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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
soovituses Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta 
elukestva õppe valdkonnas1a on liidu 
tasandil kindlaks määratud mõisted 
„kvalifikatsioon“, „pädevus“ ja 
„oskused“. Mis tahes uues 
kvalifikatsioonistandardeid kehtestavas 
õigusaktis tuleks tugineda nendele ELi 
tasandil kindlaks määratud mõistetele.
______________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta 
elukestva õppe valdkonnas (ELT C 111, 
6.5.2008, lk 1).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv



PE611.533/ 2

ET

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liikuvuse hõlbustamiseks, 
laevaliiklusohutuse tagamiseks ja 
inimelude kaitsmiseks on hädavajalik, et 
tekimeeskonnal, reisilaevadel tekkivates 
hädaolukordades vastutavatel isikutel ja 
veeldatud maagaasil töötavate laevade 
punkerdamises osalevatel isikutel oleks 
olemas kvalifikatsiooni tõendavad 
tunnistused. Tõhusa järelevalve eesmärgil 
peaksid need isikud kandma tunnistust 
kutseülesannete täitmise ajal kaasas.

(5) Liikuvuse hõlbustamiseks, 
laevaliiklusohutuse tagamiseks ja 
inimelude ja keskkonna kaitsmiseks on 
hädavajalik, et tekimeeskonnal, eelkõige 
reisilaevadel tekkivates hädaolukordades 
vastutavatel isikutel ja veeldatud maagaasil 
töötavate laevade punkerdamises osalevatel 
isikutel oleks olemas kvalifikatsiooni 
tõendavad tunnistused. Tõhusa järelevalve 
eesmärgil peaksid need isikud kandma 
tunnistust kutseülesannete täitmise ajal 
kaasas.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Laevaliiklusohutuse tagamiseks 
peaksid liikmesriigid määrama vastavalt 
ühtlustatud kriteeriumidele kindlaks 
merelaevadele laevatatavad veeteed. Neil 
veeteedel liikumiseks ettenähtud 
pädevusnõuded tuleks kindlaks määrata 
liidu tasandil. Piiramata tarbetult kiprite 
liikuvust, peaks liikmesriikidel – kui see on 
laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik – 
olema ka võimalus määrata kooskõlas 
käesoleva direktiivi kohaste ühtlustatud 
kriteeriumide ja menetlustega kindlaks 
veeteed, kus esineb laevaliikluse jaoks 
konkreetseid ohte. Sellisel juhul tuleks 
asjaomased pädevusnõuded kehtestada 
liikmesriigi tasandil.

(7) Laevaliiklusohutuse tagamiseks 
peaksid liikmesriigid määrama vastavalt 
ühtlustatud kriteeriumidele ja kehtivate 
liidu õigusaktide, nt direktiivi 
(EL) 2016/16291a alusel kindlaks 
merelaevadele laevatatavad veeteed. Neil 
veeteedel liikumiseks ettenähtud 
pädevusnõuded tuleks kindlaks määrata 
liidu tasandil. Piiramata tarbetult kiprite 
liikuvust, peaks liikmesriikidel – kui see on 
laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, 
ning vajadusel koostöös asjaomase 
Euroopa jõekomisjoniga – olema ka 
võimalus määrata kooskõlas käesoleva 
direktiivi kohaste ühtlustatud kriteeriumide 
ja menetlustega kindlaks veeteed, kus 
esineb laevaliikluse jaoks konkreetseid 
ohte. Sellisel juhul tuleks asjaomased 
pädevusnõuded kehtestada liikmesriigi 
tasandil.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. septembri 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/1629, millega kehtestatakse 
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siseveelaevade tehnilised nõuded, 
muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2006/87/EÜ (ELT L 252, 
16.9.2016, lk 118–176).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kulutõhususe nimel ei tohiks liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu 
muuta kohustuslikuks liikmesriikide 
siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi laevatatavate veeteede 
võrgustikuga.

(8) Kulutõhususe nimel ei tohiks liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu 
muuta kohustuslikuks liikmesriikide 
siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi mõne laevatatava 
siseveeteega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eesmärgiga aidata kaasa laevade 
ekspluatatsioonis osalevate isikute 
liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et 
kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja 
antud kvalifikatsioonitunnistused, 
teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid 
vastama miinimumnõuetele, peaksid 
liikmesriigid tunnustama kooskõlas 
käesoleva direktiiviga sertifitseeritud 
kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks 
nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel 
olema võimalik tegeleda oma kutsealaga 
kõigil liidu siseveeteedel.

(9) Eesmärgiga aidata kaasa laevade 
ekspluatatsioonis osalevate isikute 
liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et 
kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja 
antud kvalifikatsioonitunnistused, 
teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid 
vastama kooskõlas ühtlustatud 
kriteeriumidega kehtestatud 
miinimumnõuetele, peaksid liikmesriigid 
tunnustama kooskõlas käesoleva 
direktiiviga sertifitseeritud 
kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks 
nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel 
olema võimalik tegeleda oma kutsealaga 
kõigil liidu siseveeteedel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Eesmärgiga soodustada liikuvust ja 
suurendada kipri ja teiste tekimeeskonna 
liikmete elukutse atraktiivsust, peaksid 
liikmesriigid tagama, et õiglased 
töötingimused kehtiksid kõigi 
tööhõivevormide puhul, kindlustades 
töötajatele õiguste põhikogumi, mis 
hõlmaks õigusi nagu võrdse kohtlemise 
õigus, sotsiaalse kaitse õigus, õigus 
teavitada rikkumistest, õigus 
töötervishoiule ja -ohutusele ning töö- ja 
puhkeaja sätted. On oluline, et sektor 
suudaks pakkuda programme, mis 
keskenduksid nii üle 50-aastaste töötajate 
hoidmisele kui ka noorte oskuste ja 
konkurentsivõime parandamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Komisjon peaks tagama võrdsed 
võimalused kõigile meeskonnaliikmetele, 
kes töötavad liidus eksklusiivselt ja 
regulaarselt oma ametialal ning tegema 
lõpu palkade langusspiraalile ja 
diskrimineerivate tavade kasutamisele 
kodakondsuse, elukoha või lipuriigi 
alusel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kui liidus võetakse tööle 
meeskonnaliikmed, kelle kolmandates 
riikides väljastatud 
kvalifikatsioonitunnistused, 
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teenistusraamatud ja logiraamatud on 
liidu pädevate asutuste poolt tunnustatud, 
peaksid tööandjad kohaldama selle 
liikmesriigi sotsiaal- ja tööõigust, kus 
asjaomane tegevus toimub. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
ergutama noori omandama 
siseveelaevanduse valdkonna 
kutsekvalifikatsiooni ning võtma 
kasutusele erimeetmed sotsiaalpartnerite 
sellekohase tegevuse toetamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kiprite liikuvuse edasiseks 
hõlbustamiseks tuleks kõigil liikmesriikidel 
lubada võimaluse korral hinnata 
laevaliiklusega seotud konkreetsete 
ohtudega toimetulemiseks vajalikku 
pädevust kõigi liidu siseveeteede alade 
puhul, kus niisugused ohud on tuvastatud.

(16) Kiprite liikuvuse edasiseks 
hõlbustamiseks tuleks kõigil liikmesriikidel 
lubada hinnata pädevusi, mis on vajalikud 
laevaliikluseks alal, kus esineb 
konkreetseid ohte. Hindamiseks on vajalik 
selle liikmesriigi nõusolek, kus see ala 
asub.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et aidata kaasa 
kvalifikatsioonitunnistuste väljaandmise, 
uuendamise ja kehtetuks tunnistamise 
tõhusale haldamisele, peaksid liikmesriigid 

(19) Selleks et aidata kaasa 
kvalifikatsioonitunnistuste väljaandmise, 
uuendamise ja kehtetuks tunnistamise 
tõhusale haldamisele, peaksid liikmesriigid 
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määrama käesoleva direktiivi 
rakendamiseks pädevad ametiasutused ja 
looma liidu kvalifikatsioonitunnistusi, 
teenistusraamatuid ja logiraamatuid 
käsitlevate andmete säilitamiseks registrid. 
Selleks et lihtsustada teabe vahetamist 
liikmesriikide vahel ja komisjoniga 
direktiivi rakendamise, jõustamise ja 
hindamise eesmärgil ning statistilistel 
kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks ja 
laevaliikluse hõlbustamiseks, peaksid 
liikmesriigid saatma kõnealuse teabe, 
sealhulgas andmed 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute kohta, 
komisjoni hallatavasse andmebaasi.

määrama käesoleva direktiivi 
rakendamiseks pädevad ametiasutused ja 
looma liidu kvalifikatsioonitunnistusi, 
teenistusraamatuid ja logiraamatuid 
käsitlevate andmete säilitamiseks registrid. 
Selleks et lihtsustada teabe vahetamist 
liikmesriikide vahel ja komisjoniga 
direktiivi rakendamise, jõustamise ja 
hindamise eesmärgil ning statistilistel 
kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks ja 
laevaliikluse hõlbustamiseks, peaksid 
liikmesriigid saatma kõnealuse teabe, 
sealhulgas andmed 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute kohta, 
komisjoni hallatavasse andmebaasi. Selle 
andmebaasi haldamisel peaks komisjon 
võtma nõuetekohaselt arvesse 
isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ametiasutused, sealhulgas 
kolmandate riikide asutused, mis annavad 
kooskõlas käesolevas direktiivis 
sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja 
kvalifikatsioonitunnistusi, 
teenistusraamatuid ja logiraamatud, 
töötlevad isikuandmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel 
kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, 
laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi 
rakendamises ja jõustamises osalevate 
ametiasutuste vahelise teabevahetuse 
hõlbustamiseks peaks ka neil 
ametiasutustel ja vajaduse korral 
rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on 
asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, 
olema juurdepääs komisjoni hallatavale 
andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul 
tuleks aga lähtuda piisavast andmekaitsest, 
sealhulgas isikuandmete kaitsest.

(20) Ametiasutused, sealhulgas 
kolmandate riikide asutused, mis annavad 
kooskõlas käesolevas direktiivis 
sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja 
kvalifikatsioonitunnistusi, 
teenistusraamatuid ja logiraamatud, 
töötlevad isikuandmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel 
kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, 
laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi 
rakendamises ja jõustamises osalevate 
ametiasutuste vahelise teabevahetuse 
hõlbustamiseks peaks ka neil 
ametiasutustel ja vajaduse korral 
rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on 
asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, 
olema juurdepääs komisjoni hallatavale 
andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul 
tuleks aga lähtuda kõrgetasemelisest 
andmekaitsest, eriti isikuandmete puhul.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20a) Nõukogu direktiivi 2014/112/EL1a ja 
käesolevat direktiivi on vaja täiendada 
liidu õigusaktidega nii elektrooniliste 
vahendite kasutuselevõtu kui ka 
laevameeskondade moodustamise nõuete 
ümberkujundamise kohta, et tagada liidu 
siseveeteede tööturul võrdsed võimalused 
seoses töö- ja puhkeaja, 
kutsekvalifikatsioonide ning meeskondade 
moodustamisega.
__________________
1a Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta 
direktiiv 2014/112/EL, millega 
rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi 
Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu 
(ESO) ja Euroopa Transporditöötajate 
Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud 
kokkulepe, milles käsitletakse tööaja 
korralduse teatavaid aspekte 
siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 
23.12.2014, lk 86).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et vähendada veelgi 
halduskoormust, jättes samas vähem 
võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks 
komisjon teise sammuna uurima pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist võimalust 
võtta kasutusele teenistusraamatute ja 
logiraamatute elektrooniline versioon ning 
liidu kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavad 
elektroonilised kutsekaardid. Nii toimides 
peaks komisjon võtma arvesse 
olemasolevat tehnoloogiat, mis on 
kasutusel muude transpordiliikide, eriti 

(21) Selleks et vähendada veelgi 
halduskoormust, jättes samas vähem 
võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks 
komisjon pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist viivitamata võtma vastu 
sobiva õigusraamistiku liidu paberkujul 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
asendamiseks uute elektrooniliste 
vahenditega, nagu elektroonilised 
kutsekaardid ja elektroonilised 
laevaseadmed. Nii toimides peaks 
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maanteevedude valdkonnas. Pärast mõju 
hindamist, mis hõlmab kulusid-tulusid ja 
põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses 
isikuandmete kaitsega, peaks komisjon 
esitama vajaduse korral ettepaneku 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

komisjon võtma arvesse olemasolevat 
tehnoloogiat, mis on kasutusel muude 
transpordiliikide, eriti maanteevedude 
valdkonnas. Samuti peaks komisjon võtma 
arvesse kasutatavust ja juurdepääsetavust 
kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga. Pärast mõju hindamist, 
mis hõlmab kulusid-tulusid ja 
põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses 
isikuandmete kaitsega, peaks komisjon 
esitama vajaduse korral nende algatustega 
seotud ettepaneku Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Samuti on vaja tagada 
võltsimiskindlad seadmed kõikide 
meeskonnaliikmete töötundide ja 
-kohustuste elektrooniliseks 
registreerimiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) Lisaks tuleks ajakohastada 
kehtivaid laevameeskondade 
moodustamise nõudeid, et saavutada 
ühtlustatud, läbipaistev, paindlik ja 
jätkusuutlik laevameeskondade 
moodustamise süsteem liidus. Komisjon 
peaks seetõttu pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist esitama vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku läbipaistva, paindliku ja 
jätkusuutliku laevameeskondade 
moodustamise õigusraamistiku 
kehtestamiseks liidus. Seda tuleks teha 
pärast mõjuhinnangu läbiviimist, milles 
tuleks arvesse võtta tehnoloogilisi ja 
mittetehnoloogilisi muutusi, mis 
avaldavad mõju töökoormusele laevade 
pardal.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et näha ette 
kvalifikatsioonide sertifitseerimise 
ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada 
teabevahetust liikmesriikide vahel ning 
käesoleva direktiivi komisjonipoolset 
rakendamist, järelevalvet ja hindamist, 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida 
komisjonile volitused võtta vastu 
õigusakte, millega kehtestatakse 
pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, 
praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite 
heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega 
määratakse kindlaks liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute, logiraamatute ja 
tunnustatud dokumentidega seotud 
põhiandmete koopiate hoidmiseks 
ettenähtud ning komisjoni hallatava 
andmebaasi omadused ja 
kasutustingimused. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohase konsulteerimise, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjakohaste dokumentide sama- 
ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(24) Selleks et näha ette 
kvalifikatsioonide sertifitseerimise 
ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada 
teabevahetust liikmesriikide vahel ning 
käesoleva direktiivi komisjonipoolset 
rakendamist, järelevalvet ja hindamist, 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida 
komisjonile volitused võtta vastu 
õigusakte, millega kehtestatakse 
pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, 
praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite 
heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega 
määratakse kindlaks liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute, logiraamatute ja 
tunnustatud dokumentidega seotud 
põhiandmete koopiate hoidmiseks 
ettenähtud ning komisjoni hallatava 
andmebaasi omadused ja 
kasutustingimused. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 
Tõhususe huvides peaks komisjonil olema 
võimalik määrata organ, näiteks CESNI, 
kelle ülesandeks on teadete vastuvõtmine 
ja teabe avaldamine, mis on seotud 
näiteks pädevate asutuste ja heakskiidetud 
koolitusprogrammide nimekirjaga, võttes 
arvesse selliste ülesannete korduvat 
iseloomu.
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_____________
1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) CESNI, mis on avatud kõigist 
liikmesriikidest pärit ekspertidele, koostab 
siseveelaevanduse valdkonnas nõuded, 
sealhulgas kutsekvalifikatsioonide kohta. 
Komisjon võib võtta neid nõudeid arvesse, 
kui teda volitatakse vastavalt käesolevale 
direktiivile võtma vastu õigusakte.

(26) CESNI, mis on avatud kõigist 
liikmesriikidest pärit ekspertidele, koostab 
siseveelaevanduse valdkonnas nõuded, 
sealhulgas kutsekvalifikatsioonide kohta. 
Euroopa jõekomisjonid, asjaomased 
rahvusvahelised organisatsioonid, 
sotsiaalpartnerid ja kutseühendused 
peaksid olema täiel määral kaasatud 
CESNI nõuete väljatöötamisse ja 
koostamisse. Kui käesolevas direktiivis 
kehtestatud tingimused on täidetud, peaks 
komisjon kooskõlas käesoleva direktiiviga 
delegeeritud õigusakte ja rakendusakte 
vastu võttes viitama CESNI standarditele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki 
kehtestada siseveelaevanduse valdkonna 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ühine 
raamistik ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu 
on eesmärki parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Asjaomases 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks.

(27) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki 
kehtestada siseveelaevanduse valdkonna 
kutsekvalifikatsioonide miinimumtaseme 
tunnustamise ühine raamistik ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle 
ulatuse ja toime tõttu on eesmärki parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Asjaomases artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise süsteem võiks olla esimene 
samm liikuvuse suurendamiseks selles 
sektoris. Keskmises perspektiivis on 
oodata, et võrreldava kutsekoolituse 
süsteem liikmesriikides aitab kaasa 
liikuvusele ja tagab ohutuse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27b) Parandamaks soolist tasakaalu 
siseveetranspordi sektoris, tuleks 
edendada naiste tööleasumist sellel 
kutsealal. Sarnaselt teiste 
kutsevaldkondadega tuleks võidelda 
soopõhise sallimatuse ja 
diskrimineerimisega. Siseveetranspordi 
sektori kutsealadele juurdepääsu 
laiendamine peaks samuti olema kasulik 
vahend võitluseks töötajate puudusega 
sektoris.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) laevad, mille pikkusest (L), laiusest 
(B) ja süvisest (T) tulenev maht on 
vähemalt 100 kuupmeetrit;

b) laevad, mille pikkuse (L), laiuse (B) 
ja süvise (T) korrutisena arvutatud maht 
on vähemalt 100 kuupmeetrit;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) relvajõudude, avalikku korda 
hoidvate jõudude, 
kodanikukaitseteenistuste, veeteede 
haldusasutuste, tuletõrjeteenistuste ja 
muude hädaabiteenuste kasutatavad 
veesõidukid;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-aa) veesõidukid, mis sõidavad 
hooajaliselt riigisisestel järvedel, mis ei 
ole ühenduses teise liikmesriigi 
laevatatava siseveeteega;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „siseveetee” – laevatatav veeala, mis 
ei ole osa merest;

1) „siseveetee“ – kõik siseveeteed, 
millele on viidatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 
artiklis 41a;

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. septembri 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/1629, millega kehtestatakse 
siseveelaevade tehnilised nõuded, 
muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2006/87/EÜ (ELT L 252, 
16.9.2016, lk 118).
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) „vedurlaev“ – spetsiaalselt 
pukseerimiseks ehitatud laev;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b) „tõukurlaev“ – spetsiaalselt 
tõugatava koosseisu edasilükkamiseks 
ehitatud laev;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c) „ujuvmehhanism“ – ujuvalus, millel 
on tööseadmed, nagu kraanad, 
süvendustehnika, vaiarammid või 
tõstukid;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „tekimeeskond” – isikud, kes 
osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva 
ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on 
seotud navigatsiooni, lasti käitlemise, 
stauimise, hoolduse või remondiga, v.a 
isikud, kes on määratud tegelema üksnes 

6) „tekimeeskond“ – isikud, kes 
osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva 
ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on 
seotud navigatsiooni, laeva 
ekspluatatsiooni kontrollimise, 
laevamehaanika, kommunikatsiooni, 
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mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitamisega;

ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse, lasti 
käitlemise, reisijate teenindamise, 
stauimise, hoolduse või remondiga, v.a 
isikud, kes on määratud tegelema üksnes 
mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitamisega;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „ohutusohvitser” – isik, kes on pädev 
võtma meetmeid reisilaeval tekkivates 
hädaolukordades;

7) „ohutusohvitser” – laeva pardal 
töötav isik, kes on pädev võtma meetmeid 
reisilaeval tekkivates hädaolukordades;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „kipper” – tekimeeskonna liige, kes 
on kvalifitseeritud juhtima laeva 
liikmesriikide siseveeteedel ja kes vastutab 
laeva juhtimise ees;

8) „kipper“ – tekimeeskonna liige, kes 
on kvalifitseeritud juhtima laeva 
liikmesriikide siseveeteedel ja kellel on 
täielik vastutus laeva, meeskonna ja lasti 
eest;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „laevakaravan” – tõukekaravan, mis 
koosneb tõukurist ning vähemalt seitsmest 
pargasest;

12) „laevakaravan“ – tõukekaravan, mille 
kogupikkuse ja kogulaiuse korrutis on 
vähemalt 6000 ruutmeetrit;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „logiraamat” – laevaga tehtud reiside 
ametlik register;

14) „logiraamat“ – laeva ja selle 
meeskonna tehtud reiside ametlik register;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „sõidukogemuse aeg” – aeg, mille 
tekimeeskonna liikmed on veetnud 
siseveeteedel toimunud laevareiside vältel 
pardal ja mille on kinnitanud pädev asutus;

15) „sõidukogemuse aeg“ – päevades 
mõõdetav aeg, mille tekimeeskonna 
liikmed on veetnud siseveeteedel toimunud 
laevareiside vältel pardal ja mille on 
kinnitanud pädev asutus ning mis hõlmab 
sadamas või terminalis lastimis- või 
lossimistöödeks kulunud aega;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib vabastada lõikes 1 
sätestatud kohustusest kõik 
erikvalifikatsiooniga tekimeeskonna 
liikmed või laevapere liikmete rühmad, 
kes sõidavad üksnes siseriiklikel 
siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi laevatatavate veeteede 
võrgustikuga. See liikmesriik võib anda 
välja tekimeeskonna liikmetele ettenähtud 
siseriiklikud kvalifikatsioonitunnistused 
käesolevas direktiivis sätestatud 
üldtingimustest erinevatel tingimustel. 
Siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste 
kehtivus piirdub siseriiklike 
siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi laevatatavate veeteede 
võrgustikuga.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib vabastada lõikes 1 
sätestatud kohustusest kõik lõikes 1 
nimetatud erikvalifikatsiooniga isikud või 
isikute rühmad, kes sõidavad üksnes 
siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole 
ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate 
veeteede võrgustikuga. See liikmesriik 
võib anda välja siseriiklikud 
kvalifikatsioonitunnistused, mida on 
võimalik omandada käesolevas direktiivis 
sätestatud üldtingimustest erinevatel 
tingimustel. Siseriiklike 
kvalifikatsioonitunnistuste kehtivus 
piirdub siseriiklike siseveeteedega, mis ei 
ole ühenduses teise liikmesriigi 
laevatatavate veeteede võrgustikuga.

välja jäetud

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Erandid, mis on seotud liikmesriikide 
siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi laevatatava siseveeteega
1. Liikmesriik võib vabastada artikli 4 
lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 
sätestatud kohustustest vastavalt artikli 4 
lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 
osutatud isikud, kes sõidavad üksnes 
siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole 
ühenduses teise liikmesriigi laevatatava 
siseveeteega, sealhulgas siseveeteedel, mis 
on liigitatud merelaevadele 
laevatatavateks siseveeteedeks. 
2. Liikmesriik, kes teeb erandeid 
vastavalt lõikele 1, võib anda välja 
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kvalifikatsioonitunnistusi lõikes 1 
osutatud isikutele tingimustel, mis 
erinevad käesolevas direktiivis sätestatud 
üldtingimustest, kui selliste tunnistustega 
tagatakse piisav ohutustase. Selliste 
siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste 
kehtivus piirdub siseriiklike 
siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise 
liikmesriigi laevatatava siseveeteega. 
Kõnealuste sertifikaatide tunnustamine 
teistes liikmesriikides toimub vastavalt 
käesoleva direktiivi sätetele. 
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
vastavalt lõikele 1 kohaldatud eranditest. 
Komisjon teeb erandeid käsitleva teabe 
avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui see on laevaliiklusohutuse 
tagamiseks vajalik, võivad liikmesriigid 
teha kindlaks siseveeteede alad, kus esineb 
konkreetseid ohte, v.a artiklis 7 viidatud 
merelaevadele laevatatavad siseveeteed, 
kui sellised ohud on tingitud järgmistest 
asjaoludest:

1. Kui see on laevaliiklusohutuse 
tagamiseks vajalik, võivad liikmesriigid 
teha kindlaks siseveeteede alad, kus esineb 
konkreetseid ohte, võttes vajaduse korral 
arvesse asjaomase Euroopa jõekomisjoni 
nõuannet ning jättes välja artiklis 7 
viidatud merelaevadele laevatatavad 
siseveeteed, kui sellised ohud on tingitud 
järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa siseveeteede koodeksis 
hõlmamata konkreetsete kohalike 
liikluseeskirjade olemasolu, mis on 
põhjendatud konkreetsete 
hüdromorfoloogiliste omaduste tõttu.

c) Euroopa siseveeteede koodeksil 
mittepõhinevate konkreetsete kohalike 
liikluseeskirjade olemasolu, mis on 
põhjendatud konkreetsete 
hüdromorfoloogiliste omaduste tõttu.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) jõe konkreetses osas toimuvate 
õnnetuste suur esinemissagedus.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsete ohtudega siseveeteede alade 
kindlaksmääramisel võivad liikmesriigid 
kasutada vaid lõikes 1 osutatud ühte või 
mitut olukorda.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
meetmetest, mida nad kavatsevad võtta 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ja 
artiklile 18, lisades meetme aluseks oleva 
põhjenduse.

Liikmesriigid teavitavad vähemalt kaheksa 
kuud enne kavandatavat vastuvõtmise 
kuupäeva komisjoni meetmetest, mida nad 
kavatsevad võtta vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 1 ja artiklile 18, lisades meetme 
aluseks oleva põhjenduse.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik ei võta meedet vastu teatamise välja jäetud
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kuupäevale järgneva kuue kuu jooksul.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatamisele järgneva kuue kuu 
jooksul avaldab komisjon rakendusotsuse, 
millega kiidetakse kavandatud meetmed 
heaks, kui need on kooskõlas käesoleva 
artikli ja artikliga 18, või millega 
vastupidisel juhul nõutakse liikmesriikidelt 
kavandatud meetme muutmist või vastu 
võtmata jätmist.

3. Teatamisele järgneva kuue kuu 
jooksul võtab komisjon vastu 
rakendusakti, millega kiidetakse 
kavandatud meetmed heaks, kui need on 
kooskõlas käesoleva artikli ja artikliga 18, 
või millega vastupidisel juhul nõutakse 
liikmesriikidelt kavandatud meetme 
muutmist või vastu võtmata jätmist. 
Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
kooskõlas artikli 30 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
Kui komisjon ei ole kaheksa kuu jooksul 
pärast teatamist reageerinud, on 
liikmesriikidel õigus võtta kavandatud 
meetmeid vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 1 ja artiklile 18.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik artiklites 4 ja 5 viidatud liidu 
kvalifikatsioonitunnistused ning artiklis 16 
viidatud teenistusraamatud ja 
logiraamatud, mille pädevad asutused on 
andnud välja kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, kehtivad kõigil liidu 
siseveeteedel.

1. Kõik artiklites 4 ja 5 viidatud liidu 
kvalifikatsioonitunnistused ning artiklis 20 
viidatud teenistusraamatud ja 
logiraamatud, mille pädevad asutused on 
andnud välja kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, kehtivad kõigil liidu 
siseveeteedel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks lõiget 2, kehtivad 
kõigil liidu veeteedel käesoleva artikli 
lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetlusi ja 
tingimusi kohaldades kõik 
kvalifikatsioonitunnistused, 
teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on 
antud välja kooskõlas kolmanda riigi 
siseriiklike eeskirjadega, kus on ette nähtud 
käesolevas direktiivis sätestatuga sarnased 
nõuded.

3. Ilma et see piiraks lõiget 2, kehtivad 
kõigil liidu siseveeteedel käesoleva artikli 
lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetlusi ja 
tingimusi kohaldades 
kvalifikatsioonitunnistused, 
teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on 
antud välja kooskõlas liikmesriigi 
laevatatava siseveeteega ühenduses oleva 
kolmanda riigi siseriiklike eeskirjadega, 
kus on ette nähtud käesolevas direktiivis 
sätestatuga sarnased nõuded.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik kolmandad riigid võivad esitada 
komisjonile oma ametiasutuste väljastatud 
tunnistuste, teenistusraamatute ja 
logiraamatute tunnustamise taotluse. 
Taotlusele tuleb lisada kogu teave, mis on 
vajalik selleks, et teha kindlaks, kas nende 
dokumentide väljaandmisel kohaldatakse 
samasuguseid nõudeid, nagu on sätestatud 
käesolevas direktiivis.

4. Kõik kolmandad riigid, mis on 
ühenduses liikmesriigi laevatatava 
siseveeteega, võivad esitada komisjonile 
oma ametiasutuste väljastatud tunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
tunnustamise taotluse. Taotlusele tuleb 
lisada kogu teave, mis on vajalik selleks, et 
teha kindlaks, kas nende dokumentide 
väljaandmisel kohaldatakse samasuguseid 
nõudeid, nagu on sätestatud käesolevas 
direktiivis.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see nõue on täidetud, võtab komisjon 
vastu rakendusakti asjaomase kolmanda 
riigi väljaantud tunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
tunnustamise kohta liidus, tingimusel et see 
kolmas riik tunnustab oma jurisdiktsioonis 

Kui see nõue on täidetud, võtab komisjon 
vastu rakendusaktid asjaomase kolmanda 
riigi väljaantud tunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
tunnustamise kohta liidus, tingimusel et see 
kolmas riik tunnustab oma jurisdiktsioonis 
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vastavalt käesolevale direktiivile 
väljaantud liidu dokumente.

vastavalt käesolevale direktiivile 
väljaantud liidu dokumente ning kohustub 
iga viie aasta tagant esitama tõendid selle 
kohta, et tema riiklikud eeskirjad on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kui liikmesriik leiab, et kolmas riik 
ei täida enam käesoleva artikli nõudeid, 
teavitab ta sellest viivitamata komisjoni, 
põhjendades oma väidet asjakohaselt.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste näidised. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse 
kohaselt. Neid rakendusakte vastu võttes 
võib komisjon viidata rahvusvahelise 
organi kehtestatud nõuetele.

3. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste näidised. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse 
kohaselt. 

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ilma et see piiraks lõikes 4 viidatud 
piirangut, kehtivad kipritele ettenähtud 

5. Ilma et see piiraks lõikes 4 viidatud 
piirangut, kehtivad kipritele ettenähtud 
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liidu kvalifikatsioonitunnistused 
maksimaalselt kümme aastat.

liidu kvalifikatsioonitunnistused ja 
eritoiminguteks ettenähtud liidu 
kvalifikatsioonitunnistused maksimaalselt 
kümme aastat.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eritoiminguteks ettenähtud liidu 
kvalifikatsioonitunnistused kehtivad 
maksimaalselt viis aastat.

välja jäetud

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kipritele erilubade väljastamine Kipritele erilubade väljastamine ja nende 
kehtivus

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erilubade jaoks, mis on vastavalt 
artikli 6 punktile b ette nähtud sõitmiseks 
siseveeteede aladel, kus esineb 
konkreetseid ohte, esitavad taotlejad artikli 
18 lõikes 2 viidatud liikmesriikide 
pädevatele asutustele rahuldavad 
dokumentaalsed tõendid

2. Erilubade jaoks, mis on vastavalt 
artikli 6 punktile b ette nähtud sõitmiseks 
siseveeteede aladel, kus esineb 
konkreetseid ohte, esitavad taotlejad 
artikli 18 lõikes 3 viidatud liikmesriikide 
pädevatele asutustele rahuldavad 
dokumentaalsed tõendid

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu kvalifikatsioonitunnistuste 
uuendamine

Liidu kvalifikatsioonitunnistuste ja kiprite 
erilubade uuendamine

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse 
lõppemisel uuendavad liikmesriigid 
taotluse korral tunnistust, tingimusel et

Liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse 
lõppemisel uuendavad liikmesriigid 
taotluse korral tunnistust ja vajadusel 
selles sisalduvaid erilube, tingimusel et

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) laevapere liikmetele ettenähtud liidu 
kvalifikatsioonitunnistuse puhul esitatakse 
artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud 
rahuldavad dokumentaalsed tõendid;

a) tekimeeskonna liikmetele ette 
nähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuste ja 
muude kui artikli 6 punktis d osutatud 
erilubade puhul esitatakse artikli 10 lõike 1 
punktides a ja c viidatud rahuldavad 
dokumentaalsed tõendid;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ilmneb märke sellest, et 
kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade 
nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad 
liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja 
tunnistavad vajaduse korral need 
tunnistused kehtetuks.

Kui ilmneb märke sellest, et 
kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade 
nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad 
liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja 
tunnistavad vajaduse korral need 
tunnistused kehtetuks. Iga liikmesriik võib 
liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse 
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ajutiselt peatada, kui kõnealuse 
liikmesriigi arvates on selline peatamine 
vajalik ohutuse tagamiseks või avaliku 
korra kaitseks. Liikmesriigid 
registreerivad peatamised ja kehtetuks 
tunnistamised põhjendamatu viivituseta 
artikli 23 lõikes 2 osutatud andmebaasis.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada kooskõlas II lisas sätestatud 
põhinõuetega pädevuste ning vastavate 
teadmiste ja oskuste nõuded.

1. Käesoleva direktiivi täiendamiseks 
võtab komisjon vastavalt artiklile 29 vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada 
kooskõlas II lisas sätestatud põhinõuetega 
pädevuste ning vastavate teadmiste ja 
oskuste nõuded.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) reisilaevade navigatsiooniohutuse 
ekspertidele väljastatav 
kvalifikatsioonitunnistus.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b viidatud dokumentide 
omandamiseks võivad praktilised eksamid 
toimuda laeva pardal või artikli 19 kohaselt 
simulaatoril. Punkti c korral võivad 
praktilised eksamid toimuda laeva pardal 
või kaldal asuval asjakohasel rajatisel.

Punktides a ja b viidatud dokumentide 
omandamiseks võivad praktilised eksamid 
toimuda laeva pardal või artikli 19 kohaselt 
simulaatoril. Punkti c korral võivad 
praktilised eksamid toimuda laeva pardal, 
artikli 19 nõuetele vastaval simulaatoril 
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või kaldal asuval asjakohasel rajatisel.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada lõikes 3 viidatud praktiliste 
eksamite nõuded, milles täpsustatakse 
praktiliste eksamite käigus kontrollitavad 
konkreetsed pädevused ja tingimused, ning 
miinimumnõuded laevade kohta, kus 
praktilisi eksameid võib sooritada.

4. Käesoleva direktiivi täiendamiseks 
võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kehtestada lõikes 3 viidatud praktiliste 
eksamite nõuded, milles täpsustatakse 
praktiliste eksamite käigus kontrollitavad 
konkreetsed pädevused ja tingimused, ning 
miinimumnõuded laevade kohta, kus 
praktilisi eksameid võib sooritada.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 
punktis a viidatud eksamid korraldatakse 
nende vastutusel. Nad tagavad, et 
nimetatud eksamid viivad läbi 
eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud 
hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi.

Liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 
punktis a viidatud eksamid korraldatakse 
nende vastutusel. Nad tagavad, et 
nimetatud eksamid viivad läbi 
eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud 
hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi. 
Eksamineerijatel ei tohi olla huvide 
konflikti.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid väljastavad 
taotlejatele, kes on sooritanud artikli 15 
lõikes 3 osutatud praktilise eksami, 
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praktilise eksami tunnistuse.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
praktilise eksami tunnistuste näidised. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse 
kohaselt. 

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Liikmesriigid tunnustavad ilma 
edasiste nõudmiste või hindamisteta teiste 
liikmesriikide pädevate asutuste poolt 
välja antud praktilise eksami tunnistusi.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koolitusprogrammid, mille läbimisel 
antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid 
või tunnistused, peavad heaks kiitma nende 
liikmesriikide pädevad asutused, kelle 
territooriumil paikneb asjakohane 
haridus- või koolitusasutus.

1. Koolitusprogrammid, mille läbimisel 
antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid 
või tunnistused, peavad heaks kiitma nende 
laevatatavaid veeteid omavate 
liikmesriikide pädevad asutused, kelle 
territooriumil pädev asutus annab 
haridust või koolitust tingimusel, et see 
haridusprogramm moodustab lahutamatu 
osa liikmesriigi koolitussüsteemist. 
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Liikmesriigid võivad riigi tasandil 
koolitusprogrammid heaks kiita 
tingimusel, et need programmid vastavad 
ühistele kriteeriumidele, mille CESNI on 
määranud kindlaks kvaliteedi hindamise 
ja tagamise süsteemis (Quality 
Assessment and Assurance System – 
QAAS).
Käesoleva direktiivi täiendamiseks on 
komisjonil õigus võtta vastavalt 
artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, 
kehtestades sellistele programmidele 
ühiseid kriteeriume, mis põhinevad 
CESNI poolt QAASis kindlaks määratud 
ühistel kriteeriumidel.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusnõuete täitmist tõendava eksami 
viivad läbi kvalifitseeritud eksamineerijad.

(c) artikli 15 lõikes 1 viidatud 
pädevusnõuete täitmist tõendava eksami 
viivad läbi kvalifitseeritud sõltumatud 
eksamineerijad, kellel ei ole huvide 
konflikte.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksamineerija, kes on osalenud taotleja 
koolitamises, loetakse esimese lõigu 
punkti c kohaldamisel kvalifitseeritud 
eksamineerijaks üksnes juhul, kui temaga 
on koos vähemalt üks täiendav 
eksamineerija, kes ei ole osalenud taotleja 
koolitamises.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid tunnustavad 
diplomeid ja tunnistusi, mis on väljastatud 
pärast sellise koolitusprogrammi läbimist, 
mille teised liikmesriigid on kooskõlas 
lõikega 1 heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes teevad kindlaks 
siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid 
ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses, määravad 
kindlaks neil aladel navigeerivatelt kipritelt 
nõutava täiendava pädevuse ja niisuguste 
nõuete täitmise tõendamise vahendid.

Liikmesriigid, kes teevad kindlaks 
siseveeteede alad, mis läbivad nende 
territooriumi ja kus esineb konkreetseid 
ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses, määravad 
vajadusel koostöös asjaomase Euroopa 
jõekomisjoniga kindlaks neil aladel 
navigeerivatelt kipritelt nõutava täiendava 
pädevuse ja niisuguste nõuete täitmise 
tõendamiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need vahendid võivad hõlmata piiratud 
arvu reise, mida asjaomasel alal võib teha, 
simulaatoril toimuvat eksamit, 
valikvastustega eksamit või nende 
kombinatsiooni.

Arvestades konkreetsete ohtudega seotud 
pädevusi, võivad need vahendid hõlmata 
piiratud arvu reise, mida asjaomasel alal 
tuleb teha, võimaluse korral simulaatoril 
toimuvat eksamit, valikvastustega eksamit 
või nende kombinatsiooni. Alade puhul, 
kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 
lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses, on 
kohustuslik sooritada asjaomasel alal 
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piiratud arv reise.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldades peavad 
liikmesriigid kohaldama objektiivseid, 
läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja 
proportsionaalseid kriteeriume.

Käesolevat lõiget kohaldades peavad 
liikmesriigid kohaldama objektiivseid, 
läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja 
proportsionaalseid kriteeriume ning 
dokumenteerima laevaliiklusohutuse 
ajaloo asjaomasel alal.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik võib hinnata 
taotlejate pädevust seoses muus 
liikmesriigis paiknevatel aladel esinevate 
konkreetsete ohtudega, võttes aluseks 
vastavalt lõikele 1 kehtestatud nõuded. 
Taotluse korral ja valikvastustega või 
simulaatorite abil toimuvate eksamite 
korral varustavad lõikes 1 viidatud 
liikmesriigid muid liikmesriike hindamist 
võimaldavate kättesaadavate vahenditega.

3. Liikmesriik võib hinnata taotlejate 
pädevust seoses muus liikmesriigis 
paiknevatel aladel esinevate konkreetsete 
ohtudega, võttes aluseks vastavalt lõikele 1 
kehtestatud nõuded ning tehes seda 
asjaomase liikmesriigi nõusolekul. 
Taotluse korral ja valikvastustega või 
simulaatorite abil toimuvate eksamite 
korral varustavad lõikes 1 viidatud 
liikmesriigid hindamist läbi viiva 
liikmesriigi hindamist võimaldavate 
kättesaadavate vahenditega.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevuste hindamiseks kasutatavad 
simulaatorid peavad olema liikmesriikide 
poolt heaks kiidetud. See heakskiit antakse 

1. Koolitusel kasutatavad simulaatorid 
ja pädevuste hindamisel kasutatavad 
simulaatorid peavad vastama 
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taotluse korral, kui on tõendatud, et seade 
vastab lõikes 2 viidatud delegeeritud 
õigusaktidega simulaatoritele ettenähtud 
nõuetele. Heakskiidu andmisel 
täpsustatakse, millist konkreetset pädevust 
on simulaatoriga lubatud hinnata.

võrreldavatele nõuetele. Mõlemad peavad 
olema liikmesriikide poolt heaks kiidetud. 
See heakskiit antakse taotluse korral, kui 
on tõendatud, et seade vastab lõikes 2 
viidatud delegeeritud õigusaktidega 
simulaatoritele ettenähtud nõuetele. 
Heakskiidu andmisel täpsustatakse, millist 
konkreetset pädevust on simulaatoriga 
lubatud hinnata.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada simulaatorite heakskiitmise 
nõuded, milles täpsustatakse sellega seotud 
funktsionaalsed ja tehnilised 
miinimumnõuded ning haldusmenetlused, 
eesmärgiga tagada, et pädevuste 
hindamiseks kasutatavad simulaatorid on 
konstrueeritud viisil, mis võimaldab 
pädevuste kontrollimist, nagu on ette 
nähtud artikli 15 lõikes 3 viidatud 
praktiliste eksamite nõuete alusel.

2. Käesoleva direktiivi täiendamiseks 
võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kehtestada simulaatorite heakskiitmise 
nõuded, milles täpsustatakse sellega seotud 
funktsionaalsed ja tehnilised 
miinimumnõuded ning haldusmenetlused, 
eesmärgiga tagada, et pädevuste 
hindamiseks kasutatavad simulaatorid on 
konstrueeritud viisil, mis võimaldab 
pädevuste kontrollimist, nagu on ette 
nähtud artikli 15 lõikes 3 viidatud 
praktiliste eksamite nõuete alusel.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs 
simulaatoritele on võimalikult suures 
ulatuses tagatud ka teiste liikmesriikide 
kodanikele.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse teenistusraamatute ja 
logiraamatute näidised. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 30 lõikes 2 viidatud 
nõuandemenetlusega, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi rakendamiseks 
nõutavat teavet isikuandmete, isikute 
sõidukogemuse aja ja läbitud reiside kohta. 
Näidiste vastuvõtmisel võtab komisjon 
arvesse asjaolu, et logiraamatut kasutatakse 
ka nõukogu direktiivi 2014/112/EL19 
rakendamiseks, et kontrollida 
mehitamisnõudeid ja registreerida laevade 
läbitud reise, ning ta võib viidata 
rahvusvahelise organi kehtestatud 
nõuetele.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse teenistusraamatute ja 
logiraamatute näidised. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 30 lõikes 2 viidatud 
nõuandemenetlusega, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi rakendamiseks 
nõutavat teavet isikuandmete, isikute 
sõidukogemuse aja ja läbitud reiside kohta. 
Näidiste vastuvõtmisel võtab komisjon 
arvesse asjaolu, et logiraamatut kasutatakse 
ka nõukogu direktiivi 2014/112/EL19 
rakendamiseks, et kontrollida 
mehitamisnõudeid ja registreerida 
veesõidukite läbitud reise.

__________________ __________________
19 Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta 
direktiiv 2014/112/EL, millega 
rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi 
Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) 
ja Euroopa Transporditöötajate 
Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud 
kokkulepe, milles käsitletakse tööaja 
korralduse teatavaid aspekte 
siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 
23.12.2014, lk 86).

19 Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta 
direktiiv 2014/112/EL, millega 
rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi 
Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) 
ja Euroopa Transporditöötajate 
Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud 
kokkulepe, milles käsitletakse tööaja 
korralduse teatavaid aspekte 
siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 
23.12.2014, lk 86).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
võltsimiskindlate elektrooniliste 
teenistusraamatute, logiraamatute ja liidu 
kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavate 
kutsekaartide kasutuselevõtuks ning näeb 
ette võltsimiskindla ja lihtsa kõigi 
meeskonnaliikmete töö- ja puhkeaja 
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kontrollikorra.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 ning III lisas viidatud oluliste 
tervisenõuete alusel vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada tervisenõuded, 
milles täpsustatakse nõuded 
terviseseisundile, eriti arstide 
korraldatavatele kontrollidele, 
kriteeriumidele, millest nad peavad 
lähtuma töövõime määramisel, ning 
piirangute ja leevendavate meetmete 
loetelu.

6. Käesoleva direktiivi täiendamiseks 
võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 ning 
III lisas viidatud oluliste tervisenõuete 
alusel vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kehtestada tervisenõuded, milles 
täpsustatakse nõuded terviseseisundile, 
eriti arstide korraldatavatele kontrollidele, 
kriteeriumidele, millest nad peavad 
lähtuma töövõime määramisel, ning 
piirangute ja leevendavate meetmete 
loetelu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Isikuandmeid võib töödelda üksnes 3. Isikuandmeid võib töödelda üksnes 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 95/46/EÜ1a sätestatud 
isikuandmete kaitse põhimõtetega ning 
järgmistel eesmärkidel:
______________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide vahelise teabevahetuse 
edasiseks hõlbustamiseks antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 
29 vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendada registrites sisalduvat teavet 
teenistusraamatute ja logiraamatute kohta 
muu teabega, mida nõutakse vastavalt 
artikli 20 lõikele 5 vastuvõetud 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
näidistes.

Liikmesriikide vahelise teabevahetuse 
edasiseks hõlbustamiseks on komisjonil 
õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
registrites sisalduvat teavet 
teenistusraamatute ja logiraamatute kohta 
muu teabega, mida nõutakse vastavalt 
artikli 20 lõikele 5 vastuvõetud 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
näidistes.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte 
nõuete kohta, millega kehtestatakse 
kõnealuse andmebaasi omadused ja 
kasutustingimused, eeskätt selleks, et 
määrata kindlaks

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte 
nõuete kohta, millega kehtestatakse 
kõnealuse andmebaasi omadused ja 
kasutustingimused, eeskätt selleks, et 
määrata kindlaks

Selgitus

EP standardsõnastus delegeeritud õigusaktide puhul.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud 
organid hindavad pädevuse omandamist ja 
hindamistegevust ning liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
haldamist vähemalt iga viie aasta tagant.

1. Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud 
organid hindavad pädevuse omandamist ja 
hindamistegevust ning liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste, 
teenistusraamatute ja logiraamatute 
haldamist vähemalt iga kuue aasta tagant.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid vahetavad muude 
liikmesriikide pädevate asutustega teavet 
laeva ekspluatatsioonis osalevatele 
isikutele tunnistuste andmise kohta.

2. Liikmesriigid vahetavad muude 
liikmesriikide pädevate asutustega teavet 
laeva ekspluatatsioonis osalevatele 
isikutele tunnistuste andmise kohta. 
Seejuures järgivad nad täielikult 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
isikuandmete kaitse põhimõtteid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artiklites 19 
ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 viidatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile määramata ajaks 
alates (*jõustumisest).

2. Artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artikli 19 
lõikes 2, artikli 21 lõikes 6 ning artikli 23 
lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ... [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kasutades artikli 15 lõigetes 1 ja 4, 
artiklites 19 ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 
ja 2 viidatud delegeerimisvolitust, võib 
komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles viidatakse rahvusvahelise 
organi kehtestatud nõuetele.

6. Kasutades artikli 15 lõigetes 1 ja 4, 
artikli 17 lõikes 1, artikli 19 lõikes 2, 
artikli 21 lõikes 6 ning artikli 23 lõigetes 1 
ja 2 viidatud delegeerimisvolitust, võtab 
komisjon vastu käesolevat direktiivi 
täiendavad delegeeritud õigusaktid, milles 
viidatakse rahvusvahelise organi, eeskätt 
CESNI kehtestatud nõuetele, ning 
määratakse kindlaks nende 
kohaldamiskuupäev, eeldusel et 
(a) need nõuded on kättesaadavad ja 
ajakohastatud;
(b) vajaduse korral vastavad nad lisades 
kehtestatud nõuetele;
(c) CESNI või asjaomase 
rahvusvahelise organi otsustusprotsessis 
tehtavate muudatustega ei kahjustata 
liidu huve.
Kui need tingimused ei ole täidetud, võib 
komisjon näha ette teised nõuded või 
viidata teistele nõuetele.
Komisjon tagab, et nõuded on 
kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu 
institutsioonide keeltes.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib määrata organi, kelle 
ülesandeks on käesolevas direktiivis 

välja jäetud
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sätestatud teadete vastuvõtmine ja teabe 
üldsusele avaldamine.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Artikli 10 lõikes 3, artikli 16 lõikes 
1b ja artikli 20 lõikes 4 osutatud 
rakendusakte vastu võttes lisab komisjon 
viite rahvusvahelise organi, eeskätt 
CESNI kehtestatud nõuetele ning määrab 
kindlaks nende kohaldamiskuupäeva, 
eeldusel et
a) need nõuded on kättesaadavad ja 
ajakohastatud;
b) vajaduse korral vastavad nad 
käesolevas direktiivis kehtestatud 
nõuetele;
c) CESNI või asjaomase 
rahvusvahelise organi otsustusprotsessis 
tehtavate muudatustega ei kahjustata 
liidu huve.
Kui need tingimused ei ole täidetud, võib 
komisjon näha ette teised nõuded või 
viidata teistele nõuetele.
Komisjon tagab, et näidised on 
kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu 
institutsioonide keeltes.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi koos artiklites 8, 10, 20 ja 29 
viidatud rakendusaktide ja delegeeritud 
õigusaktidega ning esitab hindamise 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi koos artiklites 8, 10, 16, 20 ja 29 
viidatud rakendusaktide ja delegeeritud 
õigusaktidega ning esitab hindamise 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule hiljemalt seitse aastat pärast 
artikli 33 lõikes 1 viidatud kuupäeva.

nõukogule hiljemalt kaheksa aastat pärast 
artikli 35 lõikes 1 viidatud kuupäeva.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest võtab komisjon 
järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse

1. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest võtab komisjon 
järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artiklites 10 ja 20 sätestatud 
näidised;

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikli 15 lõikes 3 sätestatud 
praktiliste eksamite nõuded;

e) artikli 15 lõikes 4 sätestatud 
praktiliste eksamite nõuded;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Hiljemalt ... [kuupäev, mil täitub 
kaks aastat käesoleva direktiivi 
jõustumisest] võtab komisjon vastu 
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rakendusaktid, millega kehtestatakse 
artikli 10 lõikes 3, artikli 16 lõikes 1b ja 
artikli 20 lõikes 4 ette nähtud liidu 
kvalifikatsioonitunnistuste, praktilise 
eksami tunnistuste, teenistusraamatute ja 
logiraamatute näidised. Rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud 
nõuandemenetluse kohaselt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas direktiiviga 96/50/EÜ 
väljaantud laevajuhitunnistused ning 
nimetatud direktiivi artikli 1 lõikes 5 
viidatud Reinil sõidu load, mis on antud 
välja enne käesoleva direktiivi artiklis 35 
viidatud ülevõtmisperioodi lõpule 
järgnevat kuupäeva, kehtivad liidu 
veeteedel, kus need kehtisid enne seda 
kuupäeva, maksimaalselt kümme aastat 
pärast nimetatud kuupäeva. Enne 
kehtivusaja lõppemist väljastab need 
dokumendid välja andnud liikmesriik 
niisuguste tunnistuste omanikest kipritele 
liidu kvalifikatsioonitunnistuse kooskõlas 
käesoleva direktiiviga ettenähtud näidisega 
või käesoleva direktiivi artikli 9 lõike 2 
kohase tunnistuse, tingimusel et nad 
esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 
lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad 
dokumentaalsed tõendid ning

1. Kooskõlas direktiiviga 96/50/EÜ 
väljaantud laevajuhitunnistused ning 
nimetatud direktiivi artikli 1 lõikes 5 
viidatud Reinil sõidu load, mis on antud 
välja enne käesoleva direktiivi artiklis 35 
viidatud ülevõtmisperioodi lõpule 
järgnevat kuupäeva, kehtivad liidu 
veeteedel, kus need kehtisid enne seda 
kuupäeva, maksimaalselt kümme aastat 
pärast nimetatud kuupäeva. Enne 
kehtivusaja lõppemist väljastab need 
dokumendid välja andnud liikmesriik 
niisuguste tunnistuste omanikest kipritele 
liidu kvalifikatsioonitunnistuse kooskõlas 
käesoleva direktiiviga ettenähtud näidisega 
või käesoleva direktiivi artikli 9 lõike 2 
kohase tunnistuse, tingimusel et nad 
esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 
lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad 
dokumentaalsed tõendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) et õigusaktiga, mille alusel nende 
tunnistus väljastati, nõutakse kõigil liidu 
veeteedel kehtiva laevajuhitunnistuse 

välja jäetud
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omandamise tingimusena vähemalt 720 
päeva pikkust sõidukogemuse aega; või
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui õigusaktiga, mille alusel nende 
tunnistus väljastati, nõutakse kõigil liidu 
veeteedel kehtiva laevajuhitunnistuse 
omandamise tingimusena vähem kui 720 
päeva pikkust sõidukogemuse aega, esitab 
kipper teenistusraamatu abil tõendid 
sõidukogemuse aja kohta, mis vastab 
nende 720 päeva ja tunnistuse 
väljastamise aluseks oleva õigusaktiga 
nõutava kogemuse vahelisele erinevusele.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Muud laevapere liikmed kui kiprid, 
kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille 
liikmeriik on väljastanud enne käesoleva 
direktiivi artiklis 35 viidatud 
ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat 
kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes 
liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, 
võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust 
või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme 
aastat pärast nimetatud kuupäeva. 
Asjaomasel ajavahemikul võivad muud 
laevapere liikmed kui kiprid tugineda 
jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude 
liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid 
nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi 
lõppemist võivad nad taotleda liidu 
kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 lõike 
2 kohast tunnistust niisuguseid tunnistusi 
väljastavalt pädevalt asutuselt, tingimusel 

3. Muud laevapere liikmed kui kiprid, 
kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille 
liikmeriik on väljastanud enne käesoleva 
direktiivi artiklis 35 viidatud 
ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat 
kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes 
liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, 
võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust 
või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme 
aastat pärast nimetatud kuupäeva. 
Asjaomasel ajavahemikul võivad muud 
laevapere liikmed kui kiprid tugineda 
jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude 
liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid 
nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi 
lõppemist võivad nad taotleda liidu 
kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 
lõike 2 kohast tunnistust niisuguseid 
tunnistusi väljastavalt pädevalt asutuselt, 
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et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 
10 lõike 1 punktides a ja c viidatud 
rahuldavad tõendid ning esitavad 
teenistusraamatu abil tõendid järgmise 
sõidukogemuse aja kohta:

tingimusel et nad esitavad käesoleva 
direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c 
viidatud rahuldavad tõendid ning esitavad 
teenistusraamatu või logiraamatu abil või 
muul viisil tõendid järgmise 
sõidukogemuse aja kohta:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 3 esimese lõigu punktides a, b ja c 
sätestatud minimaalset sõidukogemuse 
aega võib vähendada maksimaalselt 360 
päeva võrra, juhul kui taotlejal on pädeva 
asutuse poolt tunnustatud diplom, millega 
tõendatakse eriväljaõpet 
siseveelaevanduse valdkonnas, mis 
hõlmab praktilist sõidukogemust; 
vähendamise ulatus ei tohi ületada 
eriväljaõppe kestust.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kolme aasta 
möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [nelja aasta 
möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – taane 1 a (uus)



PE611.533/ 41

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema edukalt läbinud kursuse, mis 
pakub nõutaval tasemel ohutusalast 
põhiväljaõpet.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– täitma tööülesandeid ainult 
kooskõlas kehtivate alaealiste kaitse 
sätetega, mis kehtivad liikmesriigis, kus 
praktikant sel ajal viibib, välja arvatud 
juhul, kui koolituslepingut reguleeriv 
materiaalõigus näeb ette kõrgema 
tasemega kaitse;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama heakskiidetud tunnistust, 
mis tõendab raadiosidealast pädevust 
siseveelaevadel.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema vähemalt 19 aastat vana; välja jäetud

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama vähemalt viieaastast 
töökogemust, mis on saadud enne 
koolitusprogrammis osalemiseks 
registreerimist;

– omama vähemalt kolmeaastast 
töökogemust, mis on saadud enne 
koolitusprogrammis osalemiseks 
registreerimist, või omama 500-päevast 
töökogemust merelaeval tekimeeskonna 
liikmena või olema läbinud 
kutsekoolitusprogrammi, mille kestus on 
vähemalt kolm aastat, enne heakskiidetud 
koolitusprogrammis osalemiseks 
registreerimist;

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.
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Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

või
ca)
– omama vähemalt 540 päeva pikkust 
sõidukogemust madruse ametiülesannete 
täitmisel;
– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt a – taane 1 -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema vähemalt 17 aastat vana;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt b – taane 1 -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema vähemalt 17 aastat vana;

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa Œ– punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama vähemalt viieaastast 
töökogemust, mis on saadud enne 
heakskiidetud koolitusprogrammis 
osalemiseks registreerimist;

– omama vähemalt neljaaastast 
töökogemust või vähemalt 500-päevast 
töökogemust merelaeval tekimeeskonna 
liikmena, või olema läbinud 
kutsekoolitusprogrammi, mille kestus on 
vähemalt kolm aastat, enne heakskiidetud 
koolitusprogrammis, mille kestus on 
vähemalt kaks aastat, osalemiseks 
registreerimist;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt c – taane 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– abistama laeva juhtkonda reisijatele 
teenuste osutamisel.

– abistama laeva juhtkonda reisijatele 
teenuste osutamisel, sh erimeetmed 
piiratud liikumisvõimetega isikutele.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandama reisi ja navigeerima 
siseveeteedel, sealhulgas olema võimeline 
valima lastimise ja lossimise 
sihtkohtadesse jõudmiseks kõige 
loogilisema, ökonoomsema ja 
ökoloogilisema sõidumarsruudi, arvestades 
kõige tõhusamat tegelikele oludele 
vastavat liikumisgraafikut;

– kavandama reisi ja navigeerima 
siseveeteedel, sealhulgas olema võimeline 
valima lastimise ja lossimise 
sihtkohtadesse jõudmiseks kõige 
loogilisema, ökonoomsema ja 
ökoloogilisema sõidumarsruudi, võttes 
arvesse Euroopa siseveeteede koodeksit 
(CEVNI) ja kohaldatavaid 
laevaliikluseeskirju;

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– juhtima ja manööverdama, tagades 
laeva ohutu ekspluatatsiooni kõikides 
siseveeteedel esinevates tingimustes;

– juhtima ja manööverdama, tagades 
laeva ohutu ekspluatatsiooni kõikides 
siseveeteedel esinevates tingimustes, kaasa 
arvatud suure liiklustiheduse korral;
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Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kasutama põhiteadmisi ohtlike 
kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi 
Euroopa kokkuleppe (ADN) kohta;

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kasutama siseveeteedel 
navigeerimisel ülikõrgsagedusseadmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandama ja tagama reisi jooksul 
reisijate ohutu veo ja nende eest 
hoolitsemise.

– kavandama ja tagama reisi jooksul 
reisijate, sh piiratud liikumisvõimega 
isikute ohutu veo ja nende eest 
hoolitsemise.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.6 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagama alati hea suhtluse, mis 
hõlmab standardsete suhtlusfraaside 
kasutamist kommunikatsiooniprobleeme 
hõlmavates olukordades;

– tagama alati hea suhtluse, mis 
hõlmab standardsete suhtlusfraaside 
kasutamist kommunikatsiooniprobleeme 
hõlmavates olukordades, analoogselt 
direktiivi 2008/106 nõuetega, milles koos 
teiste keeltega kasutatakse inglise keelt;
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervis ja ohutus ning keskkonnakaitse Tervis ja ohutus, reisijate õigused ning 
keskkonnakaitse

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säilitama pardal olevate inimeste 
ohutuse ja turvalisuse;

– säilitama pardal olevate inimeste 
ohutuse ja turvalisuse, ning kui pardal 
viibivad reisijad, tundma ja kohaldama 
asjakohaseid reisijate õigusi, sh piiratud 
liikumisvõimega isikute puhul;

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.7a. Järelevalve
Kipper peab olema võimeline
– juhendama ja kontrollima kõiki 
teiste tekimeeskonna liikmete täidetavaid 
ülesandeid, millele on viidatud käesoleva 
lisa 1. peatükis, mis tähendab, et tal peab 
olema nende ülesannete täitmiseks piisav 
suutlikkus.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kohaldama ohutusjuhiseid ja võtma 
vajalikud meetmed, et kaitsta reisijaid 
üldiselt, eriti hädaolukordades (nt 
evakuatsioon, kahjustus, kokkupõrge, 
madalale jooksmine, tulekahju, plahvatus 
ja muud olukorrad, mis võivad tekitada 
paanikat).

– kohaldama ohutusjuhiseid ja võtma 
vajalikud meetmed, et kaitsta reisijaid 
üldiselt, eriti hädaolukordades (nt 
evakuatsioon, kahjustus, kokkupõrge, 
madalale jooksmine, tulekahju, plahvatus 
ja muud olukorrad, mis võivad tekitada 
paanikat), ning võtma vajalikke meetmeid 
erivajadustega reisijate, nt piiratud 
liikumisvõimega isikute jaoks.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema võimeline suhtlema 
algtasandi inglise keeles.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tundma, tutvustama ja olema 
võimeline täitma kohaldatavaid reisijate 
õigusi, sh juurdepääsetavusega seotud 
õigusi.
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