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Ehdotus direktiiviksi
–

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

DIREKTIIVI (EU) 2019/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta 

ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä 

tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 

2 kohdan,

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
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ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa ▌,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2,

1 Lausunto annettu 12. joulukuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston 
päätös, tehty ….
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Jotta meriturvallisuus ja meren pilaantumisen estäminen säilyisivät korkeatasoisina ja 

paranisivat, on olennaisen tärkeää ylläpitää ja mahdollisesti parantaa merenkulkijoiden 

tietojen ja taitojen tasoa unionissa kehittämällä merenkulkualan koulutusta ja 

pätevyysasiakirjojen myöntämistä kansainvälisten sääntöjen ja teknologian kehittymisen 

mukaisesti sekä toteuttaa lisätoimia eurooppalaisen merenkulkualan osaamispohjan 

laajentamiseksi.

(2) Merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä säännellään 

kansainvälisellä tasolla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälisellä 

merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevalla vuoden 1978 

yleissopimuksella, sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä 'STCW-yleissopimus', 

jota viimeksi tarkistettiin merkittävästi vuonna 2010. STCW-yleissopimukseen tehtiin 

vuonna 2015 muutoksia niiden merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimusten osalta, 

jotka työskentelevät aluksilla, joihin sovelletaan kaasuja ja muita alhaisessa lämpötilassa 

leimahtavia polttoaineita käyttäviä aluksia koskevaa kansainvälistä 

turvallisuussäännöstöä, jäljempänä 'IGF-säännöstö'. STCW-yleissopimusta muutettiin 

vuonna 2016 merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimusten osalta, jotka 

työskentelevät matkustaja-aluksilla ja polaarisilla vesialueilla liikennöivillä aluksilla.
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(3) STCW-yleissopimus on sisällytetty osaksi ▌unionin lainsäädäntöä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivillä 2008/106/EY1. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet STCW-

yleissopimuksen ja näin ollen niiden kansainväliset sitoumukset voidaan panna 

yhdenmukaisesti täytäntöön yhdenmukaistamalla merenkulkijoiden koulutusta ja 

pätevyysasiakirjojen myöntämistä koskevat unionin säännöt STCW-yleissopimuksen 

kanssa. Sen vuoksi useita direktiivin 2008/106/EY säännöksiä olisi muutettava, jotta 

voidaan ottaa huomioon STCW-yleissopimuksen uusimmat muutokset, jotka koskevat 

niiden merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjoja, jotka työskentelevät IGF-

säännöstön alaisuuteen kuuluvilla aluksilla, matkustaja-aluksilla ja polaarisilla vesialueilla 

liikennöivillä aluksilla.

(4) STCW-yleissopimuksen osapuolten vuonna 1995 pidetyn konferenssin 

päätöslauselmalla 2 hyväksytty merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja 

vahdinpitoa koskeva säännöstö, jäljempänä 'STCW-säännöstö', sisältää jo ohjeistukset, 

jotka koskevat väsymyksen ennaltaehkäisemistä (sääntö B-VIII/1) ja työkuntoisuutta 

(sääntö A-VIII/1). Turvallisuuden vuoksi on välttämätöntä, että direktiivin 2008/106/EY 

15 artiklan vaatimukset pannaan täytäntöön ja niitä noudatetaan poikkeuksetta ja että 

kyseiset ohjeistukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/106/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 
2008, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (EUVL L 323, 3.12.2008, s. 33).
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(5) Yksi yhteisen liikennepolitiikan tavoitteista meriliikenteen alalla on helpottaa 

merenkulkijoiden liikkuvuutta unionissa. Tällainen liikkuvuus auttaa muun muassa 

tekemään unionin meriliikenteestä houkuttelevan tuleville sukupolville; näin vältetään 

tilanne, jossa EU:n merenkulkuklusterissa on pulaa pätevästä henkilöstöstä, jolla on 

oikeassa suhteessa osaamista ja pätevyyttä. Jäsenvaltioiden myöntämien 

merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäinen tunnustaminen on olennaista 

merenkulkijoiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. Ottaen huomioon oikeus 

hyvään hallintoon, jäsenvaltioiden päätösten, jotka koskevat muiden jäsenvaltioiden 

merenkulkijoille kansallisten pätevyyskirjojen myöntämistä varten myöntämien 

lisäpätevyystodistusten hyväksymistä, olisi perustuttava asianomaisen merenkulkijan 

todennettavissa oleviin perusteisiin.
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(6) Direktiiviin 2008/106/EY sisältyy myös keskitetty järjestelmä kolmansien maiden 

myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi. Sääntelyn 

toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) arviointi osoitti, että keskitetyn 

järjestelmän käyttöönotto toi merkittäviä kustannussäästöjä jäsenvaltioissa. Arvioinnista 

ilmeni kuitenkin myös, että joidenkin tunnustettujen kolmansien maiden osalta jäsenvaltiot 

olivat antaneet vain hyvin pienen lukumäärän pätevyysasiakirjojen tunnustamista 

todistavia kelpoisuustodistuksia suhteessa kyseisten kolmansien maiden myöntämiin 

pätevyyskirjoihin tai lisäpätevyystodistuksiin. Jotta saatavilla olevia henkilöresursseja ja 

taloudellisia resursseja voitaisiin käyttää tehokkaammin, kolmansien maiden 

tunnustamismenettelyn olisi siksi perustuttava analyysiin tällaisen tunnustamisen tarpeesta. 

Tässä yhteydessä olisi ilmoitettava ainakin niiden asianomaisesta maasta peräisin olevien 

päälliköiden ▌, päällystöön kuuluvien ja radioaseman käyttäjien arvioitu lukumäärä, 

jotka todennäköisesti työskentelevät jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla. 

Kyseinen analyysi olisi toimitettava se meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman 

pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitean) tarkasteltavaksi.
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(7) Kun otetaan huomioon kolmansien maiden tunnustamismenettelyn soveltamisesta saatu 

kokemus, REFIT-arvioinnista ilmeni, että voimassa oleva 18 kuukauden määräaika ei ota 

riittävällä tavalla huomioon menettelyn, johon sisältyy myös Euroopan 

meriturvallisuusviraston paikalla tekemä tarkastus, monimutkaisuutta. Tarvittavat 

diplomaattiset järjestelyt tällaisen tarkastuksen suunnittelemiseksi ja suorittamiseksi 

vaativat enemmän aikaa. Lisäksi 18 kuukauden määräaika ei riitä, jos asianomaisen 

kolmannen maan on toteutettava korjaavia toimia ja tehtävä oikeudellisia muutoksia 

järjestelmäänsä täyttääkseen STCW-yleissopimuksen vaatimukset. Näistä syistä komission 

päätöksen antamisen määräaikaa olisi pidennettävä 18 kuukaudesta 24 kuukauteen, ja jos 

kolmannen maan on tarpeen toteuttaa suuria korjaavia toimia, kuten muutoksia 

lainsäädäntöönsä, määräaikaa olisi pidennettävä 36 kuukauteen. Lisäksi olisi säilytettävä 

pyynnön esittäneen jäsenvaltion mahdollisuus tunnustaa kolmannen maan 

merenkulkijoiden koulutus-, pätevyys- ja vahdinpitovaatimuksia koskeva järjestelmä 

tilapäisesti, jotta tunnustamismenettely pysyy joustavana.

(8) Jotta varmistetaan kaikkien merenkulkijoiden oikeus ihmisarvoiseen työhön ja jotta 

rajoitetaan kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla, kolmansien maiden tunnustamisessa 

olisi vastaisuudessa otettava huomioon, ovatko kyseiset kolmannet maat ratifioineet 

vuoden 2006 merityösopimuksen.
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(9) Jotta keskitettyä kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmää voidaan tehostaa edelleen, 

kolmansia maita, joista tulee vain vähän merenkulkijoita jäsenvaltioiden lippujen alla 

purjehtiville aluksille, olisi arvioitava uudelleen nykyistä harvemmin eli kymmenen 

vuoden välein. Tällaisten kolmansien maiden järjestelmien harvempaan 

uudelleenarviointiin olisi kuitenkin yhdisteltävä ensisijaisuusperusteita, joissa otetaan 

huomioon turvallisuusnäkökohdat ja joilla tasapainotetaan tehostamistarve ja toimiva 

suojamekanismi siltä varalta, että merenkulkijoiden koulutuksen laatu huononee 

asiaankuuluvissa kolmansissa maissa.

(10) Tietoja merenkulkijoista, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista, on jo saatavilla 

unionin tasolla, koska jäsenvaltiot asettavat saataville kansallisiin rekistereihin tallennetut 

asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä pätevyysasiakirjoista ja kelpoisuustodistuksista. 

Kyseisiä tietoja olisi käytettävä ▌tilasto- ja päätöksentekotarkoituksiin, erityisesti 

keskitetyn kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi. 

Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella niiden kolmansien maiden tunnustamista, 

joista ei ole tullut merenkulkijoita jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville aluksille 

vähintään kahdeksaan vuoteen, olisi tarkasteltava uudelleen. 

Uudelleentarkasteluprosessin olisi katettava mahdollisuus säilyttää asiaankuuluvan 

kolmannen maan tunnustaminen tai peruuttaa se. Lisäksi jäsenvaltioiden ilmoittamia 

tietoja olisi käytettävä tunnustettujen kolmansien maiden uudelleenarvioinnin 

priorisoimiseen.
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(11) Jotta voidaan ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys ja varmistaa, että 

unionin sääntöjä mukautetaan sen mukaiseksi ajoissa, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti, kun on kyse STCW-yleissopimuksen ja STCW-säännöstön A osan muutosten 

sisällyttämisestä osaksi lainsäädäntöä päivittämällä teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat 

merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä, ja 

yhdenmukaistamalla kaikki direktiivin 2008/106/EY säännökset, jotka koskevat 

merenkulkijoiden digitaalisia pätevyysasiakirjoja. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ▌ toimitetaan kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla ▌ on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(12) Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin kolmansien maiden tunnustamista koskevien 

säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/20112 mukaisesti.

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 10.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(13) ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY1 vahvistettuja 

ammattipätevyyden tunnustamista koskevia säännöksiä ei sovelleta direktiivin 

2008/106/EY mukaiseen merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseen. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/45/EY2 säännellään jäsenvaltioiden 

myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista. 

Direktiivissä 2005/45/EY tarkoitetut merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen määritelmät 

ovat kuitenkin vanhentuneet STCW-yleissopimukseen vuonna 2010 tehtyjen muutosten 

seurauksena. Siksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen 

keskinäisen tunnustamisen järjestelmää olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon 

kansainväliset muutokset ja direktiivissä 2008/106/EY annetut merenkulkijoiden 

pätevyysasiakirjojen määritelmät. Lisäksi keskinäisen tunnustamisen järjestelmään olisi 

sisällytettävä jäsenvaltioissa myönnetyt merenkulkijoiden lääketieteelliset 

kelpoisuustodistukset. Jotta voidaan välttää monitulkintaisuus ja epäjohdonmukaisuus 

direktiivien 2005/45/EY ja 2008/106/EY välillä, merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen 

keskinäistä tunnustamista olisi säänneltävä ainoastaan direktiivillä 2008/106/EY. 

Jäsenvaltioiden hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi lisäksi otettava käyttöön 

sähköinen järjestelmä merenkulkijoiden pätevyyden esittämiseksi, kun STCW-

yleissopimuksen asiaankuuluvat muutokset on hyväksytty.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/45/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 
jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 
2001/25/EY muuttamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160).



AM\1181367FI.docx 11/39 PE637.681v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

(14) Digitalisointi on olennainen osa tietojen keräämistä ja ilmoittamista koskevaa teknistä 

kehitystä, jolla tavoitellaan kustannussäästöjä ja henkilöresurssien tehokasta 

hyödyntämistä. Komission olisi harkittava toimenpiteitä tehostaakseen satamavaltioiden 

suorittamaa valvontaa, muun muassa arvioimalla merenkulkijoiden pätevyysasiakirjoja 

koskevan keskustietokannan perustamisen ja hallinnoinnin toteutettavuutta ja tästä 

saatavaa lisäarvoa; tämä tietokanta liitettäisiin yhteen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2009/16/EY1 24 artiklassa tarkoitetun tarkastustietokannan 

kanssa, ja kaikki jäsenvaltiot tulevat olemaan siihen yhteydessä. Kyseisen 

keskustietokannan olisi sisällettävä kaikki direktiivin 2008/106/EY liitteessä V 

vahvistetut tiedot pätevyyskirjoista ja lisäpätevyystodistusten tunnustamista todistavista 

kelpoisuustodistuksista, jotka on myönnetty STCW-yleissopimuksen sääntöjen V/1-1 ja 

V/1-2 mukaisesti.

(15) Eurooppalaisten merenkulkijoiden kouluttamista päälliköiksi ja päällystöön kuuluviksi 

olisi tuettava merenkulkualan oppilaitosten välisellä opiskelijavaihdolla kaikkialla 

unionissa. Jotta jonkin jäsenvaltion lipun alla palvelevien merenkulkijoiden taitoja ja 

pätevyyksiä voidaan ylläpitää ja kehittää, on tarpeen vaihtaa hyviä käytäntöjä 

jäsenvaltioiden välillä. Merenkulkijoiden koulutuksessa olisi hyödynnettävä 

täysimääräisesti Erasmus + -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, 
satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).
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(16) Komission olisi käynnistettävä vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden 

kanssa kehittääkseen kansainvälisesti hyväksytyn merenkulkijoiden 

vähimmäiskoulutuksen lisäksi merenkulkualan koulutusaloitteita, jotka jäsenvaltiot 

voisivat vastavuoroisesti tunnustaa eurooppalaisina merenkulkualan 

osaamistodistuksina. Kyseisten aloitteiden olisi perustuttava käynnissä olevista 

pilottihankkeista saatuihin suosituksiin ja alakohtaista osaamisyhteistyötä koskevassa 

komission suunnitelmassa vahvistettuihin strategioihin, ja niitä olisi kehitettävä näiden 

suositusten ja strategioiden mukaisesti.

(17) Oikeudellisen selkeyden ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi direktiivi 2005/45/EY olisi 

kumottava ▌.

(18) Direktiivi 2008/106/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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1 artikla

Direktiivin 2008/106/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2008/106/EY seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan alakohdat seuraavasti:

"43. 'vastaanottavalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa merenkulkija hakee hyväksymistä 

tai tunnustamista pätevyyskirjoilleen, lisäpätevyystodistuksilleen tai 

asiakirjatodisteille;

44. 'IGF-säännöstöllä' kaasuja ja muita alhaisessa lämpötilassa leimahtavia 

polttoaineita käyttäviä aluksia koskevaa kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, 

sellaisena kuin se on määriteltynä SOLAS 74-yleissopimuksen säännössä II-1/2.29;

45. 'polaarisäännöstöllä' polaarisilla vesialueilla liikennöiviin aluksiin sovellettavaa 

kansainvälistä säännöstöä, sellaisena kuin se on määriteltynä SOLAS 74-

yleissopimuksen säännössä XIV/1.1;

46. 'polaarisilla vesialueilla' arktisia vesiä ja/tai Etelämantereen alueen vesiä, sellaisina 

kuin ne ovat määriteltyinä SOLAS 74-yleissopimuksen säännöissä XIV/1.2–

XIV/1.4."

2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan ainoan kohdan johdantokappale seuraavasti:

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan tässä direktiivissä tarkoitettuihin merenkulkijoihin, 

jotka palvelevat jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla merialuksilla, 

lukuun ottamatta";

b) lisätään kohta seuraavasti:

"2. Jäljempänä olevaa 5 b artiklaa sovelletaan merenkulkijoihin, joilla ▌on jonkin 

jäsenvaltion myöntämä todistus, heidän kansallisuudestaan riippumatta."
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3) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) korvataan 10 kohta seuraavasti:

"10. Jollei 19 artiklan 7 kohdan säännöksistä muuta johdu, kaikkien tässä 

direktiivissä edellytettyjen pätevyysasiakirjojen on oltava alkuperäisessä 

muodossaan saatavilla aluksella, jolla niiden haltijat työskentelevät, 

paperiversiona tai digitaalisessa muodossa, ja niiden oikeellisuus ja 

voimassaolo on voitava todentaa tämän artiklan 12 kohdan b alakohdassa 

säädetyllä menettelyllä.";

b) korvataan 13 kohta seuraavasti:

"13. Kun merenkulkijoiden digitaalisia pätevyysasiakirjoja koskevat STCW-

yleissopimuksen ja STCW-säännöstön A osan muutokset tulevat voimaan, 

siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti tämän direktiivin muuttamiseksi yhdenmukaistamalla kaikki sen 

asiaa koskevat säännökset STCW-yleissopimuksen ja STCW-säännöstön A 

osan kyseisten muutosten kanssa merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen ja 

kelpoisuustodistusten digitalisoimiseksi."

4) Korvataan 5 a artikla seuraavasti:

"5 a artikla

Tiedottaminen komissiolle

Sovellettaessa 20 artiklan 8 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa sekä käytettäväksi yksinomaan 

jäsenvaltioiden ja komission päätöksenteossa ja tilastotarkoituksiin jäsenvaltioiden on 

toimitettava komissiolle vuosittain tämän direktiivin liitteessä V luetellut tiedot 

pätevyyskirjoista ja pätevyyskirjojen tunnustamista todistavista kelpoisuustodistuksista. 

Jäsenvaltiot voivat myös toimittaa vapaaehtoisesti ▌tiedot lisäpätevyystodistuksista, jotka 

on myönnetty miehistön jäsenille STCW-yleissopimuksen liitteessä olevan II, III ja VII 

luvun mukaisesti, kuten tämän direktiivin liitteessä V esitetyt tiedot."
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5) Lisätään artikla ▌seuraavasti:

"5 b artikla

Jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäinen 

tunnustaminen

1. Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä toisen jäsenvaltion myöntämät tai sen 

valvonnassa myönnetyt paperiversiona tai digitaalisessa muodossa olevat 

lisäpätevyystodistukset ja asiakirjatodisteet, jotta merenkulkijat voivat palvella sen 

lipun alla purjehtivilla aluksilla.

2. Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava sellaiset pätevyyskirjat, jotka toinen jäsenvaltio 

on myöntänyt päälliköille ja päällystölle, tai sellaiset lisäpätevyystodistukset, jotka 

toinen jäsenvaltio on myöntänyt päälliköille ja päällystölle tämän direktiivin 

liitteessä I olevien sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti, myöntämällä 

kelpoisuustodistus niiden tunnustamisesta. Tunnustamista todistavat 

kelpoisuustodistukset ▌rajoitetaan koskemaan niitä toimia, tehtäviä sekä 

pätevyystasoja, jotka niissä on vahvistettu. Kelpoisuustodistukset myönnetään vain, 

jos kaikkia STCW-yleissopimuksen vaatimuksia on noudatettu STCW-

yleissopimuksen säännössä I/2 olevan 7 kohdan mukaisesti. Käytettävän 

kelpoisuustodistuksen muodon on oltava STCW-säännöstön säännössä A-I/2 olevan 

3 kohdan mukainen.

3. Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä toisen jäsenvaltion valvonnassa myönnetyt 

lääkärintodistukset 11 artiklan mukaisesti, jotta merenkulkijat voivat palvella sen 

lipun alla purjehtivilla aluksilla.
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4. Vastaanottavien jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 

päätökset annetaan kohtuullisen ajan kuluessa. Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

on varmistettava myös, että merenkulkijoilla on oikeus muutoksenhakuun kansallisen 

lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos voimassa olevan 

pätevyysasiakirjan kelpoisuus tai hyväksyminen evätään tai sitä koskevaan pyyntöön 

ei vastata, ja että merenkulkijoille annetaan asianmukaista neuvontaa ja apua 

tällaisessa muutoksenhaussa vakiintuneen kansallisen lainsäädännön ja 

vakiintuneiden kansallisten menettelyjen mukaisesti.

5. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa toimia, 

tehtäviä ja pätevyystasoja koskevia lisärajoituksia 7 artiklassa tarkoitetun 

rannikkoliikenteen osalta tai liitteessä I olevan säännön VII/1 nojalla myönnettyjen 

vaihtoehtoisten pätevyysasiakirjojen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

artiklan 2 kohdan soveltamista.

6. Vastaanottava jäsenvaltio voi tarvittaessa sallia sen, että merenkulkija palvelee 

▌korkeintaan kolmen kuukauden ajan sen lipun alla purjehtivalla aluksella, jos 

merenkulkijalla on asianmukainen ja voimassa oleva pätevyysasiakirja, jonka toinen 

jäsenvaltio on myöntänyt ja varustanut merkinnöin mutta johon kyseinen 

vastaanottava jäsenvaltio ei ole vielä liittänyt tunnustamisen osoittavaa 

kelpoisuustodistusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Asiakirjatodisteet siitä, että toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 

kelpoisuustodistusta koskeva hakemus, on oltava ▌helposti saatavilla ▌.

7. Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava, että merenkulkijat, jotka esittävät 

tunnustamista varten johtotason tehtäviin oikeuttavan pätevyysasiakirjan, tuntevat 

riittävästi sellaista jäsenvaltion merilainsäädäntöä, joka liittyy tehtäviin, joita heillä 

on lupa suorittaa."
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6) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jokaiselta päälliköltä, päällystöön kuuluvalta ja radioasemanhoitajalta, jolla on 

jonkin liitteessä I olevan luvun, ei kuitenkaan V luvun säännön V/3 tai VI 

luvun, nojalla myönnetty tai tunnustettu pätevyysasiakirja ja joka työskentelee 

merellä tai aikoo palata merelle maissa olon jälkeen, on meripalvelupätevyyden 

säilyttämiseksi vaadittava vähintään viiden vuoden väliajoin, että hän

a) täyttää 11 artiklassa säädetyt terveydentilaa koskevat vaatimukset; ja

b) osoittaa pitäneensä yllä STCW-säännöstön säännön A-I/11 mukaisen 

ammattitaidon.";

b) lisätään ▌ kohta seuraavasti:

"2 b. Jatkaakseen meripalvelua polaarisilla vesialueilla liikennöivillä aluksilla 

jokaisen päällikön tai päällystöön kuuluvan on täytettävä tämän artiklan 

1 kohdassa asetetut vaatimukset ja osoitettava enintään viiden vuoden väliajoin 

pitäneensä yllä polaarisilla vesialueilla liikennöivillä aluksilla edellytettävää 

ammattitaitoa STCW-säännöstön säännössä A-I/11 olevan 4 kohdan 

mukaisesti.";
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c) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kunkin jäsenvaltion on verrattava pätevyystasoja, joita se vaati sellaisten 

pätevyyskirjojen ja/tai lisäpätevyystodistusten hakijoilta, jotka myönnettiin 

1 päivään tammikuuta 2017 saakka, STCW-säännöstön A osassa määriteltyihin 

tasoihin asiaankuuluvan pätevyyskirjan ja/tai lisäpätevyystodistuksen osalta ja 

määriteltävä, onko tarpeen vaatia, että tällaisten pätevyyskirjojen ja/tai 

lisäpätevyystodistusten haltijat suorittavat asiaankuuluvan koulutuksen 

osaamisen ajantasaistamiseksi tai että heidän pätevyyttään arvioidaan.";

d) lisätään ▌ kohta seuraavasti:

"3 a. Kunkin jäsenvaltion on verrattava pätevyystasoja, joita se vaati kaasua 

polttoaineena käyttävillä aluksilla palvelevilta henkilöiltä ennen 1 päivää 

tammikuuta 2017, STCW-säännöstön säännössä A-V/3 asetettuihin 

pätevyystasoihin ja määriteltävä tarvittaessa, onko tarpeen vaatia, että kyseiset 

henkilöt ajantasaistavat osaamistaan."
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7) Korvataan 19 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltion, joka aikoo tunnustaa kelpoisuustodistuksella tämän artiklan 

1 kohdassa tarkoitetut pätevyyskirjat tai lisäpätevyystodistukset, jotka kolmas maa 

on myöntänyt päällikölle, päällystöön kuuluvalle tai radioasemanhoitajalle lippunsa 

alla purjehtivilla aluksilla palvelemista varten, on esitettävä komissiolle kyseisen 

maan tunnustamista koskeva pyyntö, johon on liitetty alustava analyysi siitä, 

noudattaako kolmas maa STCW-yleissopimuksen vaatimuksia, keräämällä tämän 

direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot. Kyseisessä alustavassa analyysissä 

jäsenvaltio toimittaa pyyntönsä tueksi lisätietoja kolmannen maan tunnustamisen 

perusteista.

Kun jäsenvaltio on esittänyt tällaisen pyynnön, komissio käsittelee sen viipymättä ja 

päättää 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen 

koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmän arvioinnin aloittamisesta kyseisessä 

kolmannessa maassa kohtuullisen ajan kuluessa ottaen asianmukaisesti huomioon 

tämän artiklan 3 kohdassa vahvistetun määräajan.
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Kun arvioinnin aloittamisesta on tehty myönteinen päätös, komissio kerää Euroopan 

meriturvallisuusviraston avustamana ja mahdollisesti yhteistyössä pyynnön 

esittäneen jäsenvaltion ja muiden asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden kanssa 

tämän direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot ja arvioi sen kolmannen maan 

koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmät, jonka tunnustamista on pyydetty, 

tarkistaakseen, että kyseinen maa täyttää kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset 

ja että on toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä vilpillisten pätevyysasiakirjojen 

myöntämisen torjumiseksi, ja ottaakseen huomioon, onko kyseinen maa ratifioinut 

vuoden 2006 merityösopimuksen.

3. Jos komissio toteaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksena, 

että kaikki kyseiset vaatimukset täyttyvät, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, 

joilla vahvistetaan sen päätös kolmannen maan tunnustamisesta. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 24 kuukauden kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun, jäsenvaltion tekemän pyynnön esittämisestä.

Jos asianomaisen kolmannen maan on toteutettava suuria korjaavia toimia, kuten 

muutoksia lainsäädäntöön tai koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmään STCW-

yleissopimuksen vaatimusten täyttämiseksi, tämän kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 36 kuukauden 

kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, jäsenvaltion tekemän pyynnön 

esittämisestä.



AM\1181367FI.docx 21/39 PE637.681v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Kyseisen pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi päättää tunnustaa kyseisen kolmannen 

maan yksipuolisesti, kunnes on hyväksytty täytäntöönpanosäädös tämän kohdan 

mukaisesti. Tällaisen yksipuolisen tunnustamisen tapauksessa ▌ jäsenvaltion on 

ilmoitettava komissiolle, miten monta tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta 

on annettu 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista 

ja lisäpätevyystodistuksista, ennen kuin ▌hyväksytään täytäntöönpanosäädös 

kyseisen kolmannen maan tunnustamisesta."

8) Lisätään 20 artiklaan ▌kohta seuraavasti:

"8. Jos jäsenvaltio ei ole antanut yli kahdeksan vuoden aikana yhtään tunnustamista 

todistavaa kelpoisuustodistusta 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen 

maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai lisäpätevyystodistuksista, kyseisen maan 

pätevyyskirjojen ja todistusten tunnustamista tarkastellaan uudelleen. Komissio 

hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan sen kyseiseen 

uudelleentarkasteluun perustuva päätös. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sen 

jälkeen, kun jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle on ilmoitettu 

asiasta vähintään kuusi kuukautta aiemmin."
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9) Korvataan 21 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Komissio arvioi uudelleen 19 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetulla menettelyllä tunnustetut kolmannet maat, mukaan lukien 19 artiklan 

6 kohdassa tarkoitetut maat, Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella 

säännöllisesti ja vähintään kymmenen vuoden kuluessa viimeisestä arvioinnista 

tarkistaakseen, täyttävätkö ne liitteessä II säädetyt asiaa koskevat perusteet ja onko 

toteutettu asianmukaiset toimenpiteet vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen 

torjumiseksi.

▌2. Komissio toteuttaa Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella kolmansien 

maiden uudelleenarvioinnin ensisijaisten perusteiden pohjalta. Kyseisiin ensisijaisiin 

perusteisiin kuuluvat seuraavat:

a) 23 artiklan mukaisesta satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta saadut 

suorituskykytiedot;

b) se, miten monta tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta on annettu 

kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai kolmannen maan STCW-

yleissopimuksen säännön V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti myöntämistä 

lisäpätevyystodistuksista;

c) kolmannen maan akkreditoimien merenkulkualan oppilaitosten lukumäärä;

d) kolmannen maan hyväksymien merenkulkijoiden koulutusta ja ammatillista 

kehitystä koskevien ohjelmien lukumäärä;

e) komission kolmannesta maasta tekemän viimeisimmän arvioinnin päivämäärä 

ja se, miten monta puutetta kriittisissä prosesseissa on yksilöity kyseisen 

arvioinnin yhteydessä;
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f) mahdolliset merkittävät muutokset kolmannen maan merenkulkualan koulutus- 

ja pätevyysasiakirjajärjestelmässä;

g) jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevien sellaisten 

merenkulkijoiden kokonaislukumäärät, joilla on kolmannen maan 

myöntämä pätevyysasiakirja, sekä näiden merenkulkijoiden koulutustaso ja 

pätevyys;

h) asiaankuuluvien viranomaisten tai muiden sidosryhmien antamat tiedot 

kolmannen maan koulutusvaatimuksista, jos saatavilla.

Jos kolmas maa jättää noudattamatta STCW-yleissopimuksen vaatimuksia tämän 

direktiivin 20 artiklan mukaisesti, kyseisen kolmannen maan uudelleenarviointi on 

etusijalla muihin kolmansiin maihin nähden."

10) Korvataan 25 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä V tarkoitetut tiedot 

sovellettaessa ▌20 artiklan 8 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa sekä käytettäväksi 

jäsenvaltioiden ja komission päätöksenteossa."
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11) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

"26 artikla

Arviointikertomus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta 

… [viiden vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] 

arviointikertomuksen sekä ehdotuksia kyseisen arvioinnin perusteella toteutettaviksi 

jatkotoimiksi. Kyseisessä arviointikertomuksessa komissio analysoi jäsenvaltioiden 

myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäisen tunnustamisen 

järjestelmän täytäntöönpanoa ja merenkulkijoiden digitaalisiin pätevyysasiakirjoihin 

liittyvää mahdollista kansainvälisen tason kehitystä. Komissio arvioi myös mahdollista 

kehitystä, joka liittyy merenkulkualan osaamistodistusten huomioon ottamiseen 

tulevaisuudessa työmarkkinaosapuolten laatimien suositusten mukaisesti."
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12) Korvataan 27 artikla seuraavasti:

"27 artikla

Muuttaminen

▌1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ▌ 27 a artiklan mukaisesti 

tämän direktiivin liitteen I ja siihen liittyvien tämän direktiivin säännösten 

muuttamiseksi, jotta kyseinen liite ja kyseiset säännökset voidaan yhdenmukaistaa 

STCW-yleissopimuksen ja STCW-säännöstön A osan uusien muutosten kanssa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ▌ 27 a artiklan mukaisesti ▌ 

tämän direktiivin liitteen V muuttamiseksi niiden tietojen erityisen ja asianmukaisen 

sisällön ja yksityiskohtien osalta, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava, edellyttäen 

että tällaisilla säädöksillä ainoastaan otetaan huomioon STCW-yleissopimukseen ja 

STCW-säännöstön A osaan tehtävät muutokset ja niissä noudatetaan 

tietosuojatoimenpiteitä. Näillä delegoiduilla säädöksillä ei saa muuttaa 25 a artiklan 

3 kohdassa vahvistettuja tietojen tunnistamattomuutta koskevia säännöksiä."
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13) Korvataan 27 a artikla seuraavasti:

"27 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosdirektiivin 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 13 kohdassa ja 27 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta 

tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 

13 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion 

nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 5 artiklan 13 kohdan ja 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston 

aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella."

14) Muutetaan direktiivin 2008/106/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
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2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2005/45/EY.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä …kuuta … [24 kuukauden 

kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivästä]. Niiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
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4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ▌…

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja



AM\1181367FI.docx 30/39 PE637.681v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

LIITE

Muutetaan direktiivin 2008/106/EY liitteessä I oleva V luku seuraavasti:

1) Korvataan sääntö V/2 seuraavasti:

"Sääntö V/2

Matkustaja-aluksen päällikön, päällystön, miehistön ja muun laivaväen koulutukselle 

ja pätevyydelle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset

1. Tätä sääntöä sovelletaan kansainvälisillä matkoilla liikennöivän matkustaja-

aluksen päällikköön, päällystöön, miehistöön ja muuhun laivaväkeen. 

Jäsenvaltiot päättävät, miten kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kotimaan 

matkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen henkilöstöön.

2. Kaikkien matkustaja-aluksella palvelevien henkilöiden on täytettävä STCW-

säännöstön säännössä A-VI/1 olevan 1 kohdan vaatimukset ennen kuin heidät 

voidaan määrätä tehtäviin aluksella.

3. Matkustaja-aluksen päällikön, päällystön, miehistön ja muun laivaväen on 

läpäistävä 5–9 kohdassa vaadittu toimensa, tehtäviensä ja vastuualueidensa 

mukainen koulutus ja perehdytys.
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4. Päällikön, päällystön, miehistön ja muun laivaväen, jonka koulutuksen 

edellytetään olevan 7–9 kohdan mukainen, on vähintään viiden vuoden 

väliajoin suoritettava asianmukainen täydennyskoulutus tai todistettava 

hankkineensa vaaditun pätevyystason viiden edeltävän vuoden aikana.

5. Matkustaja-aluksen laivaväen on suoritettava toimensa, tehtäviensä ja 

vastuualueidensa kannalta tarkoituksenmukainen STCW-säännöstön säännössä 

A-V/2 olevassa 1 kohdassa määritelty hätätilanneperehdytys.

6. Matkustaja-alusten matkustajatiloissa suoraan matkustajille palveluja tarjoavan 

henkilöstön on läpäistävä STCW-säännöstön säännössä A-V/2 olevassa 2 

kohdassa määritelty turvallisuuskoulutus.

7. Päällikön, päällystön ja miehistön, jolla on tämän liitteen II, III ja VII luvun 

mukainen pätevyys, ja muun laivaväen, joka on hälytysluettelossa määrätty 

auttamaan matkustajia hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on läpäistävä 

STCW-säännöstön säännössä A-V/2 olevassa 3 kohdassa määritelty 

väkijoukkojen hallintaa koskeva koulutus.

8. Päällikön, konepäällikön, yliperämiehen, ensimmäisen konemestarin ja kunkin 

henkilön, joka on hälytysluettelossa määrätty vastaamaan matkustajien 

turvallisuudesta hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on läpäistävä STCW-

säännöstön säännössä A-V/2 olevassa 4 kohdassa määritelty hyväksytty 

kriisitilanteiden hallintaa ja ihmisten käyttäytymistä koskeva koulutus.
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9. Päällikön, konepäällikön, yliperämiehen, ensimmäisen konemestarin ja kunkin 

henkilön, jolle on määrätty välitön vastuu matkustajien alukseen nousemisesta 

ja aluksesta poistumisesta, lastin lastauksesta, purkamisesta tai kiinnittämisestä 

taikka rungon aukkojen sulkemisesta ro-ro-matkustaja-aluksilla, on suoritettava 

STCW-säännöstön säännössä A-V/2 olevassa 5 kohdassa hyväksytty 

matkustajaturvallisuutta, lastin turvallisuutta ja rungon eheyttä koskeva 

koulutus.

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaiselle henkilölle, joka todetaan 

päteväksi tämän säännön 6–9 kohdan mukaisesti, myönnetään asiakirjatodiste 

läpäistystä koulutuksesta."

2) Lisätään säännöt seuraavasti:

"Sääntö V/3

IGF-säännöstön piiriin kuuluvan aluksen päällikön, päällystön, miehistön ja muun 

laivaväen koulutukselle ja pätevyydelle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset

1. Tätä sääntöä sovelletaan IGF-säännöstön piiriin kuuluvan aluksen päällikköön, 

päällystöön, miehistöön ja muuhun laivaväkeen.

2. Merenkulkijoiden on täytynyt läpäistä 4–9 kohdassa vaadittu toimensa, 

tehtäviensä ja vastuualueidensa mukainen koulutus ennen kuin heidät voidaan 

määrätä tehtäviin IGF-säännöstön piiriin kuuluvalla aluksella.

3. Kaikkien IGF-säännöstön piiriin kuuluvalla aluksella palvelevien 

merenkulkijoiden on saatava tämän direktiivin 14 artiklan 1 kohdan d 

alakohdassa määritelty alus- ja varustekohtainen perehdytys ennen kuin heidät 

voidaan määrätä tehtäviin aluksella.
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4. Merenkulkijoilla, jotka ovat vastuussa määrätyistä turvallisuustehtävistä, jotka 

liittyvät polttoaineesta huolehtimiseen, polttoaineen käyttöön tai 

polttoaineeseen liittyvissä hätätilanteissa toimimiseen IGF-säännöstön piiriin 

kuuluvalla aluksella, on oltava pätevyysasiakirja peruskoulutuksesta, joka 

koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla.

5. Jokaisen hakijan, joka hakee pätevyysasiakirjaa peruskoulutuksesta, joka 

koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla, on täytynyt 

läpäistä peruskoulutus STCW-säännöstön säännössä A-V/3 olevan 1 kohdan 

mukaisesti.

6. Merenkulkijoiden, jotka ovat vastuussa määrätyistä turvallisuustehtävistä, jotka 

liittyvät polttoaineesta huolehtimiseen, polttoaineen käyttöön tai 

polttoaineeseen liittyvissä hätätilanteissa toimimiseen IGF-säännöstön piiriin 

kuuluvilla aluksilla, ja joilla on nestemäistä kaasua kuljettavaa säiliöalusta 

koskevassa säännössä V/1-2 olevan 2 ja 5 kohdan tai säännössä V/1-2 olevan 4 

ja 5 kohdan mukainen pätevyys ja pätevyysasiakirja, katsotaan täyttävän 

STCW-säännöstön säännössä A-V/3 olevassa 1 kohdassa määritellyt 

vaatimukset peruskoulutuksesta, joka koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin 

kuuluvilla aluksilla.

7. Päälliköllä, konemestarilla ja kullakin henkilöllä, jolla on välitön vastuu 

polttoaineesta ja polttoainejärjestelmistä huolehtimisesta ja niiden käytöstä 

IGF-säännöstön piiriin kuuluvalla aluksella, on oltava pätevyysasiakirja 

jatkokoulutuksesta, joka koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla 

aluksilla.
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8. Jokaisen hakijan, joka hakee pätevyysasiakirjaa jatkokoulutuksesta, joka 

koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla, on sen lisäksi, että 

hänellä on 4 kohdassa kuvattu lisäpätevyystodistus,

8.1 täytynyt läpäistä hyväksytty jatkokoulutus, joka koskee palvelua IGF-

säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla, ja täytettävä STCW-säännöstön 

säännössä A-V/3 olevassa 2 kohdassa määritelty pätevyystaso; ja

8.2 täytynyt suorittaa vähintään yhden kuukauden pituinen hyväksytty 

meripalvelu, joka kattaa vähintään kolme polttoainetäydennystä IGF-

säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla. Näistä kolmesta 

polttoainetäydennyksestä kaksi voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa 

hyväksyttynä polttoainetäydennyksiä koskevana 

simulaattorikoulutuksena osana 8.1 kohdassa tarkoitettua koulutusta.

9. Päällikön, konemestarin ja kunkin henkilön, joilla on välitön vastuu 

polttoaineesta ja polttoainejärjestelmistä huolehtimisesta ja niiden käytöstä 

IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla ja joilla on STCW-säännöstön 

säännössä A-V/1-2 olevassa 2 kohdassa määriteltyjen pätevyystasojen 

mukainen pätevyys ja pätevyysasiakirja nestemäistä kaasua kuljettavilla 

säiliöaluksilla palvelua varten, katsotaan täyttävän STCW-säännöstön 

säännössä A-V/3 olevassa 2 kohdassa määritellyt vaatimukset 

jatkokoulutukselle, joka koskee palvelua IGF-säännöstön piiriin kuuluvilla 

aluksilla, jos he myös

9.1 täyttävät 6 kohdan mukaiset vaatimukset;

9.2 täyttävät 8.2 kohdan mukaiset polttoainetäydennysvaatimukset tai ovat 

osallistuneet kolmeen lastitoimintaan nestemäistä kaasua kuljettavalla 

säiliöaluksella; ja
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9.3 ovat suorittaneet edeltävien viiden vuoden aikana kolmen kuukauden 

pituisen meripalvelun

9.3.1 IGF-säännöstön piiriin kuuluvalla aluksella;

9.3.2 säiliöaluksella, joka kuljettaa IGF-säännöstön piiriin kuuluvia 

polttoaineita; tai

9.3.3 aluksella, joka käyttää polttoaineena kaasuja tai alhaisen 

leimahduspisteen polttoainetta.

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merenkulkijoille, joilla on 4 tai 7 kohdan 

mukainen pätevyys, myönnetään tarvittava lisäpätevyystodistus.

11. Merenkulkijoiden, joilla on 4 tai 7 kohdan mukainen lisäpätevyystodistus, on 

vähintään viiden vuoden väliajoin suoritettava asianmukainen 

täydennyskoulutus tai todistettava hankkineensa vaaditun pätevyystason viiden 

edeltävän vuoden aikana.
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Sääntö V/4

Polaarisilla vesialueilla liikennöivän aluksen päällikön ja perämiehen koulutukselle 

ja pätevyydelle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset

1. Napa-alueiden vesillä liikennöivän aluksen päälliköllä, yliperämiehellä ja 

komentosiltavahdin vahtipäälliköllä on polaarisäännöstön vaatimusten 

mukaisesti oltava pätevyysasiakirja peruskoulutuksesta, joka koskee 

polaarisilla vesialueilla liikennöiviä aluksia.

2. Jokaisen hakijan, joka hakee pätevyysasiakirjaa peruskoulutuksesta, joka 

koskee polaarisilla vesialueilla liikennöiviä aluksia, on täytynyt läpäistä 

hyväksytty peruskoulutus, joka koskee polaarisilla vesialueilla liikennöiviä 

aluksia, ja täytettävä STCW-säännöstön säännössä A-V/4 olevassa 1 kohdassa 

määritelty pätevyystaso.

3. Polaarisilla vesialueilla liikennöivän aluksen päälliköllä ja yliperämiehellä on 

oltava polaarisäännöstön vaatimusten mukainen pätevyysasiakirja 

jatkokoulutuksesta, joka koskee polaarisilla vesialueilla liikennöiviä aluksia.
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4. Jokaisen hakijan, joka hakee pätevyysasiakirjaa jatkokoulutuksesta, joka 

koskee polaarisilla vesialueilla liikennöiviä aluksia, on

4.1 täytettävä vaatimukset pätevyysasiakirjan myöntämiseksi 

peruskoulutuksesta, joka koskee polaarisilla vesialueilla liikennöiviä 

aluksia;

4.2 täytynyt suorittaa vähintään kahden kuukauden pituinen hyväksytty 

meripalvelu kansiosastossa, johtotasolla tai vahtitehtävissä operatiivisella 

tasolla polaarisilla vesialueilla tai muu vastaava hyväksytty meripalvelu; 

ja

4.3 täytynyt läpäistä hyväksytty jatkokoulutus, joka koskee polaarisilla 

vesialueilla liikennöiviä aluksia, ja täytettävä STCW-säännöstön 

säännössä A-V/4 olevassa 2 kohdassa määritelty pätevyystaso.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merenkulkijoille, joilla on 2 tai 4 kohdan 

mukainen pätevyys, myönnetään tarvittava lisäpätevyystodistus.
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6. Merenkulkijat, jotka ovat aloittaneet hyväksytyn meripalvelun polaarisilla 

vesialueilla ennen 1 päivää heinäkuuta 2018, voivat 1 päivään heinäkuuta 2020 

saakka osoittaa täyttävänsä 2 kohdan vaatimukset, jos he ovat

6.1 suorittaneet hyväksytyn meripalvelun polaarisilla vesialueilla 

liikennöivällä aluksella tai vastaavan hyväksytyn meripalvelun 

kansiosastolla operatiivisella tasolla tai johtotasolla yhteensä vähintään 

kolmen kuukauden ajan edeltävien viiden vuoden aikana; tai

6.2 läpäisseet menestyksekkäästi kurssin, joka on järjestetty Kansainvälisen 

merenkulkujärjestön laatimien polaarisilla vesialueilla liikennöiviä 

aluksia koskevien koulutusohjeiden mukaisesti.

7. Merenkulkijat, jotka ovat aloittaneet hyväksytyn meripalvelun polaarisilla 

vesialueilla ennen 1 päivää heinäkuuta 2018, voivat 1 päivään heinäkuuta 2020 

saakka osoittaa täyttävänsä 4 kohdan vaatimukset, jos he ovat

7.1 suorittaneet hyväksytyn meripalvelun polaarisilla vesialueilla 

liikennöivällä aluksella tai vastaavan hyväksytyn meripalvelun 

kansiosastolla johtotasolla yhteensä vähintään kolmen kuukauden ajan 

edeltävien viiden vuoden aikana; tai

7.2 läpäisseet menestyksekkäästi kurssin, joka on Kansainvälisen 

merenkulkujärjestön laatimien polaarisilla vesialueilla liikennöiviä 

aluksia koskevien koulutusohjeiden mukainen, ja suorittaneet hyväksytyn 

meripalvelun polaarisilla vesialueilla liikennöivällä aluksella tai 

vastaavan hyväksytyn meripalvelun kansiosastolla johtotasolla yhteensä 

vähintään kahden kuukauden ajan edeltävien viiden vuoden aikana."
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Or. en


