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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 

parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 

direktiivein säännöksiä 

vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 

täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 

on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 

työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 

tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 

työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 

turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä 

direktiiveissä on vältettävä säätämästä 

sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 

oikeudellisia rasituksia, jotka 

vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten 

yritysten perustamista taikka niiden 

kehittämistä. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 

parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 

direktiivein säännöksiä 

vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 

täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 

on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 

työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 

tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 

työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 

turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä 

direktiiveissä on vältettävä säätämästä 

suhteettomia kustannuksia sekä 
hallinnollisia tai oikeudellisia rasituksia, 

jotka vaikeuttaisivat pienten tai 

keskisuurten yritysten sekä perheyritysten 

perustamista taikka niiden kehittämistä, 

sillä ne edistävät kestävää ja osallistavaa 

kasvua ja 85 prosenttia uusista 

työpaikoista Euroopan unionissa syntyy 
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juuri niihin. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Komission vihreässä kirjassa 

”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: 

Meriä ja valtameriä koskeva 

eurooppalainen näkemys” korostettiin jo 

vuonna 2006 alan kilpailukyvyn 

lisäämiseen tähtäävän yhtenäisen 

oikeudellisen kehyksen käyttöönoton 

merkitystä. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Poikkeukset tulisi poistaa siltä osin 

kuin niiden olemassaolo tai tekemisen 

mahdollisuus eivät ole objektiivisesti 

perusteltavissa. 

(3) Toimenpiteet, joilla tällaisia 

poikkeuksia otetaan käyttöön, tulisi 

poistaa siltä osin kuin niiden olemassaolo 

tai tekemisen mahdollisuus eivät ole 

objektiivisesti perusteltavissa ja 

synnyttävät syrjiviä tilanteita 

merenkulkijoiden kannalta. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman 

työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 

kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 

mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 

lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 

Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 

hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti. 

(5) Nykyinen lainsäädäntö, joka on 

osittain seurausta merenkulkuammatin 

erityisluonteesta, aiheuttaa saman 

työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 

kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 

mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 

lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 

Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 

hyödyntänyt näitä poikkeuksia vain 
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rajallisesti, ja kahdeksan jäsenvaltiota1a ei 

ole hyödyntänyt niitä lainkaan, vaan 

merenkulkijat kuuluvat niissä 

tietynasteisen suojan tarjoavien 

työehtosopimusten piiriin. Lisäksi ILO:n 

merityötä koskevan yleissopimuksen 

voimaantulo elokuussa 2013 oli askel 

oikeaan suuntaan, koska sillä taattiin 

tasapuoliset kansainväliset 

toimintaedellytykset työntekijöiden 

eräiden oikeuksien, vaikkakaan ei 

kaikkien, osalta. Lisäksi poikkeusten 

jäsenvaltioiden välille synnyttämästä 

epäterveestä kilpailutilanteesta on 

päästävä eroon ja unionin sisällä on 

varmistettava tasapuoliset 

toimintaedellytykset. 

 __________________ 

 1 a Bulgaria, Tšekin tasavalta, Espanja, 

Ranska, Itävalta, Puola, Slovenia ja 

Ruotsi. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Sinisessä kirjassa28 painotettiin tarvetta 

lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia 

merialan työpaikkoja ja parantaa niiden 

laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa 

työoloja aluksilla. 

(7) Tämä direktiivi on täysin 

sopusoinnussa sinisen kirjan kanssa, 

jossa painotettiin tarvetta lisätä EU:n 

kansalaisille tarjolla olevia merialan 

työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä 

sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja 

aluksilla muun muassa tutkimukseen, 

koulutukseen, terveyteen ja 

turvallisuuteen kohdistettavilla 

investoinneilla. 

_________________  

28 KOM(2007) 575 lopullinen, 

10. lokakuuta 2007. 
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Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Direktiivi myös myötäilee 

Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen 

työllisyystavoitteita sekä komission 

tiedonannossa ”Uuden osaamisen ja 

työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää 

täystyöllisyyteen”1a esitettyä strategiaa. 

 __________________ 

 1 a COM(2010)0682. 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Komission tiedonannon ”Sininen 

kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan 

kestävän kasvun mahdollisuudet” 

mukaan ”sininen” talous käsittää noin 

5,4 miljoonaa työpaikkaa ja luo vuosittain 

lähes 500 miljardin euron 

kokonaislisäarvon1a. 

 __________________ 

 1 a COM(2012)0494. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (8 a) Merenkulku- ja kalastusalan 

työmarkkinaosapuolet ovat päässeet 

tämän direktiivin asianmukaisen 

täytäntöönpanon kannalta ratkaisevan 

tärkeään sopimukseen. Sopimuksessa on 

asianmukaisella tavalla yhdistetty tarve 

parantaa merenkulkijoiden työoloja sekä 
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ottaa huomioon alan erityispiirteet. 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien 

teknologinen kehitys etenkin 

viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja 

kuulemisen tarpeita tulisi päivittää. 

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien 

teknologinen kehitys etenkin 

viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja 

kuulemisen tarpeita tulisi päivittää ja 

soveltaa tarkoituksenmukaisimmalla 

tavalla, myös uuden etäviestintätekniikan 

avulla. 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 

oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 

tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 

2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 

2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 

antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 

tulee kunnioittaa. 

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 

oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 

tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 

2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 

2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 

antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 

tulee kunnioittaa. Tämän direktiivin 

saattamista osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ei saisi käyttää perusteena 

jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen 

heikentämiseksi. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (11 a) Merenkulkijoilla on oikeus 

turvalliseen työympäristöön, jossa 

noudatetaan turvallisuusnormeja, ja 

heillä olisi oltava oikeudenmukaiset 

työehdot sekä ihmisarvoiset elin- ja 

työolot sosiaaliturva ja ammatillinen 
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koulutus mukaan lukien. 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Merityötä koskevassa 

yleissopimuksessa vuodelta 2006 

määritellään laaja-alaisesti 

merenkulkijoiden oikeudet ihmisarvoisiin 

työoloihin ja määrätään yhtenäisistä 

oikeuksista ja työsuojelusta kaikille 

merenkulkijoille kansallisuudesta ja 

aluksen lippuvaltiosta riippumatta. 

Yleissopimuksen maailmanlaajuisella 

soveltamisella pyritään saamaan 

merenkulkijoille ihmisarvoiset työolot ja 

turvaamaan oikeudenmukainen kilpailu 

alusten omistajille. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (11 c) Unionin olisi aina pyrittävä 

parantamaan työ- ja elinoloja aluksilla 

sekä hyödyntämään mahdollisuuksia 

innovointiin, jotta lisätään 

merenkulkualan houkuttelevuutta 

unionin merenkulkijoiden, myös nuorten 

työntekijöiden, kannalta. Näin ollen 

komission olisi laadittava ohjelma, jolla 

edistetään nuorten hakeutumista alalle. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (11 d) Unionin olisi pyrittävä 

parantamaan internetpohjaista viestintää 
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aluksilla esimerkiksi parantamalla 

internetin saatavuutta ja takaamalla 

kohtuullinen käyttö aluksilla niin, että 

tehostetaan direktiivien 2008/94/EY, 

2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 

2001/23/EY, sellaisena kuin ne ovat tällä 

direktiivillä muutettuina, 

täytäntöönpanoa. 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/38/EY 

10 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Lisätään 10 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”4 a. Erityisen neuvotteluryhmän tai 

eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenellä 

taikka tämän edustajalla, joka on 

merenkulkualuksen miehistön jäsen, on 

oikeus osallistua erityisen 

neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen 

yritysneuvoston kokouksiin tai mihin 

muuhun kokoukseen tahansa 6 artiklan 

3 kohdassa vahvistetun menettelyn 

puitteissa, jos hän ei ole merellä tai 

jonkun muun kuin sen valtion satamassa, 

jossa on yrityksen kotipaikka, kun kokous 

pidetään. 

 Kokoukset on ajoitettava 

mahdollisuuksien mukaan siten, että 

merialusten miehistöjen jäsenten on 

helpompi osallistua niihin. 

 Työntekijöiden edustusmahdollisuuksien 

maksimoimiseksi on käytettävä 

mahdollisuuksien mukaan uutta tieto- ja 

viestintätekniikkaa, jos erityisen 

neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen 

yritysneuvoston jäsen tai hänen 

edustajansa, joka on merenkulkualuksen 

miehistön jäsen, ei pysty osallistumaan 

kokoukseen.” 
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Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2002/14/EY 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan 3 artiklan 3 kohta. 

”3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 

direktiivistä erityissäännöksin, joita 

sovelletaan aavalla merellä liikennöivien 

alusten miehistöihin, mikäli nämä 

erityissäännökset takaavat samantasoisen 

suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle 

tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen 

toteutumiselle.” 

 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta  

Direktiivi 98/59/EY 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti: 1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti: 

a) Lisätään 1 kohtaan c alakohta 

seuraavasti: 

 

”c) ’luovutus’ tulkitaan samalla tavalla 

kuin direktiivissä 2001/23/EY.” 

 

b) Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan 

c alakohta. 

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta. 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

Direktiivi 98/59/EY 

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen 

koskee merialuksen miehistön jäseniä, 

ilmoitus tulee tehdä sen maan 

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen 

koskee merialuksen miehistön jäseniä, 

työnantajan on ilmoitettava asiasta sen 



 

 

 PE559.012/ 9 

 FI 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun 

alla alus purjehtii.” 

maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka 

lipun alla alus purjehtii.” 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 98/59/EY 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Lisätään 4 artiklaan 1 a kohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 

suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 

merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 

siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 

työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 

poiketa 1 kohdassa säädetystä 

ajanjaksosta kokonaan tai osittain 

seuraavissa tapauksissa: 

 

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 

yksi tai useampi merialus, 

 

b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain 

yhdellä merialuksella.” 

 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2001/23/EY 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin 

kuin luovutettava yritys tai liike taikka 

yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee 

alueella, jolla perustamissopimusta 

sovelletaan, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.” 
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Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

Direktiivi 2001/23/EY 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”3. Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 

merialusta, joka on rekisteröity 

jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion 

lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai 

liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan 

osan tässä direktiivissä tarkoitetulla 

tavalla, myös silloin kun alus sijaitsee 

alueella, jolla ei sovelleta perussopimusta.” 

”3. Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisen 

merialuksen luovuttamiseen, joka on 

yrityksen tai liikkeen luovutuksen osa 

taikka 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun yritys- 

tai liiketoiminnan osa, edellyttäen, että 

luovutuksensaaja sijaitsee tai luovutettu 

yritys tai liike taikka yritys- tai 

liiketoiminnan osa sijaitsee edelleen 
alueella, jolla perussopimusta sovelletaan. 

 Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos 

luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi 

tai useampi merialus.” 

Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2001/23/EY 

1 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”4. Jäsenvaltiot voivat 

työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää 

siitä, ettei tämän direktiivin II lukua 

sovelleta seuraavissa tapauksissa: 

 

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 

yksi tai useampi merialus, 

 

b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa 

vain yhdellä merialuksella.” 
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Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään viiden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 

Niiden on toimitettava viipymättä nämä 

säännökset kirjallisina komissiolle. 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään kahden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 

Niiden on toimitettava viipymättä nämä 

säännökset kirjallisina komissiolle. 

 


