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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV …/…/EÜ,

…,

laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja 

veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade 

ja standardite kohta

(uuestisõnastamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras3

                                               

1 ELT C 318, 23.12.2006, lk 195.
2 ELT C 229, 22.9.2006, lk 38.
3 Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta arvamus (ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 633), 

nõukogu ... ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa 
Parlamendi ... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivi 94/57/EÜ (laevade kontrolli ja ülevaatusega 

tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste 

eeskirjade ja standardite kohta)1 on korduvalt oluliselt muudetud. Kuna on tehtud uusi 

muudatusi, tuleks selguse huvides kõnealused sätted uuesti sõnastada.

(2) Tulenevalt direktiivi 94/57/EÜ sätete olemusest tundub kohane direktiivi sätted uuesti 

sõnastada kahes erinevas ühenduse õigusaktis, nimelt direktiivis ja määruses.

(3) Oma 8. juuni 1993. aasta resolutsioonis ühise mereohutuspoliitika kohta seadis nõukogu 

eesmärgiks kõikide nõuetele mittevastavate laevade kõrvaldamise ühenduse vetest ja tõstis 

esikohale ühenduse meetmed, mille eesmärk on tagada rahvusvaheliste eeskirjade tõhus ja 

ühtne rakendamine klassifikatsiooniühinguid käsitlevate ühiste standardite koostamise 

kaudu.

(4) Meresõiduohutust ja merereostuse vältimist saab suuresti parandada rahvusvaheliste 

konventsioonide, eeskirjade ja resolutsioonide range kohaldamise teel, edendades samas 

teenuste osutamise vabadust.

(5) Lipu- ja sadamariikide ülesanne on kontrollida laevade meresõiduohutust ja merereostuse

vältimist käsitlevatele ühtsetele rahvusvahelistele standarditele vastavust.

                                               

1 EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ 
(EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53).
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(6) Liikmesriikide ülesanne on väljastada meresõiduohutust ja reostuse vältimist käsitlevaid 

rahvusvahelisi tunnistusi, mis on ette nähtud selliste konventsioonidega nagu 1. novembri 

1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS 74), 5. aprilli 

1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon ja 2. novembri 1973. aasta laevade 

põhjustatava merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon (MARPOL), ning neid 

konventsioone rakendada.

(7) Selliste konventsioonide kohaselt võivad kõik liikmesriigid erinevas ulatuses volitada 

tunnustatud organisatsioone tõendama sellist vastavust ja anda neile üle asjakohaste 

ohutustunnistuste ja reostuse vältimise tunnistuste väljastamise.

(8) Suur hulk maailma klassifikatsiooniühingutest ei taga siseriiklike ametiasutuste nimel 

tegutsedes eeskirjade piisavat rakendamist ega usaldusväärsust, sest neil puuduvad 

usaldusväärsed ja piisavad vahendid ja kogemused, mis võimaldaksid neil oma ülesandeid 

täita suure asjatundlikkusega.
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(9) Vastavalt SOLAS 74 konventsiooni II-1 peatüki A-1 osa reeglile 3-1 peavad liikmesriigid 

tagama, et nende lipu all sõitvate laevade projekteerimine, ehitamine ja hooldamine toimub 

ametiasutuste poolt tunnustatud klassifikatsiooniühingute kehtestatud ehitus-, mehaanika-

ja elektrialaste nõuete kohaselt. Kõnealused ühingud töötavad selleks välja laevade 

projekteerimise, ehitamise, hooldamise ja kontrollimise eeskirjad ning rakendavad neid, 

ning nende kohustus on laevu lipuriikide nimel kontrollida ja tõendada, et need laevad 

järgivad asjakohaste tunnistuste väljaandmist käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide 

nõudeid. Et nad oleksid võimelised kõnealust ülesannet rahuldavalt täitma, peavad nad 

olema täiesti sõltumatud, omama hästi spetsialiseerunud tehnilist pädevust ja ranget 

kvaliteedijuhtimist.

(10) Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid peaksid olema 

võimelised pakkuma oma teenuseid kogu ühenduses ja üksteisega konkureerima, tagades 

samal ajal meresõiduohutuse ja keskkonna kaitse võrdse taseme. Seepärast tuleks 

kehtestada nende tegevuseks vajalikud ühesugused kutsestandardid ja kohaldada neid 

terves ühenduses.

(11) Kaubalaevade raadioohutuse tunnistuste väljastamise võib usaldada eraõiguslikele

isikutele, kellel on piisavad teadmised ja pädevad töötajad.

(12) Liikmesriik võib erapooletutel ja läbipaistvatel alustel piirata volitatud tunnustatud 

organisatsioonide arvu kooskõlas oma vajadustega, tingimusel et komisjon valvab sellise 

tegevuse järele vastavalt komiteemenetlusele.
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(13) Käesoleva direktiiviga tuleks tagada ühenduses teenuste osutamise vabadus, seetõttu peaks 

ühendusel olema õigus läbi rääkida nende kolmandate riikidega, kus asuvad mõningad 

tunnustatud organisatsioonid, et tagada ühenduses asuvate tunnustatud organisatsioonide 

võrdne kohtlemine.

(14) Siseriiklikud ametiasutused peavad laevade ülevaatusel ja asjakohaste tunnistuste 

väljastamisel aktiivselt osalema, et tagada täielik vastavus rahvusvahelistele 

ohutuseeskirjadele, isegi kui liikmesriigid toetuvad tunnustatud organisatsioonidele, kes ei 

ole nende seadusjärgseid ülesandeid täitvad ametiasutused. Seetõttu on asjakohane seada 

ametiasutuste ja volitatud tunnustatud organisatsioonide vahel sisse tihe koostöö, mis võib 

eeldada, et tunnustatud organisatsioonil on kohalik esindus selle liikmesriigi territooriumil, 

kelle nimel ta ülesandeid täidab.

(15) Käesoleva direktiivi nõuetekohast rakendamist takistavad liikmesriikide nimel tegutsevate 

organisatsioonide rahalise vastutuse korra erinevused. Selle probleemi lahendamiseks on 

sobilik ühenduse tasandil teataval määral ühtlustada tunnustatud organisatsiooni 

põhjustatud laevaõnnetustest tulenev rahaline vastutus, kui kohus teeb vastava otsuse, 

sealhulgas vaidluse lahendamisel arbitraaži korras.

(16) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt 

nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused1.

                                               

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 11).
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(17) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitus muuta käesolevat direktiivi, et inkorporeerida 

hilisemaid muudatusi direktiiviga seotud rahvusvahelistes konventsioonides, protokollides, 

koodeksites ja resolutsioonides. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 

käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste 

sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 

kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(18) Sellest hoolimata tuleks liikmesriikidele jätta võimalus peatada või tühistada tunnustatud 

organisatsioonile antud volitused, teavitades oma otsustest komisjoni ja teisi liikmesriike 

ning esitades asjakohased põhjendused.

(19) Liikmesriigid peaksid korrapäraselt hindama oma nimel tegutsevate tunnustatud 

organisatsioonide tegevust ja esitama komisjonile ja kõikidele teistele liikmesriikidele 

täpsed andmed sellise tegevuse kohta.

(20) Liikmesriigid kui sadamavaldajad on kohustatud parandama meresõiduohutust ja reostuse 

vältimist ühenduse vetes, vaadates eelkõige üle laevad, millele on tunnistused väljastanud 

ühistele nõuetele mittevastavad organisatsioonid, tagades seejuures, et kolmanda riigi lipu 

all sõitvaid laevu ei koheldaks soodsamalt.
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(21) Praegu puuduvad sellised ühtsed rahvusvahelised standardid, millele kõik laevad peavad 

kere, masinate ja elektri- ja juhtimisseadmete suhtes vastama nii ehitusjärgus kui ka kogu 

kasutusaja jooksul. Sellised standardid võib kehtestada tunnustatud organisatsioonide 

eeskirjade või samaväärsete standardite põhjal, mille otsustavad siseriiklikud 

ametiasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiviga 98/34/EÜ 

(millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste 

eeskirjadest teatamise kord)1 sätestatud korras.

(22) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt kehtestada meetmed, mida liikmesriigid peavad 

järgima suhetes ühenduses tegutsevate laevu kontrollivate, ülevaatavate ja sertifitseerivate 

organisatsioonidega, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse tõttu 

on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 

asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(23) Käesoleva direktiivi siseriiklikku õigusse ülevõtmise kohustus peaks piirduma nende 

sätetega, mille sisu on võrreldes direktiiviga 94/57/EÜ oluliselt muutunud. Kohustus võtta 

üle muutmata sätted tuleneb kõnealusest direktiivist.

                                               

1 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 
2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81).
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(24) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi, mis on seotud 

I lisa B osas sätestatud direktiivide siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaegadega.

(25) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1

punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides 

vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva 

direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(26) Meetmed, mida laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid peavad 

järgima, on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruses (EÜ) nr …/….

(laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja 

standardite kohta)2*,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

                                               

1 ELT L 321, 31.12.2003, lk 1.
2 ELT L ...
* Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis 5726/08 sisalduva määruse number, 

kuupäev ja ELT avaldamisviide.
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Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse meetmed, mida liikmesriigid peavad järgima suhetes laevu 

kontrollivate, ülevaatavate ja sertifitseerivate organisatsioonidega, et täita meresõiduohutust ja 

merereostuse vältimist käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone, edendades samas teenuste 

osutamise vabadust. See hõlmab rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisalasse kuuluvate

laevade keret, masinaid ja elektri- ja juhtimisseadmeid käsitlevate ohutusnõuete koostamist ja 

rakendamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „laev” laev, mis kuulub rahvusvaheliste konventsioonide 

kohaldamisalasse;

b) „liikmesriigi lipu 

all sõitev laev” 

laev, mis on liikmesriigis õigusaktide kohaselt registrisse 

kantud ja sõidab selle riigi lipu all. Sellele määratlusele 

mittevastavad laevad samastatakse kolmanda riigi lipu all 

sõitvate laevadega;

c) „kontrollimised ja 

ülevaatused”

kontrollimised ja ülevaatused, mis on kohustuslikud 

rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt;
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d) „rahvusvahelised 

konventsioonid”

1. novembri 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon 

inimelude ohutusest merel (SOLAS 74), v.a selle lisa XI-2 

peatükk, 5. aprilli 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi 

konventsioon ja 2. novembri 1973. aasta rahvusvaheline 

konventsioon laevade põhjustatava merereostuse vältimise 

kohta (MARPOL) ning nende ajakohastatud protokollid ja 

muudatused ning asjakohased, kõikides liikmesriikides 

kohustuslikud ajakohastatud eeskirjad;

e) „organisatsioon” juriidiline isik, tema tütarettevõtjad ja muud tema kontrolli 

all olevad isikud, kes koos või eraldi täidavad käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid ülesandeid;

f) „kontroll” punkti e kohaldamisel, õigused, lepingud või mis tahes muud 

seadusjärgsed või tegelikud vahendid, mis kas üksikult või 

koos annavad võimaluse otsustavalt mõjutada juriidilist 

isikut või võimaldavad nimetatud isikul täita käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid ülesandeid;

g) „tunnustatud 

organisatsioon”

määruse (EÜ) nr …/…* kohaselt tunnustatud organisatsioon;

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada põhjenduses 26 toodud määruse number.
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h) „volitamine” toiming, millega liikmesriik delegeerib tunnustatud 

organisatsioonile volitused või pädevuse;

i) „seadusjärgne 

tunnistus”

tunnistus, mis on väljastatud lipuriigi poolt või tema nimel 

rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt;

j) „eeskirjad ja 

menetlused”

tunnustatud organisatsiooni nõuded laevade projekteerimise, 

ehitamise, varustamise, hooldamise ja ülevaatamise kohta;

k) „klassifikatsiooni-

tunnistus”

tunnustatud organisatsiooni väljastatud dokument, mis 

tõendab, et tema kehtestatud ja avalikustatud eeskirjade ja 

menetluste kohaselt on laev sobiv teatavaks otstarbeks või 

kasutuseks;

l) „kaubalaeva 

raadioohutuse 

tunnistus”

tunnistus, mis on ette nähtud Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) poolt vastu võetud 1988. aasta 

protokolliga, millega muudeti SOLAS 74 konventsiooni.
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Artikkel 3

1. Endale rahvusvaheliste konventsioonide alusel ülesandeid ja kohustusi võttes tagavad 

liikmesriigid, et nende pädevad ametiasutused suudavad tagada kõnealuste 

konventsioonide sätete nõuetekohase rakendamise, eelkõige laevade kontrollimise ja 

ülevaatamise ja rahvusvaheliste konventsioonidega ettenähtud seadusjärgsete tunnistuste ja 

vabastamistunnistuste väljastamise osas. Liikmesriigid tegutsevad kooskõlas IMO 

resolutsiooni A.847(20) lisa ning liite vastavate sätetega suuniste kohta, mis aitavad 

lipuriikidel rakendada IMO õigusakte.

2. Kui lõike 1 kohaldamisel otsustab liikmesriik oma lipu all sõitvate laevade puhul:

i) volitada organisatsioone tegema seadusjärgsete tunnistustega seotud kontrollimisi ja 

ülevaatusi täielikult või osaliselt, sealhulgas artikli 11 lõikes 2 osutatud eeskirjade 

täitmise hindamiseks vajalikke kontrollimisi ja ülevaatusi, ja vajaduse korral 

väljastama või uuendama asjakohaseid tunnistusi; või

ii) usaldada punktis i osutatud kontrollimiste ja ülevaatuste tegemine täielikult või 

osaliselt organisatsioonidele,

annab ta need ülesanded üksnes tunnustatud organisatsioonidele.
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Igal juhul annab vabastamistunnistuste esmakordseks väljastamiseks loa pädev 

ametiasutus.

Kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse puhul võib need ülesanded anda siiski pädeva 

ametiasutuse tunnustatud eraõiguslikule asutusele, kellel on piisavad teadmised ja pädevad 

töötajad, et hinnata raadioside ohutust pädeva ameti nimel.

3. Käesolev artikkel ei käsitle laevavarustuse üksikute osade sertifitseerimist.

Artikkel 4

1. Artikli 3 lõike 2 kohaldamisel ei keeldu liikmesriigid põhimõtteliselt volitamast mõnda 

tunnustatud organisatsiooni selliseid ülesandeid täitma, kui käesoleva artikli lõike 2 

sätetest ning artiklitest 5 ja 9 ei tulene teisiti. Nad võivad siiski piirata volitatavate 

organisatsioonide arvu kooskõlas oma vajadustega, tingimusel et neil on selleks 

läbipaistvad ja erapooletud põhjused.

Liikmesriigi palvel võtab komisjon sobivaid meetmeid vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud 

regulatiivkomitee menetlusele.
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2. Enne kui liikmesriik nõustub, et kolmandas riigis asuv tunnustatud organisatsioon võib 

osaliselt või täielikult täita artiklis 3 nimetatud ülesandeid, võib ta nõuda kõnealuselt

kolmandalt riigilt ühenduses asuvate tunnustatud organisatsioonide võrdväärset 

vastastikust kohtlemist.

Lisaks võib ühendus nõuda kolmandalt riigilt, kus tunnustatud organisatsioon asub, 

ühenduses asuvate tunnustatud organisatsioonide võrdväärset vastastikust kohtlemist.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid, kes teevad artikli 3 lõike 2 kohase otsuse, seavad oma pädeva ametiasutuse

ja nende nimel tegutsevate organisatsioonide vahel sisse koostöösuhted.

2. Koostöösuhteid korraldatakse ametliku, ebavõrdset kohtlemist välistava kirjaliku lepingu 

või samaväärse õigusliku kokkuleppe abil, milles täpsustatakse organisatsioonide võetud 

eriülesanded ja mis sisaldab vähemalt:

a) IMO resolutsiooni A.739(18) ametiasutuse nimel tegutsevate organisatsioonide 

volitamist käsitlevate suuniste kohta II liites esitatud sätteid, pidades samal ajal 

silmas IMO ringkirjade MSC.710 ja MEPC.307 lisa, liiteid ja lisandit, mis käsitlevad 

ametiasutuse nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide volitamise 

näidislepingut;
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b) järgmisi sätteid rahalise vastutuse kohta:

i) kui kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi kohaselt on 

ametiasutus lõplikult ja kindlalt vastutav mis tahes laevaõnnetuse eest ja teda 

kohustatakse hüvitama kahjustatud isikutele vara kaotsimineku või 

kahjustumise või isikukahju või surma põhjustamisega tekitatud kahju, mille 

põhjusena kohus on tuvastanud tunnustatud organisatsiooni, tema organite, 

personali, esindajate või muude tema nimel tegutsevate isikute tahtliku 

tegevuse või tegevusetuse või raske hooletuse, on ametiasutusel õigus saada 

tunnustatud organisatsioonilt rahalist hüvitist nimetatud kaotsimineku, 

kahjustamise, isikukahju või surma põhjustamise eest niivõrd, kuivõrd selline 

kahju on kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi 

kohaselt tunnustatud organisatsiooni põhjustatud;

ii) kui kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi kohaselt on 

ametiasutus lõplikult ja kindlalt vastutav mis tahes laevaõnnetuse eest ja teda 

kohustatakse hüvitama kahjustatud isikutele isikukahju või surma 

põhjustamisega tekitatud kahju, mille põhjusena kohus on tuvastanud 

tunnustatud organisatsiooni, tema personali, esindajate või muude tema nimel 

tegutsevate isikute hooletu või kergemeelse tegevuse või tegevusetuse, on 

ametiasutusel õigus saada tunnustatud organisatsioonilt rahalist hüvitist 

nimetatud isikukahju või surma põhjustamise eest niivõrd, kuivõrd selline 

kahju on kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi 

kohaselt tunnustatud organisatsiooni põhjustatud; liikmesriigid võivad 

tunnustatud organisatsiooni vastutuse maksimumsummat piirata, kuid see peab 

olema võrdne vähemalt 4 miljoni euroga; 
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iii) kui kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi kohaselt on 

ametiasutus lõplikult ja kindlalt vastutav mis tahes laevaõnnetuse eest ja teda 

kohustatakse hüvitama kahjustatud isikutele vara kaotsimineku või 

kahjustumisega tekitatud kahju, mille põhjusena kohus on tuvastanud 

tunnustatud organisatsiooni, tema personali, esindajate või teiste tema nimel 

tegutsevate isikute hooletu või kergemeelse tegevuse või tegevusetuse, on 

ametiasutusel õigus saada tunnustatud organisatsioonilt rahalist hüvitist 

nimetatud vara kaotsimineku või kahjustumise eest niivõrd, kuivõrd selline 

kahju on kohtu otsuse või vaidluse vahekohtumenetluses saadud lahendi 

kohaselt tunnustatud organisatsiooni põhjustatud; liikmesriigid võivad 

tunnustatud organisatsiooni vastutuse maksimumsummat piirata, kuid see peab 

olema võrdne vähemalt 2 miljoni euroga;

c) sätteid, mis käsitlevad ametiasutuse või tema määratud erapooletu välise organi 

tehtavaid korrapäraseid hindamisi selliste ülesannete kohta, mida organisatsioonid 

täidavad ametiasutuse nimel, vastavalt artikli 9 lõikes 1 osutatule;

d) võimalust laevu pisteliselt ja põhjalikult kontrollida;

e) sätteid olulise teabe edastamiseks nende klassifitseeritud laevade, laevade klassi 

muutumise või klassist väljaarvamise kohta.



5724/2/08 REV 2 TT/kro 17
DG C 3 ET

3. Lepingus või samaväärses õiguslikus kokkuleppes võib sätestada, et tunnustatud 

organisatsioonil peab olema kohalik esindus selle liikmesriigi territooriumil, kelle nimel ta 

täidab artiklis 3 osutatud ülesandeid. Sellise nõude täitmiseks piisab kohalikust esindusest, 

mis on liikmesriigi õiguse kohaselt juriidiline isik ja allub tema siseriiklikele kohtutele.

4. Iga liikmesriik annab komisjonile täpset teavet kooskõlas käesoleva artikliga sisseseatud 

koostöösuhete kohta. Komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 6

1. Komisjoni abistab laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse 

komitee (COSS), mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 2099/20021.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 

ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) (EÜT L 324, 
29.11.2002, lk 1). Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 93/2007 
(ELT L 22, 31.1.2007, lk 12).
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Artikkel 7

1. Käesolevat direktiivi võib selle kohaldamisala laiendamata muuta, et:

a) inkorporeerida artikli 2 punktis d, artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud 

rahvusvaheliste konventsioonide, protokollide, koodeksite ja resolutsioonide edasisi

muudatusi nende jõustumisel käesoleva direktiivi jaoks,

b) muuta artikli 5 lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii nimetatud summasid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 

võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2. Uute õigusaktide või artikli 2 punktis d nimetatud rahvusvaheliste konventsioonide 

protokollide vastuvõtmise järel otsustab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal nende uute 

aktide või protokollide ratifitseerimise üksikasjaliku korra, võttes arvesse liikmesriikide 

parlamentide menetluskorda ja IMO asjakohaseid menetlusi, tagades samas nende ühtse ja 

üheaegse kohaldamise liikmesriikides.

Artikli 2 lõikes d ning artiklis 5 osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtud muudatused 

võib käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 

alusel.
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Artikkel 8

Olenemata määruse (EÜ) nr …/…* I lisas nimetatud miinimumnõuetest võib liikmesriik juhul, kui 

ta leiab, et organisatsiooni ei saa enam volitada tema nimel täitma artiklis 3 sätestatud ülesandeid, 

tunnustatud organisatsiooni volitused peatada või tühistada. Sellisel juhul teavitab liikmesriik oma 

otsusest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike koos asjakohaste põhjendustega.

Artikkel 9

1. Iga liikmesriik peab veenduma, et tema nimel artikli 3 lõike 2 kohaselt tegutsevad 

tunnustatud organisatsioonid täidavad kõnealuses artiklis osutatud ülesandeid tõhusalt ja 

liikmesriigi pädevat ametiasutust rahuldaval viisil.

2. Iga liikmesriik täidab lõikes 1 osutatud ülesannet vähemalt kord kahe aasta tagant ja esitab 

teistele liikmesriikidele ja komisjonile aruande sellise järelevalve tulemuste kohta hiljemalt 

selle aasta 31. märtsiks, mis järgneb aastale, mil hinnati nõuetele vastavust.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada põhjenduses 26 toodud määruse number.
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Artikkel 10

Teostades oma kontrollimisõigust ja täites kohustusi sadamariikidena, teavitavad liikmesriigid 

komisjoni ja teisi liikmesriike ning asjaomast lipuriiki, kui nad avastavad, et lipuriigi nimel tegutsev 

tunnustatud organisatsioon on väljastanud rahvusvaheliste konventsioonide asjakohastele nõuetele 

mittevastavale laevale kehtiva seadusjärgse tunnistuse või kui kehtiva klassifikatsioonitunnistusega 

laeval esineb puudusi kõnealuse tunnistusega hõlmatud valdkondades. Käesoleva artikli 

kohaldamisel teavitatakse üksnes laevadest, mis kujutavad endast tõsist ohtu meresõiduohutusele ja 

keskkonnale või mille osas on näha tunnustatud organisatsioonide eriti hooletut käitumist. 

Asjaomast tunnustatud organisatsiooni teavitatakse juhtumist esialgse kontrollimise ajal, et ta saaks 

viivitamata võtta järelmeetmeid.

Artikkel 11

1. Iga liikmesriik tagab, et tema lipu all sõitvad laevad projekteeritakse, ehitatakse ja 

varustatakse ning neid hooldatakse kooskõlas eeskirjade ja menetlusega, mis on seotud 

tunnustatud organisatsiooni nõuetega kere, masinate ja elektri- ja juhtimisseadmete kohta.

2. Liikmesriik võib otsustada kasutada eeskirju, mis on tema arvates samaväärsed tunnustatud

organisatsiooni eeskirjade ja menetlustega, üksnes tingimusel, et ta teatab nendest 

viivitamata komisjonile direktiivis 98/34/EÜ sätestatud korras ja teistele liikmesriikidele ja 

et mõni teine liikmestriik ega komisjon ei ole nende vastu ning et neid ei ole vastavalt

käesoleva direktiivi artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele tunnistatud 

mittesamaväärseks.
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3. Liikmesriigid teevad koostööd tunnustatud organisatsioonidega, keda nad on volitanud,

nende organisatsioonide eeskirjade ja menetluste väljatöötamisel. Nad peavad nõu 

tunnustatud organisatsioonidega, et saavutada rahvusvaheliste konventsioonide ühesugune 

tõlgendamine.

Artikkel 12

Komisjon teavitab iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamenti ja nõukogu edusammudest käesoleva 

direktiivi rakendamisel liikmesriikides.

Artikkel 13

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid

hiljemalt …*. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

                                               

* Väljaannete talitus: 24 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest.
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Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Samuti peavad liikmesriigid 

lisama märkuse, et kehtivates õigusnormides esinevaid viiteid käesoleva direktiiviga 

kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitletakse viidetena käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile kõikide käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 

Artikkel 14

Direktiiv 94/57/EÜ, mida on muudetud I lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse 

kehtetuks alates …*, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis seonduvad I lisa B osas 

nimetatud direktiivide siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitletakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid 

loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

                                               

* Väljaannete talitus: käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.
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Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja



5724/2/08 REV 2 TT/kro 1
I LISA DG C 3 ET

I LISA

A osa

Kehtetuks tunnistatud direktiiv ja selle hilisemad muudatused

(osutatud artiklis 14)

Nõukogu direktiiv 94/57/EÜ EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20.

Komisjoni direktiiv 97/58/EÜ EÜT L 274, 7.10.1997, lk 8.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2001/105/EÜ

EÜT L 19, 22.1.2002, lk 9.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2002/84/EÜ

EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53.

B osa

Siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtajad

(osutatud artiklis 14)

Direktiiv Ülevõtmistähtaeg

94/57/EÜ 31. detsember 1995

97/58/EÜ 30. september 1998

2001/105/EÜ 22. juuli 2003

2002/84/EÜ 23. november 2003
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II LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 94/57/EC Käesolev direktiiv Määrus (EÜ) nr …/…*

Artikkel 1 Artikkel 1 Artikkel 1

Artikli 2 punkt a Artikli 2 punkt a Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkt b Artikli 2 punkt b –

Artikli 2 punkt c Artikli 2 punkt c –

Artikli 2 punkt d Artikli 2 punkt d Artikli 2 punkt b

Artikli 2 punkt e Artikli 2 punkt e Artikli 2 punkt c

– Artikli 2 punkt f Artikli 2 punkt d

Artikli 2 punkt f Artikli 2 punkt g Artikli 2 punkt e

Artikli 2 punkt g Artikli 2 punkt h Artikli 2 punkt f

Artikli 2 punkt h Artikli 2 punkt i Artikli 2 punkt g

Artikli 2 punkt i Artikli 2 punkt k Artikli 2 punkt i

– Artikli 2 punkt j Artikli 2 punkt h

Artikli 2 punkt j Artikli 2 punkt l –

Artikli 2 punkt k – Artikli 2 punkt j

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada põhjenduses 26 toodud määruse number.
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Direktiiv 94/57/EC Käesolev direktiiv Määrus (EÜ) nr …/…*

Artikkel 3 Artikkel 3 –

Artikli 4 lõike 1 esimene lause – Artikli 3 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 teine lause – Artikli 3 lõige 2

Artikli 4 lõike 1 kolmas lause – –

Artikli 4 lõike 1 neljas lause – Artikli 4 lõige 1 

– – Artikli 3 lõige 3

– – Artikli 4 lõiked 2, 3 ja 4

– – Artikkel 5

– – Artikkel 6

– – Artikkel 7

Artikli 5 lõige 1 Artikli 4 lõige 1 –

Artikli 5 lõige 3 Artikli 4 lõige 2 –

Artikli 6 lõiked 1, 2, 3 ja 4 Artikli 5 lõiked 1, 2, 3 ja 4 –

Artikli 6 lõige 5 – –

Artikkel 7 Artikkel 6 Artikkel 12

Artikli 8 lõike 1 esimene taane Artikli 7 lõike 1 esimese lõigu 

punkt a

–

Artikli 8 lõike 1 teine taane – Artikli 13 lõige 1

Artikli 8 lõike 1 kolmas taane Artikli 7 lõike 1 esimese lõigu 

punkt b

–

– Artikli 7 lõike 1 teine lõik Artikli 13 lõike 1 teine lõik

Artikli 8 lõige 2 Artikli 7 lõige 2 –
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Direktiiv 94/57/EC Käesolev direktiiv Määrus (EÜ) nr …/…*

Artikli 8 lõike 2 teine lõik – Artikli 13 lõige 2

Artikli 9 lõige 1 – –

Artikli 9 lõige 2 – –

Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav 

lause

Artikkel 8 –

Artikli 10 lõike 1 punktid a, b, c 

ning lõiked 2, 3 ja 4

– –

Artikli 11 lõiked 1 ja 2 Artikli 9 lõiked 1 ja 2 –

Artikli 11 lõiked 3 ja 4 – Artikli 8 lõiked 1 ja 2

Artikkel 12 Artikkel 10 –

Artikkel 13 – –

Artikkel 14 Artikli 11 lõiked 1 ja 2 –

– Artikli 11 lõige 3 –

– Artikkel 12 –

– – Artikkel 9

Artikli 15 lõige 1 – –

– – Artikli 10 lõiked 1 ja 2

Artikli 15 lõige 2 – Artikli 10 lõige 3

Artikli 15 lõige 3 – Artikli 10 lõige 4

Artikli 15 lõige 4 – Artikli 10 lõige 5

Artikli 15 lõige 5 – Artikli 10 lõike 6 esimene, teine, 

komas ja viies lõik
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Direktiiv 94/57/EC Käesolev direktiiv Määrus (EÜ) nr …/…*

– Artikli 10 lõike 6 neljas lõik

Artikkel 16 Artikkel 13 –

Artikkel 17 Artikkel 16 –

– Artikkel 14 –

– Artikkel 15 –

– – Artikkel 11

– – Artikkel 14

– – Artikkel 15

– – Artikkel 16

– – Artikkel 17

– – Artikkel 18

– – Artikkel 19

Lisa – I lisa

– I lisa –

– II lisa II lisa
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I. Sissejuhatus

Nõukogu jõudis 30. novembril 2007 kaasotsustamismenetluse (Euroopa Ühenduse 

asutamislepingu artikkel 251) raames komisjoni vastava ettepaneku alusel1 poliitilisele 

kokkuleppele kahe eraldi õigusakti suhtes: direktiivi eelnõu laevade kontrolli ja ülevaatusega 

tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste 

eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) ja määrus laevade kontrolli ja 

ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite 

kohta (uuestisõnastamine). Käesolevas dokumendis käsitletakse komisjoni ettepaneku seda 

osa, mis on uuestisõnastatud direktiivi aluseks.2

Pärast õiguskeelelist läbivaatamist võttis nõukogu 6. juunil 2008 vastu ühise seisukoha.

Seisukohta võttes arvestas nõukogu Majandus- ja Sotsiaalkomitee3 ning Regioonide Komitee4

arvamust. Suur hulk Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel 25. aprillil 20075 vastu 

võetud muudatusettepanekutest lisati teksti või need kajastuvad nõukogu seisukoha kas 

direktiivi või määrust käsitlevas vastavas tekstis.

Ettepaneku eesmärk on sõnastada uuesti direktiivi 94/57/EÜ (mis käsitleb ühiste 
eeskirjade ja standardite kehtestamist organisatsioonidele, nn tunnustatud 
organisatsioonidele, kes tegelevad laevade kontrolliga ja väljastavad laevade 
tunnistusi) järjestikused muudatused. Lisaks on lihtsustamise või ühtlustamise 
eesmärgil muudetud kehtiva direktiivi teatud sätteid, et tõhustada olemasolevaid 
eeskirju, nt tugevdades tunnustatud organisatsioonide kontrolli ja reformides 
karistussüsteemi tunnustamise miinimumnõudeid mittejärgivate isikute suhtes.

                                               
1 Komisjon edastas oma ettepaneku sõnastada uuesti direktiiv laevade kontrolli ja ülevaatusega 

tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste 
eeskirjade ja standardite kohta 30. jaanuaril 2006 (dok 5912/06 MAR 11 ENV 50 
CODEC 95).

2 Nõukogu ühine seisukoht määruse eelnõu kohta on esitatud dokumendis 5726/08 ja nõukogu 
põhjendused dokumendis 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006, 13.9.2006 (ELT C 318, 23.12.2006, lk 195–201).
4 CdR 43/2006, 15.6.2006 (ELT C 229, 22.9.2006, lk 38).
5 Dok 8724/07 CODEC 389 ENER 28 ENV 206 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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II. Ühise seisukoha analüüs

a) Õigusakti vorm

Nõukogu organite aruteludes oli peateemaks komisjoni kavandatud õigusakti vorm. 

Kavandatava direktiivi mitut sätet tuleb tõlgendada otsese kohustuste kehtestamisena või 

komisjonile pädevuse andmisena selliste kohustuste kehtestamiseks isikutele, käesoleval 

juhul tunnustatud organisatsioonidele. Seda kinnitas nõukogu õigustalitus oma 8. oktoobri 

2007. aasta arvamuses (dok 13616/07), milles soovitati võtta õigusakt vastu määruse vormis 

või alternatiivse võimalusena sõnastada kõnealused sätted ümber või jagada õigusakt eraldi 

direktiiviks ja määruseks.

Nõukogu leppis poliitilises kokkuleppes kokku jagada tekst kaheks eraldi õigusaktiks –

direktiiviks ja määruseks. Direktiiv sisaldab liikmesriikidele adresseeritud sätteid, mis 

käsitlevad nende suhteid tunnustatud organisatsioonidega, määrus sisaldab aga kõiki sätteid, 

mis on seotud ühenduse tasandil tunnustamisega, s.t komisjonipoolse tunnustuse andmine ja 

tühistamine, kohustused ja nõuded, mida organisatsioonid peavad täitma ühenduse tunnustuse 

saamiseks ning võimalikud karistused nende tunnustatud organisatsioonide suhtes, kes ei 

täida nimetatud kohustusi ja nõudeid.

b) Direktiiviga seotud põhiprobleemid

Nõukogu saavutas kokkuleppe peaaegu kõigi komisjoni ettepaneku peamiste osade suhtes, 

mis käsitlevad liikmesriikide suhteid laevu kontrollivate, ülevaatavate ja sertifitseerivate 

organisatsioonidega. Sellega seotud sätted sisaldavad vaid mõne muudatuse võrreldes kehtiva 

direktiivi 94/57/EÜ vastavate sätetega.

Nõukogu poolt teksti tehtud muudatused olid vajalikud kas redaktsioonilistel või mõistetega 

seotud põhjustel või puudutavad alljärgnevaid küsimusi.
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Esiteks, kooskõlas ühenduse kehtiva süsteemiga, mille kohaselt liikmesriigid võivad 

delegeerida asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide põhjal neile kuuluva pädevuse 

laevade inspekteerimiseks ja tunnistuste väljastamiseks tunnustatud organisatsioonidele, on 

nõukogu seisukohal, et kui liikmesriik ei soovi enam konkreetset tunnustatud organisatsiooni 

enda nimel tegutsema volitada, siis on asjaomasel liikmesriigil õigus volitus peatada või 

tühistada. Ühise seisukoha tekstis ei täpsustata mingit menetlust peale kohustuse teavitada 

viivitamata komisjoni ja muid liikmesriike volituste peatamisest või tühistamisest ning 

esitada sellekohased põhjendused.

Teiseks, kooskõlas muudetud komiteemenetluse otsusega6 kasutab nõukogu oma ühises 

seisukohas kontrolliga regulatiivmenetlust, et kohandada direktiivi rahvusvaheliste 

konventsioonide, protokollide, koodeksite ja resolutsioonide muudatustega.

Kolmandaks, nõukogu peab asjakohaseks täpsustada komisjoni poolt direktiivi 

liikmesriikides rakendamist käsitleva teabe esitamise ajakava ning sätestab, et teavet 

esitatakse iga kahe aasta järel.

III. Muudatusettepanekud

Nõukogu võttis arvesse Euroopa Parlamendi poolt ettepaneku esimesel lugemisel esitatud 

seisukohti. Nõukogu ühises seisukohas on kajastatud Euroopa Parlamendi arvamuse 

järgmised elemendid (mõned neist osaliselt või sisuliselt): muudatusettepanekud 3, 7, 9, 11, 

13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 ja 51.

Terminoloogilistel põhjustel olid nõukogule vastuvõetamatud muudatusettepanekud 4, 5, 8, 

27 ja 48. Muudatusettepanekud 30 ja 31 on nõukogu arvates osaliselt vastuvõetamatud, kuna 

need muudaksid oluliselt tunnustatud organisatsiooni põhjustatud intsidentidest tuleneva 

rahalise vastutuse ühtlustamise kehtivaid eeskirju. Nõukogu ei nõustu 

muudatusettepanekutega 46 ja 47, sest need on liiga ettekirjutavad ja vastolus nõukogu 

lähenemisviisiga liikmesriikide pädevuste delegeerimise kohta. Muudatusettepanekud 1, 21, 

28, 33 ja 49 ei ole piisavalt selged või tunduvad üleliigsena.

                                               
6 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused, mida on muudetud nõukogu 17. juuli 2006. aasta 
otsusega 2006/512/EÜ (ELT 200, 22.7.2006, lk 11).
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IV. Järeldus

Nõukogu leiab, et ühine seisukoht on asjakohane viis kehtestada direktiivi abil meetmed, 

mida liikmesriigid peavad järgima oma suhetes laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate 

organisatsioonidega, samas kui kõik kõnealuste organisatsioonide ühenduse tasandil 

tunnustamist käsitlevad sätted on kehtestatud paralleelses määruses.

Ühise seisukoha tekst kajastab suurt hulka Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid. 

Nõukogu jääb ootama konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendiga, et võimalikult kiiresti 

kokkuleppele jõuda.

_______________________
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meetmete vaheliste vastavustabelite koostamisega liikmesriikide poolt, millega tagatakse, et riiklike 

eeskirjade kooskõla ühenduse sätetega vaadatakse läbi kodanike, parema õigusloome ja 
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NÕUKOGU JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS

„Nõukogu ja komisjon arvavad, et käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt tõhustada 

meresõiduohutust ja tõkestada merereostust, tuleks järgida ka rahvusvahelisel tasandil. Seetõttu 

peaksid liikmesriigid ja komisjon koostöös teiste IMO liikmetega tegema IMOle ettepaneku töötada 

tunnustatud organisatsioonide jaoks välja rahvusvaheline eeskiri.

Käesoleva direktiivi põhimõtetele rajanedes peaks see eeskiri vastavalt vajadusele hõlmama 

järgmist:

a) kohustuslikud nõuded, mida tunnustatud organisatsioonid peavad seoses seadusjärgse 

tegevusega täitma. See hõlmab muu hulgas järgmist: üldised nõuded nagu sõltumatus, 

erapooletus, usaldatavus, pädevus ja vastutusvõimelisus; korralduse, juhtimise ja 

ressurssidega seotud nõuded; sertifitseerimisprotsessiga seotud nõuded; 

kvaliteedijuhtimissüsteemidega seotud nõuded;

ning

b) tunnustatud organisatsiooni poolt punktis a osutatud nõuete täitmise kontrollimiseks 

kohustusliku auditeerimiskava raamistik ja menetlused.”
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2005/0237 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 
 

nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (laevade kontrolli ja 
ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust 

käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tegevust 

käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta) vastuvõtmist 

(EMPs kohaldatav tekst) 

1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument KOM(2005) 587 (lõplik) – 2005/0237COD)): 

30. jaanuar 2006 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 13. september 2006 

Regioonide Komitee arvamuse kuupäev: 15. juuni 2006 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 25. aprill 2007 

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 6. juuni 2008 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Ettepaneku eesmärk on reformida ühenduses praegu kasutusel olevat süsteemi, mille alusel 
tunnustatakse organisatsioone, mis tegelevad liikmesriikide ülesandel laevade kontrolli ja 
laevade ohutuse sertifitseerimisega rahvusvaheliste konventsioonide alusel 
(klassifikatsiooniühingud); süsteem on kehtestatud direktiiviga 94/57/EÜ (EÜT L 319, 
12.12.1994, lk 20). Kõnealuse direktiivi neljandal muutmisel kasutatakse uuesti sõnastamist. 

Uuestisõnastamise ettepaneku eesmärk on eelkõige järgmine. 

(1) Tõhustada tunnustatud organisatsioonide kontrollimise süsteeme, luues kõigile 
kõnealustele organisatsioonide jaoks ühise, kuid sõltumatu 
kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuse. 

(2) Ühtlustada praegust kaksiksüsteemi, mis sisaldab tavalist ja piiratud tunnustamist: 
tunnustus antakse nüüd üksnes sõltuvalt teenuse kvaliteedist ja asjaomaste 
organisatsioonide tegevuse tõhususest, organisatsiooni suurus ei ole enam oluline. 

(3) Lihtsustada ja parandada ühenduse tunnustamiskriteeriumide struktuuri, muutes need 
rangemaks. 



 

ET 3   ET 

(4) Uuendada karistussüsteemi, sest praegu saab tunnustuse vaid peatada või tühistada. 
Ettepaneku eesmärk on kehtestada astmelisem ja tõhusam rahatrahvide määramise 
süsteem, säilitades tühistamise võimaluse kõige tõsisemate juhtude korral. 

(5) Võtta kasutusele klassifikatsioonitunnistuste vastastikune tunnustamine tunnustatud 
organisatsioonide vahel (vastavustunnistused kõnealuste organisatsioonide tehnilistele 
eeskirjadele), eelkõige laevavarustuse puhul, sest tunnistusi antakse välja tehniliste 
standardite alusel. 

(6) Selgitada direktiivi teatavate sätete ulatust ja lihtsustada nende kohaldamist. 

3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

3.1. Ettepaneku jaotamine direktiivi eelnõuks ja määruse eelnõuks 

Nõukogu ettepaneku jaotamisega direktiivi eelnõuks ja määruse eelnõuks on püütud tagada 
õiguskindlus sellise süsteemi jaoks, mis hõlmab eelkõige kohustuste panemist tunnustatud 
organisatsioonidele, s.h rahatrahvide määramise süsteemi rakendamist. 

Komisjon leiab, et direktiivi eelnõu hõlmab suhteid liikmesriikide ja nende tunnustatud 
organisatsioonide vahel, kellele liikmesriigid delegeerivad rahvusvaheliste konventsioonide 
alusel inspekteerimise ja sertifitseerimise ülesanded, samas kui tunnustamise süsteem 
tervikuna (s.h tunnustamine ja selle kriteeriumid, tunnustatud organisatsioonide teavitamis- ja 
koostöökohustused, organisatsioonide korrapärane hindamine, vajakajäämiste parandamine 
ning tunnustamise tühistamine) kuulub täielikult määruse eelnõu valdkonda. 

Komisjon kiidab kõnealuse jaotuse heaks niivõrd, kuivõrd a) kõnealune jaotus jääb ilma teksti 
tehtavate oluliste muudatusteta puhtalt vormiliseks ja komisjoni ettepaneku sisule täielikult 
vastavaks; ning b) see võib anda asjaomastele organisatsioonidele suurema õiguskindluse. 

3.2. Direktiivi eelnõu 

Komisjon leiab, et nõukogu põhjenduste muutmine on vastavuses õigusakti muutmisega. 

Viimatinimetatu puhul on 

• artiklites 6 ja 7 tehtud muudatused vastavuses nõukogu otsuse 2006/512/EÜ1 kohase 
kontrolliga komitee regulatiivmenetlusega; 

• nõukogu on alustanud artikli 8 lõikes 1 oleva kaitsemeetme tühistamist, kuigi komisjon 
sellekohast ettepanekut ei teinud. Komisjon leiab, et seda tuleb käsitada pigem tehnilise 
küsimusena, mille abil tühistatakse direktiivi varasematest versioonidest ülevõetud 
mehhanism, mida ei ole enam võimalik kohaldada; kõnealune mehhanism ei ole tõepoolest 
vastavuses üksteisele järgnevate muudatuste jooksul komisjonile antud hindamis- ja 
karistamisvolitustega; seetõttu leiab komisjon, et võib toetada seda muudatusettepanekut, 
mis ei ohusta komisjoni algatusõigust; 

                                                 
1 ELT L 200, 22.7.2006, lk 11. 
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• komisjon tuletas meelde oma seisukohta, mille kohaselt liikmesriigid peaksid kodanike, 
parema õigusloome ja läbipaistvuse huvides koostama liikmesriigi võetud 
üleminekumeetmete ja direktiivi sätete vastavustabeli. Kõnealuse kohustuse väljajätmine 
artiklist 14 ei takistanud institutsioonidevahelise menetluse finaliseerimise huvides 
komisjonil siiski nõukoguga kokkuleppele jõudmast. Samas loodab komisjon, et kõnealust 
horisontaalküsimust käsitlevad ühenduse institutsioonid ühiselt. 

Sel viisil muudetud tekstis on võetud arvesse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid 3, 5, 
7, 9, 13, 29, 34, 35–37 ja 51, mille komisjon on heaks kiitnud. Välja on jäetud redaktsioonilisi 
muudatusi käsitlevad ettepanekud 1, 4 ja 8, mille komisjon põhimõtteliselt heaks kiitis; samas 
peegeldab esimese kahe muudatusettepaneku põhimõtet määruse eelnõu lisa B osa punkti 6 
alapunkt 1, millist asjaolu peab komisjon õigeks. 

Muud ettepanekud, mis nõukogu on õigusakti teinud, on komisjoni hinnangul vähese 
tähtsusega ja/või redaktsioonilised ehk tehnilised ning seetõttu vastuvõetavad. 

3.3. Määruse eelnõu 

Komisjon leiab, et nõukogu poolt põhjendustesse tehtud muudatused on vastavuses õigusakti 
muudatustega, v.a põhjendused 1a ja 28a. Viimati osutatud põhjenduste puhul: 

• ei nõustu komisjon uue põhjendusega 1a, mille kohaselt määrust tuleb tõlgendada vastavalt 
rahvusvahelisele õigusele. Komisjon leiab, et: a) määruse eelnõu vastab täielikult 
rahvusvahelisele õigusele ja b) ühenduse õiguse tõlgendamine kuulub täielikult Euroopa 
Kohtu pädevusse, kellele seadusandja ei saa kohustusi panna; 

• komisjon saab uue põhjenduse 28a heaks kiita, sest see peegeldab vajadust rõhutada 
tunnustatud organisatsioonide kohustust omada tehniliste eeskirjade vajalikku kogumit 
ning vajadust viia need eeskirjad omavahelisse vastavusse; tunnustatud ning tunnustamist 
taotlevate organisatsioonide hindamisel nõuab komisjon siiski jätkuvalt mõlema kõnealuse 
kohustuse täielikku täitmist. 

Õigusakti sätted 

• Artikli 4 uues lõikes 1a väljendatakse sõnaselgelt komisjoni ettepanekus juba varem 
sisaldunud mõtet, mille kohaselt saab tunnustada üksnes tunnustamisnõuetele vastavaid 
organisatsioone. 

• Osutatud artikli lõike 4 muutmisega püütakse tunnustamise piiramise võimalust muuta 
paindlikumaks, kusjuures piiramine jääb üksnes kvalitatiivseks. Komisjonile pandud 
kohustusega esitada selgesõnaliselt tunnustuse piiramise põhjused ja selle võimaliku 
tühistamise tingimused suurendatakse samal ajal asjaomase organisatsiooni õiguste ja 
huvide kaitset. 

• Parandusi käsitlevate ettekirjutuste ajakava kehtestamine artiklis 5 on tõhus viis asjaomase 
tunnustatud organisatsiooni mõjutamisel, juhul kui tema tegevuses on täheldatud puudusi. 

• Nõukogu esitatud muudatusettepanek artikli 6 kohta sisaldab eelkõige nõuandekomitee 
menetluse kasutamist, kui komisjon peab rakendama karistusi selle tunnustatud 
organisatsiooni puhul, kelle tegevuses on puudusi täheldatud. Üldiselt leiab komisjon, et 
sellise otsuste puhul on komiteemenetlus ebakohane, kuid möönab, et kõnealused otsused 
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võivad mõjutada suhteid liikmesriikide ja asjaomase organisatsioonidega, kuna ühenduse 
tunnustuse põhieesmärk on võimaldada delegeerida liikmesriikidel inspekteerimis- ja 
sertifitseerimisülesandeid rahvusvaheliste konventsioonide raames. Seetõttu kiidab 
komisjon heaks nõukogu esitatud lahenduse, mis jätab liikmesriikidele võimaluse 
väljendada täheldatud rikkumiste ja kohaldatavate karistuste suhtes oma seisukohta, kuid 
välistab täielikult menetluse võimaliku poliitilise ebakorrektsuse. Lisaks on nõukogu 
pidanud vajalikuks arvutada välja asjaomasele organisatsioonile selle kolme varasema 
tegevusaasta keskmise käibe alusel tehtavate trahvide ülemmäära – see tundub olevat 
kohane. Lõpetuseks tõhustab Euroopa Kohtule täieliku trahvidealase pädevuse andmine 
menetluse tagatisi ja kaitseb kostja õigusi. 

• Tunnustuse tühistamise osas on nõukogu lisanud viienda seiga, mille eesmärk on vältida 
riigi või eraviisilise toetuse andmist tunnustatud organisatsioonile tema suhtes kohaldatava 
karistuse tasumiseks. Komisjon toetab kõnealust algatust täielikult, kuna osutatud 
võimaluse korral kaotaks süsteem oma hoiatava mõju. 

• Nõukogu poolt artiklile 9 antud uus sõnastus ei muuda komisjoni algse ettepaneku sisu, 
mille kohaselt juurdepääs tunnustatud organisatsiooni hindamiseks vajalikele 
dokumentidele ja laevadele jääb täielikult kaitstuks. 

• Artiklisse 10 on tehtud klassifikatsioonitunnistuste vastastikuse tunnustamise osas olulisi 
parandusi – nüüdsest toimub kogu direktiiviga 96/98/EÜ2 hõlmatud laevavarustuse 
vastastikune tunnustamine automaatselt. Nõukogu täpsustab, et vastastikune tunnustamine 
hõlmab üksnes seadmeid, materjale ja seadmete osi, väljendades sõneselgelt juba algses 
ettepanekus esitatud mõtet. Nõukogu lisas juurde kaks uut mehhanismi: ühest küljest 
tunnustatud organisatsioonide kohustuse põhjendada juhtumit, kui neil ei õnnestu 
vastastikust tunnustamist kohaldada, mis on põhjendatud üksnes turvanõuetega; teisest 
küljest võimaldab kaitsemeede tunnustatud organisatsioonidel keelduda nõuetele 
mittevastavate eri pardaseadmete paigaldamisest, ilma et see läheks vastuollu vastastikuse 
tunnustamise põhimõttega. Võttes arvesse tunnustatud organisatsioonidele ülesandeks 
tehtud menetluse tehnilist keerukust, peab komisjon lõpetuseks kohaseks ka Euroopa 
Parlamendi poolt muudatusettepanekus 53 ette nähtud ajavahemiku (mille jooksul 
komisjon peab esitama aruande vastastikuses tunnustamises tehtud edusammudest) 
pikendamist kolmelt aastalt viiele aastale. 

• Komisjon tunneb heameelt selle üle, et ühisesse seisukohta on jäetud sisse tunnustatud 
organisatsioonide kohustus panna toimima ühine ja sõltumatud süsteem nende 
kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimiseks. Seega on artiklisse 11 võetud üle peamine 
osa komisjoni esialgsest sellekohasest ettepanekust, süsteemi toimimapanemine on jäetud 
täielikult tunnustatud organisatsioonide ülesandeks, ilma liikmesriike ja komisjoni sellesse 
hõlmamata. Kõnealuse küsimuse puhul soovis Euroopa Parlament liikmesriikide osalust, 
mille komisjon ka põhimõtteliselt heaks kiitis. Kuna aga praegu töötatakse tunnustatud 
organisatsioonide jaoks välja rahvusvahelist eeskirja, mille alla kuulub sõltumatu 
sertifitseerimise tõhus mehhanism, (vt alljärgnev) tuleb esitatud idee siiski kõrvale jätta. 

• Komiteemenetluse puhul on nõukogu lisanud komisjoni jaoks võimaluse võtta vastu lisas 
esitatud nõuete tõlgendamise ja kohaldamise meetodid. Arvestades teatavate nõuete 

                                                 
2 EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 

29.11.2002, lk 53). 
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mõnikord väga üldist iseloomu (näiteks tunnustatud organisatsioonide nõutavate vahendite 
kohta) võib see hiljem aidata kaasa nende tõhusale rakendamisele ja pakkuda asjaosalistele 
rohkem õiguskindlust. 

Sel viisil muudetud tekstis on võetud täielikult või osaliselt arvesse muudatusettepanekuid 6, 
12, 15, 17, 18, 25, 38–44, 50, 52–56, 59–61, 66 ja 68, mille komisjon on heaks kiitnud. 
Komisjon poolt osaliselt või põhimõtteliselt heakskiidetud muudatusettepanekud 18, 26, 14 ja 
69 on võetud ühisesse seisukohta üle sõnastuses, mida komisjon peab rahuldavaks. 
Muudatusettepanekud 16, 62, 64, 65 ja 71 hõlmasid tunnustatud organisatsioonide 
kvaliteedisüsteemide sertifitseerimise eest vastutavate organisatsioonide nimetamist ja need 
kiitis komisjon heaks üksnes põhimõtteliselt, kuna mõiste „komitee” kasutamine oleks võinud 
tekitada segadust seoses mõistega „komiteemenetlus”; komisjon leiab, et nõukogu kasutatud 
nimetus „kvaliteedi hindamise ja sertifitseerimise süsteem” on täielikult rahuldav 
kompromisslahendus. 

Muud ettepanekud, mis nõukogu on teinud eespool osutatud muudatusettepanekutele lisaks, 
on komisjoni hinnangul vähese tähtsusega ja/või redaktsioonilised ehk tehnilised ning seetõttu 
vastuvõetavad. 

3.4. Nõukogu ja komisjoni ühisavaldus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 
väljatöötatava tunnustatud organisatsioonide eeskirja kohta 

Nõukogu ja komisjon on ühisel seisukohal, et ühenduse väljaarendatav süsteem võiks hiljem 
olla aluseks rahvusvahelisel tasandil kasutuselevõetavale süsteemile, siia lisandub ka Euroopa 
Parlamendi väljendatud probleemiasetus rahvusvahelise süsteemi ja ühenduse süsteemi 
vahelise vastavuse vajaduse kohta. Komisjon ja liikmesriigid on seega valmis mõjutama 
IMOd töötama välja eeskirja, millega oleks tagatud klassifitseerimisasutuste töö kõrge 
kvaliteet kogu maailmas. Nõukogu ja komisjon on seepärast allkirjastanud sellekohase 
ühisavalduse, mis on esitatud lisas. 

4. KOKKUVÕTE 

Nõukogu ühine seisukoht vastab täielikult neile probleemiasetustele, mis viisid komisjoni 
tegema ettepanekut direktiivi 94/57/EÜ uuesti sõnastamise kohta, ja selles on esindatud 
peamised komisjoni soovitatud meetmed, mis õigusakti jaotamise tõttu direktiivi eelnõuks ja 
määruse eelnõuks on sellesse peamiselt üle võetud. Lisaks sellele on ühisesse seisukohta 
peaaegu täielikult võetud üle Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mille komisjon sai 
heaks kiita täielikult või osaliselt. 

Komisjon leiab, et seetõttu moodustab kõnealune ühehäälselt heakskiidetud ühine seisukoht 
lähtekoha, mille alusel Euroopa Parlamendi teisel lugemisel kokkuleppele jõudmiseks ja 
kiidab selle eespool esitatud märkuste ja mööndustega heaks. 



 

ET 7   ET 

LISA 

NÕUKOGU JA KOMISJONI AVALDUS 

„Nõukogu ja komisjon arvavad, et käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt tõhustada 
meresõiduohutust ja tõkestada merereostust, tuleks järgida ka rahvusvahelisel tasandil. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid ja komisjon koostöös teiste IMO liikmetega tegema IMO-le 
ettepaneku töötada tunnustatud organisatsioonide jaoks välja rahvusvaheline eeskiri. 

Käesoleva direktiivi põhimõtetele rajanedes peaks see eeskiri vastavalt vajadusele hõlmama 
järgmist: 

a) kohustuslikud nõuded, mida tunnustatud organisatsioonid peavad seoses seadusjärgse 
tegevusega täitma. See hõlmab muu hulgas järgmist: üldised nõuded, nagu sõltumatus, 
erapooletus, usaldatavus, pädevus ja vastutusvõimelisus; korralduse, juhtimise ja 
ressurssidega seotud nõuded; sertifitseerimisprotsessiga seotud nõuded; 
kvaliteedijuhtimissüsteemidega seotud nõuded; 

ning 

b) tunnustatud organisatsiooni poolt punktis a osutatud nõuete täitmise kontrollimiseks 
kohustusliku auditeerimiskava raamistik ja menetlused.” 
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