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TARKISTUKSET 001-026 
esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Mietintö
Daniela Aiuto A8-0167/2017
Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/45/EY16 
määriteltyihin yhteisiin 
turvallisuusvaatimuksiin perustuva korkea 
turvallisuustaso säilyisi ja jotta voitaisiin 
taata, että liikennöijillä on jatkossakin 
samat liiketoimintamahdollisuudet, 
kyseisen direktiivin soveltamista olisi 
parannettava. Direktiiviä 2009/45/EY 
pitäisi soveltaa ainoastaan niihin 
matkustaja-aluksiin, joita varten sen 
turvallisuusvaatimukset on suunniteltu. 
Tietyt erityiset alustyypit, kuten apuveneet, 
purjelaivat ja alukset, jotka kuljettavat 
aluksen lukuun tai avomerilaitoksissa 
työskenteleviä koulutettuja henkilöitä, olisi 
sen vuoksi jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

(1) Jotta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/45/EY16 
määriteltyihin yhteisiin 
turvallisuusvaatimuksiin perustuva korkea 
turvallisuustaso ja matkustajien luottamus 
säilyisi ja jotta voitaisiin taata, että 
liikennöijillä on jatkossakin samat 
liiketoimintamahdollisuudet, kyseisen 
direktiivin soveltamista olisi parannettava. 
Direktiiviä 2009/45/EY pitäisi soveltaa 
ainoastaan niihin matkustaja-aluksiin, joita 
varten sen turvallisuusvaatimukset on 
suunniteltu. Tietyt erityiset alustyypit, 
kuten apuveneet, purjelaivat ja alukset, 
jotka kuljettavat aluksen lukuun tai 
avomerilaitoksissa työskenteleviä 
koulutettuja henkilöitä, olisi sen vuoksi 
jätettävä direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

_________________ _________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, matkustaja-alusten 
turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 
(EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).

direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, matkustaja-alusten 
turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 
(EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Aluksessa kuljetettavia apuveneitä 
käytetään ainoastaan matkustajien 
siirtämiseen matkustaja-aluksesta 
rantaan ja takaisin lyhintä merireittiä. Ne 
eivät sovellu eikä niitä pitäisi käyttää 
muihin palveluihin, kuten rannikoiden 
nähtävyysretkiin. Kyseisiin retkiin olisi 
käytettävä aluksia, jotka täyttävät 
rannikkovaltion matkustaja-aluksille 
asettamat vaatimukset muun muassa 
IMO:n ohjeiden mukaisesti 
(MSC.1/Circ.1417, matkustaja-alusten 
apuveneitä koskevat ohjeet). Komission 
olisi arvioitava tarvetta antaa aluksessa 
kuljetettavia apuveneitä koskevat yhteiset 
eurooppalaiset vaatimukset, mukaan 
lukien pakolliset määräykset, ja sen olisi 
annettava erityiset ohjeet ennen vuotta 
2020, jotta muun muassa voidaan 
helpottaa sääntöjen ja vaatimusten 
yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden 
välillä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/45/EY jätetään 
soveltamisalan ulkopuolelle matkustaja-
alukset, jotka eivät kulje konevoimalla. 
Purjealuksille ei pidä myöntää 
todistuskirjaa kyseisen direktiivin 
perusteella, jos niiden konevoima on 
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tarkoitettu vain apu- ja varavoimaksi. 
Komission olisi siksi arvioitava tarve tätä 
matkustaja-alusten luokkaa koskevia 
yhteisiä eurooppalaisia vaatimuksia ja 
joka tapauksessa julkaistava erityiset 
ohjeet vuoteen 2020 mennessä. Näiden 
ohjeiden tarkoituksena olisi myös 
helpottaa jäsenvaltioiden soveltamien 
sääntöjen ja vaatimusten 
yhdenmukaistamista ilman, että asetetaan 
uusia vaatimuksia IMO:n sääntöjen 
lisäksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Avomerilaitoksilla käyvät alukset 
kuljettavat niiden työntekijöitä. Kyseisiltä 
työntekijöiltä edellytetään pakollisen 
turvallisuuskoulutuksen suorittamista ja 
tiettyjen terveysvaatimusten täyttämistä. 
Heitä olisi siksi pidettävä ”erityisinä” 
matkustajina, joihin on sovellettava 
erilaisia ja erityisiä, tämän direktiivin 
ulkopuolisia turvallisuusmääräyksiä. 
Jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti tuettava 
IMO:n työtä avomerialusten 
turvallisuusmääräysten alalla 
päätöslauselman MSC.418(97) 
mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sääntelyn toimivuutta ja 
tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT)17 
on osoittanut, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
myönnä alumiinirakenteisille aluksille 
todistuskirjoja direktiivin 2009/45/EY 
mukaisesti. Tämä johtaa epätasapainoiseen 
tilanteeseen, joka on haitallinen sen 

(2) Sääntelyn toimivuutta ja 
tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT)17 
on osoittanut, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
myönnä alumiinirakenteisille aluksille 
todistuskirjoja direktiivin 2009/45/EY 
mukaisesti. Tämä johtaa epätasapainoiseen 
tilanteeseen, joka on haitallinen sen 
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tavoitteen saavuttamisen kannalta, jolla 
pyritään luomaan yhtäläinen 
turvallisuustaso unionissa kotimaanreiteillä 
matkustaville matkustajille. Jotta voitaisiin 
välttää direktiivin epäyhtenäinen 
soveltaminen, joka on seurausta siitä, miten 
direktiivin soveltamisalaa tulkitaan 
suhteessa alumiinin samanarvoiseksi 
aineeksi määrittelevään määritelmään ja 
miten vastaavia 
paloturvallisuusvaatimuksia sovelletaan, 
samanarvoisen aineen määritelmää olisi 
selvennettävä.

tavoitteen saavuttamisen kannalta, jolla 
pyritään luomaan yhtäläinen 
turvallisuustaso unionissa kotimaanreiteillä 
matkustaville matkustajille. Jotta voitaisiin 
välttää direktiivin epäyhtenäinen 
soveltaminen, joka on seurausta siitä, miten 
direktiivin soveltamisalaa tulkitaan 
suhteessa alumiinin samanarvoiseksi 
aineeksi määrittelevään määritelmään ja 
miten vastaavia 
paloturvallisuusvaatimuksia sovelletaan, 
samanarvoisen aineen määritelmää olisi 
selvennettävä. Siksi alumiinia olisi 
pidettävä teräksen kanssa 
samanarvoisena aineena kaikissa 
jäsenvaltioissa. Nykyisten alumiinialuksia 
koskevien kansallisten sääntöjen on 
kuitenkin todettu varmistavan korkean 
turvallisuustason kotimaanreiteillä 
matkustaville matkustajille. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava pitää 
voimassa nykyiset tiukemmat 
palonehkäisymenetelmänsä.

_________________ _________________
17 COM(2015)0508. 17 COM(2015)0508.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voitaisiin parantaa oikeudellista 
selkeyttä ja yhdenmukaisuutta, tietyt 
määritelmät ja viittaukset olisi päivitettävä 
ja niiden yhdenmukaisuutta asiaa 
koskevien kansainvälisten tai unionin 
sääntöjen kanssa parannettava. Tässä 
yhteydessä erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä siihen, että direktiivin 
2009/45/EY soveltamisala pysyy samana 
eikä siinä vahvistettu turvallisuustaso 
muutu. Erityisesti perinteisten aluksen 
määritelmä olisi mukautettava nykyistä 
paremmin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2002/59/EY18 
kuitenkin niin, että rakennusvuotta ja -
ainetta koskevat vaatimukset pysyvät 

(3) Jotta voitaisiin parantaa oikeudellista 
selkeyttä ja yhdenmukaisuutta, tietyt 
määritelmät ja viittaukset olisi päivitettävä 
ja niiden yhdenmukaisuutta asiaa 
koskevien kansainvälisten tai unionin 
sääntöjen kanssa parannettava. Tässä 
yhteydessä erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä siihen, että direktiivin 
2009/45/EY soveltamisala pysyy samana 
ja siinä vahvistettua turvallisuustasoa 
nostetaan. Erityisesti perinteisten aluksen 
määritelmä olisi mukautettava nykyistä 
paremmin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2002/59/EY18 
kuitenkin niin, että rakennusvuotta ja -
ainetta koskevat vaatimukset pysyvät 
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muuttumattomina. Huvialuksen määritelmä 
olisi puolestaan mukautettava nykyistä 
paremmin ihmishengen turvallisuudesta 
merellä tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus).

muuttumattomina. Huvialuksen määritelmä 
olisi puolestaan mukautettava nykyistä 
paremmin ihmishengen turvallisuudesta 
merellä tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus).

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan 
yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän 
perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 
93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 
5.8.2002, s. 10).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan 
yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän 
perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 
93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 
5.8.2002, s. 10).

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Suhteellisuusperiaate huomioon 
otettuna SOLAS-yleissopimukseen 
perustuvien voimassa olevien 
normatiivisten vaatimusten soveltaminen 
alle 24 metrin pituisiin pieniin matkustaja-
aluksiin on osoittautunut vaikeaksi. Pienet 
alukset on lisäksi rakennettu pääasiassa 
muista rakennusaineista kuin teräksestä, 
minkä vuoksi vain hyvin pienelle määrälle 
niistä on myönnetty todistuskirjat 
direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Ottaen 
huomioon, että alle 24 metrin pituisille 
aluksille ei ole direktiivissä määritelty 
erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä 
vahvistettu asianmukaisia vaatimuksia, ne 
olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle ja niihin olisi 
sovellettava erityisiä jäsenvaltioiden 
määrittämiä turvallisuusvaatimuksia, koska 
jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan paremmin 
näiden alusten navigointiin liittyviä 
paikallisista olosuhteista johtuvia 
rajoitteita, kuten etäisyys rannikkoon tai 
satamaan ja sääolosuhteet.

(4) Suhteellisuusperiaate huomioon 
otettuna SOLAS-yleissopimukseen 
perustuvien voimassa olevien 
normatiivisten vaatimusten soveltaminen 
alle 24 metrin pituisiin pieniin matkustaja-
aluksiin on osoittautunut vaikeaksi. Pienet 
alukset on lisäksi rakennettu pääasiassa 
muista rakennusaineista kuin teräksestä, 
minkä vuoksi vain hyvin pienelle määrälle 
niistä on myönnetty todistuskirjat 
direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Ottaen 
huomioon, että alle 24 metrin pituisille 
aluksille ei ole direktiivissä määritelty 
erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä 
vahvistettu asianmukaisia vaatimuksia, ne 
olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle ja niihin olisi 
sovellettava erityisiä jäsenvaltioiden 
määrittämiä turvallisuusvaatimuksia, koska 
jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan paremmin 
näiden alusten navigointiin liittyviä 
paikallisista olosuhteista johtuvia 
rajoitteita, kuten etäisyys rannikkoon tai 
satamaan ja sääolosuhteet. Näiden 
vaatimusten määrittelyssä jäsenvaltioiden 
olisi toimittava komission julkaisemien 
ohjeiden mukaisesti. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
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muut IMO:n kansainväliset sopimukset ja 
vältettävä asettamasta uusia vaatimuksia 
kansainvälisten sääntöjen lisäksi. 
Komission olisi kiirehdittävä näitä aluksia 
koskevien ohjeiden kehittämistä vuoden 
2017 työohjelmansa mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska Kreikassa on runsaasti 
maantieteellisiltä ja ilmastollisilta 
ominaisuuksiltaan erityisiä saaria, joille 
on varmistettava tiivis ja säännöllinen 
liikennöinti sekä mantereelta että muilta 
Kreikan saarilta, ja niin ollen runsaasti 
mahdollisia meriliikenneyhteyksiä, 
Kreikan olisi voitava poiketa merialueiden 
määrittämisvaatimuksesta. Kreikan olisi 
erityisesti voitava luokitella matkustaja-
alukset liikennöitävien yksittäisten 
merireittien mukaisesti mutta säilyttäen 
samat perusteet matkustaja-alusten 
luokille ja samat turvallisuusvaatimukset.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja 
helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, 
samanarvoisuuksia ja 
lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien 
ilmoitusten tekemistä, komission olisi 
perustettava tätä varten tietokanta ja 
ylläpidettävä sitä. Sen olisi katettava 
toimenpiteitä koskevat ilmoitukset (niin 
luonnokset kuin hyväksytyt versiot).

(7) Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja 
helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, 
samanarvoisuuksia ja 
lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien 
ilmoitusten tekemistä, komission olisi 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
perustettava tätä varten tietokanta, jota sen 
olisi ylläpidettävä yleisesti saatavilla 
olevalla verkkosivustolla. Kyseisen 
tietokannan olisi katettava toimenpiteitä 
koskevat ilmoitukset (niin luonnokset kuin 
hyväksytyt versiot).
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen 
kehityksen ja saadun kokemuksen 
huomioon ottamiseksi ja avoimuuden 
lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukainen 
säädösvalta, jotta kansainvälisiin 
oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt 
muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja 
jotta tekniset vaatimukset voidaan tarkistaa 
ja jotta voidaan laatia ehdot, joilla 
säädellään komission ylläpitämän 
tietokannan käyttöä, johon tallennetaan 
jäsenvaltioiden vapautuksia ja 
poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset 
tämän direktiivin mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 
periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
parempaa lainsäädäntöä koskevassa 
toimielinten sopimuksessa. Erityisesti 
delegoitujen säädösten valmisteluun 
osallistumisen tasavertaisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden 
asiantuntijoilla on pääsy järjestelmällisesti 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(9) Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen 
kehityksen ja saadun kokemuksen 
huomioon ottamiseksi ja avoimuuden 
lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukainen 
säädösvalta, jotta kansainvälisiin 
oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt 
muutokset voidaan tarvittaessa jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja 
jotta tekniset vaatimukset voidaan tarkistaa 
ja jotta voidaan laatia yksityiskohtaiset 
järjestelyt, jotka koskevat sitä, millainen 
saatavuus ja käyttö on komission 
ylläpitämällä tietokannalla, johon 
tallennetaan jäsenvaltioiden vapautuksia ja 
poikkeuspyyntöjä koskevat ilmoitukset 
tämän direktiivin mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 
periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
parempaa lainsäädäntöä koskevassa 
toimielinten sopimuksessa. Erityisesti 
delegoitujen säädösten valmisteluun 
osallistumisen tasavertaisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden 
asiantuntijoilla on pääsy järjestelmällisesti 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta unionin satamista ja unionin 
satamiin liikennöiville matkustaja-alusten 
liikennöijille voidaan tarjota yhtäläiset 
toimintaedellytykset riippumatta siitä, 
minkätyyppisillä reiteillä ne liikennöivät, 
unionin toimet IMOssa meneillään olevan, 
SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen 
tarkistamista koskevan käsittelyn 
jouduttamiseksi olisi yhdenmukaistettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kanssa.

(10) Jotta unionin satamista ja unionin 
satamiin liikennöiville matkustaja-alusten 
liikennöijille voidaan tarjota yhtäläiset 
toimintaedellytykset riippumatta siitä, 
minkä tyyppisillä reiteillä ne liikennöivät, 
unionin toimet IMOssa meneillään olevan, 
SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen 
tarkistamista ja parantamista koskevan 
käsittelyn jouduttamiseksi olisi 
yhdenmukaistettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Inhimillinen ulottuvuus on 
oleellinen osa aluksen turvallisuutta ja 
siihen liittyviä menettelyjä. 
Turvallisuuden korkean tason 
säilyttämiseksi on välttämätöntä ottaa 
huomioon turvallisuuden, laivalla 
asumisen, työolojen ja koulutuksen 
välinen yhteys sekä tarve riittävään 
koulutukseen rajatylittäviä pelastus- ja 
hälytystehtäviä varten. Unionin olisi siis 
oltava aloitteellinen myös 
kansainvälisesti, jotta alusten 
työntekijöiden sosiaalista ulottuvuutta 
voidaan valvoa ja parantaa.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Täytäntöönpanon ja 
kansallisen lainsäädännön osaksi 
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saattamisen helpottamiseksi Euroopan 
meriturvallisuusviraston roolia ja 
nykyisen matkustaja-alusten 
turvallisuutta käsittelevän 
asiantuntijaryhmän (PSS EG) käyttämistä 
olisi tuettava.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/45/EY
2 artikla – 1 kohta – q alakohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

d a) korvataan q alakohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”’merialueella’ 4 artiklan 2 kohdan nojalla 
vahvistettua aluetta;”

”’merialueella’ tai ’merireitillä’ 4 artiklan 
2 kohdan nojalla vahvistettua aluetta tai, 
jos maantieteellisistä syistä ei ole 
mahdollista määrittää merialuetta, 
reittiä;”

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
2 artikla – 1 kohta – z a alakohta

Komission teksti Tarkistus

z a) ’samanarvoisella aineella’ 
alumiiniseosta tai muuta palamatonta 
ainetta, jolla on käytettävän eristyksen 
ansiosta samanarvoiset rakenne- ja 
tiiviysominaisuudet kuin teräksellä 
normaalissa polttokokeessa altistuksen 
lopussa;

z a) ’samanarvoisella aineella’ 
alumiiniseosta tai muuta palamatonta 
ainetta, jolla on itsessään tai käytettävän 
eristyksen ansiosta samanarvoiset rakenne- 
ja tiiviysominaisuudet kuin teräksellä 
normaalissa polttokokeessa altistuksen 
lopussa;
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
2 artikla – 1 kohta – z c alakohta

Komission teksti Tarkistus

z c) ’perinteisellä aluksella’ mitä 
tahansa ennen vuotta 1965 suunniteltua 
historiallista matkustaja-alusta tai sen 
jäljennöstä, joka on rakennettu 
pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista, 
mukaan lukien perinteisten purjehdus- ja 
merimiestaitojen kannustamiseen ja 
edistämiseen tarkoitetut alukset, jotka 
yhdessä ovat eläviä kulttuurimonumentteja 
ja joilla purjehditaan perinteisten 
merimiestaitojen ja tekniikoiden 
mukaisesti;

z c) ’perinteisillä aluksilla’ kaikenlaisia 
historiallisia aluksia ja niiden 
jäljennöksiä, mukaan lukien perinteisten 
purjehdus- ja merimiestaitojen 
kannustamiseen ja edistämiseen tarkoitetut 
alukset, jotka yhdessä ovat eläviä 
kulttuurimonumentteja ja joilla 
purjehditaan perinteisten merimiestaitojen 
ja tekniikoiden mukaisesti;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
2 artikla – 1 kohta – z e alakohta

Komission teksti Tarkistus

z e) ’apuveneellä’ aluksessa kuljetettavaa 
venettä, jota käytetään yli 12 matkustajan 
siirtämiseen pysähdyksissä olevasta 
matkustaja-aluksesta rantaan ja takaisin;

z e) ’apuveneellä’ aluksessa kuljetettavaa 
venettä, jota käytetään yli 12 matkustajan 
siirtämiseen pysähdyksissä olevasta 
matkustaja-aluksesta suoraan rantaan ja 
takaisin lyhintä merireittiä IMO:n ohjeen 
MSC.1/Circ.1417 mukaisesti;

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/45/EY
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
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”Edellä 1 a alakohdasta poiketen Kreikka 
voi maantieteellisistä syistä laatia ja 
tarvittaessa saattaa ajan tasalle luettelon 
kaikista Kreikan merireiteistä 
merialueiden luettelon laatimisen ja 
ajantasaistamisen sijaan. Näin 
tehdessään Kreikan on noudatettava 
matkustaja-alusten luokille 1 kohdassa 
säädettyjä perusteita.”

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Satamavaltio saa tarkastaa 
kotimaanmatkoilla liikennöivän 
matkustaja-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen ja sen 
asiakirjat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/16/EY* 
säännösten mukaisesti.

3. Satamavaltio saa tarkastaa 
kotimaanmatkoilla liikennöivän 
matkustaja-aluksen, ro-ro-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen ja sen 
asiakirjat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/16/EY* 
säännösten mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Samanarvoisesta aineesta ennen 
tämän direktiivin voimaantuloa 
rakennettujen alusten on oltava tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisia 
viimeistään [viiden vuoden kuluttua 
2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä].

6. Samanarvoisesta aineesta ennen ... 
päivää ...kuuta ... [2 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettu 
päivämäärä, johon mennessä direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] rakennettujen alusten on 
oltava tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia viimeistään [viiden vuoden 
kuluttua 2 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/45/EY
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) lisätään kohta seuraavasti:
”6 a. Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, jonka lipun alla 
purjehtii ... päivänä ...kuuta ... 
[voimaantulopäivä] yli 60 
alumiiniseoksesta rakennettua 
matkustaja-alusta, voi ... päivään ...kuuta 
... [lisätään päivä, joka on 8 vuotta 2 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä, johon 
mennessä direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä] saakka 
vapauttaa alumiiniseoksesta rakennetut 
B-, C- ja D-luokan matkustaja-alukset 
tämän direktiivin säännöksistä 
edellyttäen, että turvallisuustaso ei 
heikkene ja että vapautuksen saaneet 
matkustaja-alukset on rakennettu ennen 
... päivää ...kuuta ... [2 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettu 
päivämäärä, johon mennessä direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] ja ne liikennöivät 
yksinomaan kyseisen jäsenvaltion 
satamien välillä.”

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
9 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan 
kaikkiin saman luokan matkustaja-
aluksiin, kun ne toimivat samoissa 
määritetyissä oloissa, ilman niiden 
lippuun tai toiminnan harjoittajien 
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kansallisuuteen tai 
sijoittautumispaikkaan kohdistuvaa 
syrjintää.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
9 artikla – 4 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä on sovellettava ainoastaan 
niin kauan kuin alus liikennöi 
määritellyissä olosuhteissa.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
9 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa ja neljännessä alakohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava 
komission kyseistä tarkoitusta varten 
perustaman ja ylläpitämän tietokannan 
välityksellä. Komissiolla on 10 a artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä tietokantaan pääsyä koskevista 
ehdoista.

Toisessa ja neljännessä alakohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava 
komission kyseistä tarkoitusta varten 
perustaman ja julkisesti saatavilla olevalla 
verkkosivustolla ylläpitämän tietokannan 
välityksellä. Komissiolla on 10 a artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä tietokantaan pääsyä koskevista 
yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2009/45/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni esittää IMOlle 
kansainvälisillä matkoilla liikennöiviä 
matkustaja-aluksia koskevat ehdotukset, 

1. Unioni esittää IMOlle 
kansainvälisillä matkoilla liikennöiviä 
matkustaja-aluksia koskevat ehdotukset, 
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joiden tarkoituksena on jouduttaa IMOssa 
meneillään olevaa käsittelyä niiden vuoden 
1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena 
kuin se kulloinkin on voimassa, sääntöjen 
tarkistamiseksi, jotka sisältävät hallinnon 
harkinnan varaan jätettyjä asioita, jotta 
näille säännöille saadaan vahvistettua 
yhdenmukaistetut tulkinnat ja jotta niihin 
voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

joiden tarkoituksena on jouduttaa IMOssa 
meneillään olevaa käsittelyä niiden vuoden 
1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena 
kuin se kulloinkin on voimassa, sääntöjen 
tarkistamiseksi ja parantamiseksi, jotka 
sisältävät hallinnon harkinnan varaan 
jätettyjä asioita, jotta näille säännöille 
saadaan vahvistettua yhdenmukaistetut 
tulkinnat ja jotta niihin voidaan tehdä 
tarvittavat muutokset.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/45/EY
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Seuraamuksissa on erityisesti otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, kesto ja 
tahallisuus, ja jos tapaukseen liittyy 
raskauttavia asianhaaroja, on määrättävä 
ankarampia seuraamuksia.”


