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Muudatusettepanek 6
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
–

Arvamuse projekt Tagasilükkamise ettepanek

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub 
vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub 
vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil 
teha ettepanek lükata komisjoni ettepanek 
tagasi.

Or. de

Muudatusettepanek 7
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Omateenindust, mis tähendab, et 
laevandusettevõtjad või sadamateenuste 
osutajad võtavad tööle oma personali ja 
osutavad sadamateenuseid ise, 
reguleeritakse mitmes liikmesriigis 
ohutusega seotud või sotsiaalsetel 
põhjustel. Sidusrühmad, kellega komisjon 
ettepaneku koostamise käigus konsulteeris, 
tõid välja, et üldine omateeninduse 
lubamine liidu tasandil nõuaks täiendavaid 
ohutus- ja sotsiaaleeskirju, et hoida ära 
võimalik negatiivne mõju kõnealustele 
valdkondadele. Seepärast näib praeguses 
etapis asjakohane seda küsimust liidu 
tasandil mitte reguleerida ning jätta
sadamateenuste valdkonna omateeninduse
reguleerimise küsimus liikmesriikide 
otsustada. Seetõttu peaks käesolev määrus 
hõlmama vaid sadamateenuste osutamist 
tasu eest.

(6) Omateenindust, mis tähendab, et 
laevandusettevõtjad või sadamateenuste 
osutajad võtavad tööle oma personali ja 
osutavad sadamateenuseid ise, 
reguleeritakse mitmes liikmesriigis 
ohutusega seotud või sotsiaalsetel 
põhjustel. Sidusrühmad, kellega komisjon 
ettepaneku koostamise käigus konsulteeris, 
tõid välja, et üldine omateeninduse 
lubamine liidu tasandil nõuaks täiendavaid 
ohutus- ja sotsiaaleeskirju, et hoida ära 
võimalik negatiivne mõju kõnealustele 
valdkondadele. Seepärast ei ole asjakohane 
reguleerida seda küsimust liidu tasandil 
ning sadamateenuste valdkonna 
omateeninduse reguleerimise küsimus 
tuleks jätta liikmesriikide otsustada. 
Seetõttu peaks käesolev määrus hõlmama 
vaid sadamateenuste osutamist tasu eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa, ohutu ja keskkonnahoidliku 
sadamahalduse huvides peaks sadama 
pidajal olema võimalus nõuda, et 
sadamateenuste osutajad tõendaksid, et nad 
täidavad teenuse nõuetekohaseks 
osutamiseks vajalikke miinimumnõudeid. 
Kõnealused miinimumnõuded peaksid 
piirduma selgelt määratletud tingimustega 
ettevõtjate kutsekvalifikatsiooni, sealhulgas 
koolituse, ja nõutavate seadmete kohta,
kusjuures need nõuded peaksid olema 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
objektiivsed ja sadamateenuste osutamise 
jaoks asjakohased.

(7) Tõhusa, ohutu, keskkonnahoidliku ja 
ühiskonnasõbraliku sadamahalduse 
huvides peaks sadama pidajal olema 
võimalus nõuda, et sadamateenuste 
osutajad tõendaksid, et nad täidavad 
teenuse nõuetekohaseks osutamiseks 
vajalikke miinimumnõudeid. Kõnealused 
miinimumnõuded peaksid piirduma selgelt 
määratletud tingimustega ettevõtjate 
kutsekvalifikatsiooni, sealhulgas ohutu 
tegevuse jaoks äärmiselt oluliste kohalike 
teadmiste, asjaomase sadamateenuse 
osutamiseks vajalike seadmete ja 
meresõiduohutusega seotud nõuete 
täitmise kohta, sealhulgas tervisekaitset ja 
ohutust ning töötajate kaitset käsitlevate 
seaduste ja kokkulepete rakendamise 
kohta, sealhulgas teenuseosutaja hea 
maine kohta seoses sotsiaalsete ja 
tööõiguste austamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa, ohutu ja keskkonnahoidliku 
sadamahalduse huvides peaks sadama 

(7) Tõhusa, ohutu ja keskkonnahoidliku 
sadamahalduse huvides peaks sadama 
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pidajal olema võimalus nõuda, et 
sadamateenuste osutajad tõendaksid, et nad 
täidavad teenuse nõuetekohaseks 
osutamiseks vajalikke miinimumnõudeid. 
Kõnealused miinimumnõuded peaksid 
piirduma selgelt määratletud tingimustega
ettevõtjate kutsekvalifikatsiooni, sealhulgas 
koolituse, ja nõutavate seadmete kohta, 
kusjuures need nõuded peaksid olema
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
objektiivsed ja sadamateenuste osutamise 
jaoks asjakohased.

pidajal olema võimalus nõuda, et 
sadamateenuste osutajad tõendaksid, et nad 
täidavad teenuse nõuetekohaseks 
osutamiseks vajalikke miinimumnõudeid. 
Kõnealused miinimumnõuded peaksid 
hõlmama vähemalt selgelt määratletud
tingimusi ettevõtjate kutsekvalifikatsiooni, 
sealhulgas koolituse, ja nõutavate seadmete 
kohta, tagades, et need nõuded on
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
objektiivsed ja sadamateenuste osutamise 
jaoks asjakohased.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga teenuseosutaja ja eelkõige uued 
turule sisenejad peaksid näitama oma 
suutlikkust teenindada oma töötajate ja 
seadmetega minimaalse arvu laevu. Kõik 
teenuseosutajad peavad täitma 
asjaomaseid sätteid ja eeskirju, sealhulgas 
kohaldatavat tööõigust, kohaldatavaid 
kollektiivlepinguid ja sadamate 
kvaliteedinõudeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sadamateenuste osutajate arvu 
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piiramisel tuleb arvesse võtta 
majandusvõimsuse, sadamate suuruse ja 
vee peal tehtavate toimingute jaoks 
olemasoleva ruumi märkimisväärseid 
erinevusi. Lisaks peaks olema võimalik 
piirata turulepääsu, kuivõrd see on vajalik 
ohutute, turvaliste ja keskkonnasäästlike 
sadamatoimingute tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Juhul kui sadamateenuse osutajate arv 
on piiratud, tuleks nimetatud 
teenuseosutajate valimise menetluses 
järgida direktiivis ../../... [kontsessioonid]7

kindlaks määratud põhimõtteid ja 
lähenemisviisi, sealhulgas piirmäär ja 
lepingute väärtuse määramise meetod, 
samuti oluliste muudatuste määratlus ja 
lepingu kestusega seotud üksikasjad.

(13) Kui sadamateenuse osutajate arv on 
piiratud, peaks nimetatud teenuseosutajate 
valimise menetlus olema kõikidele 
huvitatud isikutele avatud ning see peaks 
olema mittediskrimineeriv.

__________________
7 Ettepanek: direktiiv 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, 
KOM(2011) 897 lõplik. 

Or. en

Muudatusettepanek 13
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selliste avaliku teenindamise 
kohustuste seadmine, mis põhjustavad 
sadamateenuse osutajate arvu piiramist, 
peaks olema põhjendatav üksnes avaliku 
huviga, et tagada sadamateenuse 
kättesaadavus kõigile kasutajatele, 
sadamateenuse osutamine aastaringselt 
või sadamateenuse taskukohasus 
teatavate kasutajarühmade jaoks.

(14) Selliste avaliku teenindamise 
kohustuste seadmine, mis põhjustavad 
sadamateenuse osutajate arvu piiramist, 
peaks olema põhjendatav avaliku huviga.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selliste avaliku teenindamise 
kohustuste seadmine, mis põhjustavad 
sadamateenuse osutajate arvu piiramist, 
peaks olema põhjendatav üksnes avaliku 
huviga, et tagada sadamateenuse 
kättesaadavus kõigile kasutajatele, 
sadamateenuse osutamine aastaringselt või 
sadamateenuse taskukohasus teatavate 
kasutajarühmade jaoks.

(14) Selliste avaliku teenindamise 
kohustuste seadmine, mis põhjustavad 
sadamateenuse osutajate arvu piiramist, 
peaks olema põhjendatav üksnes avaliku 
huviga, et tagada sadamateenuse 
kättesaadavus kõigile kasutajatele, 
sadamateenuse osutamine aastaringselt või 
sadamateenuse taskukohasus teatavate 
kasutajarühmade jaoks ning ohutud, 
turvalised, keskkonnasäästlikud ja 
ühiskonnasõbralikud sadamatoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalik nõuda
valitud teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist.

(19) Liikmesriikidel on täielik õigus tagada 
sotsiaalkaitse tase sadamateenuseid 
osutava ettevõtja töötajatele täiesti 
sõltumatult ja subsidiaarsuse põhimõttest 
lähtudes. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide praeguste või tulevaste 
sotsiaal- ega tööeeskirjade kohaldamist. 
Kui sadamateenuse osutajate arvu 
piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, kutsutakse 
pädevaid asutusi toetama valitud 
teenuseosutajat nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 asjaomaste sätete 
täielikul rakendamisel.

__________________ __________________
11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalik nõuda
valitud teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutavate ettevõtjate
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, nõuavad 
pädevad asutused valitud teenuseosutajalt 
nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ 
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2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist.

(ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta)11 sätete rakendamist.

__________________ __________________
11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalik nõuda
valitud teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist.

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaksid 
pädevad asutused nõudma valitud 
teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate ning tingimusi käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta)11 sätete rakendamist. 

__________________ __________________
11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Georges Bach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalik nõuda 
valitud teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist.

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist ning see peab täielikult 
järgima Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 28 sätteid. Kui sadamateenuse 
osutajate arvu piiramise korral võib 
sadamateenuse lepingu sõlmimisega 
kaasneda sadamateenuse osutaja vahetus, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalik 
nõuda valitud teenuseosutajalt nõukogu 
direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul 
töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta)11 sätete 
rakendamist.

__________________ __________________
11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Euroopa Liidu kaubanduspoliitika 
peaks aitama vähendada vaesust kogu 
maailmas, edendades paremaid 
töötingimusi, töötervishoidu ja tööohutust 
ning põhiõigusi. Riigihankelepinguid ei 
tohiks sõlmida ettevõtjatega, kes on 
osalenud kuritegelikus organisatsioonis 
ning kes on tegelenud inimkaubandusega 
ja kasutanud lapstööjõudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Paljudes sadamates võimaldatakse 
lastikäitlusteenuste ja reisisadamas 
reisijaveoteenuste osutajatel turule pääseda 
avalike kontsessioonilepingute alusel. Seda 
tüüpi lepinguid käsitletakse direktiivis 
..../... [kontsessioonid]. Sellest tulenevalt ei 
peaks käesoleva määruse II peatükki 
kohaldama lastikäitlus- ega 
reisijaveoteenuste suhtes, kuid 
liikmesriikidele peaks siiski jääma õigus 
teha otsus kohaldada nimetatud peatükis 
sätestatud eeskirju nende kahe teenuse 
suhtes. Muud liiki lepingute puhul, mida 
ametiasutused kasutavad 
lastikäitlusteenuste ja reisisadamas 
osutatavate reisijaveoteenuste valdkonnas 
turulepääsu võimaldamiseks, on Euroopa 
Liidu Kohus kinnitanud, et pädevad 
asutused on nende lepingute sõlmimisel 
kohustatud järgima läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Neid 
põhimõtteid tuleb täielikult kohaldada 
kõigi sadamateenuste osutamisel.

(20) Paljudes sadamates võimaldatakse 
lastikäitlusteenuste ja reisisadamas 
reisijaveoteenuste osutajatel turule pääseda 
avalike kontsessioonilepingute alusel. Seda 
tüüpi lepinguid käsitletakse direktiivis 
..../... [kontsessioonid]. Sellest tulenevalt ei 
peaks käesoleva määruse II peatükki 
kohaldama lastikäitlus- ega 
reisijaveoteenuste suhtes. Muud liiki 
lepingute puhul, mida ametiasutused 
kasutavad lastikäitlusteenuste ja 
reisisadamas osutatavate reisijaveoteenuste 
valdkonnas turulepääsu võimaldamiseks, 
on Euroopa Liidu Kohus kinnitanud, et 
pädevad asutused on nende lepingute 
sõlmimisel kohustatud järgima 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtet. Neid põhimõtteid tuleb 
täielikult kohaldada kõigi sadamateenuste 
osutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) resolutsiooni 
A.960 kohaselt nõuab iga lootsimise 
piirkond lootsidelt väga spetsiifilisi 
kogemusi ja kohaliku olukorra tundmist. 
Arvestades, et IMO tunnustab lootsimise 
piirkondliku või kohaliku haldamise 
asjakohasust, tuleks lootsimine käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
turulepääsu käsitlevate sätete 
kohaldamisest vabastada.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Komisjon peaks täpsustama riigiabi 
mõistet seoses sadamainfrastruktuuri 
rahastamisega, võttes arvesse avaliku 
juurdepääsu ja kaitse infrastruktuuri 
mittekaubanduslikku olemust. See 
hõlmab infrastruktuuri raudtee- ja 
maantee-maismaaühenduse jaoks riikliku 
transpordisüsteemiga, sadamapiirkonnas 
kommunaalteenuste osutamiseks 
vajalikku infrastruktuuri ning mis tahes 
infrastruktuuri, mis tagab juurdepääsu 
sadamapiirkonnale, sealhulgas meritsi 
juurdepääs, laevatatavad kanalid ja 
kaitserajatised. Sellist laadi 
infrastruktuurid peaksid olema 
juurdepääsetavad kõikidele 
potentsiaalsetele kasutajatele võrdsetel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel ning 
kuuluma riigi vastutusalasse, et 
rahuldada elanikkonna üldisi vajadusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem 
olulisi üksikasju ja eelkõige selleks, et 
edendada keskkonnatasude ühetaolist 
kohaldamist ja tugevdada üleliidulist 
sidusust keskkonnatasude võtmisel ning 
tagada ühised tasude kehtestamise 
põhimõtted seoses lähimereveo 
edendamisega, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
laevade, kütuste ja tegevuste liikide ühist 
klassifikatsiooni, mille alusel 
diferentseerida infrastruktuuri 
kasutustasusid, ning sadama infrastruktuuri 
kasutustasude määramise 
ühispõhimõtteid. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(29) Selleks et tugevdada üleliidulist 
sidusust keskkonnatasude võtmisel, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse laevade ja kütuste ühist 
klassifikatsiooni. Selliste delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel peaks komisjon 
võtma arvesse keskkonnakaitse 
sertifikaati Environmental Ship Index 
(ESI) ja algatuse World Ports Climate 
Initiative (WPCI) tehtud edusamme. 
Selliseid klassifikatsioone tuleks kasutada 
üksnes alusena, mis võimaldab 
diferentseerida sadama infrastruktuuri 
kasutustasusid, ning need ei tohiks 
mõjutada sadama pidaja pädevust 
määrata sadama infrastruktuuri 
kasutustasusid sõltumatult vastavalt 
kohaldatavatele eeskirjadele. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Töösuhetel sadamates on suur 
mõju sadamate töökorraldusele. Seetõttu 
esitab sadamate valdkondliku 
sotsiaaldialoogi komitee tööturu 
osapooltele raamistiku, et saavutada 
tulemused seoses töötingimustega, näiteks 
tervishoid ja ohutus, väljaõpe ja 
kvalifikatsioon, väävlivaeseid kütuseid 
käsitlev ELi poliitika ning valdkonna 
atraktiivsus noorte töötajate ja 
naistöötajate jaoks. Komisjon peaks 
läbirääkimistele kaasa aitama ja neid 
hoolikalt jälgima.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Töösuhetel sadamates on suur 
mõju sadamate töökorraldusele. Seetõttu 
esitab sadamate valdkondliku 
sotsiaaldialoogi komitee tööturu 
osapooltele raamistiku, et saavutada 
tulemused seoses töökorralduse ja 
töötingimustega, näiteks tervishoid ja 
ohutus, väljaõpe ja kvalifikatsioon ja 
väävlivaeseid kütuseid käsitlev ELi 
poliitika, ning suurendada mitmekesisust 
valdkonna atraktiivsuse suurendamise 
kaudu alaesindatud rühmade, näiteks 
noorte töötajate ja naistöötajate jaoks. 
Komisjon peaks läbirääkimistele kaasa 
aitama, neid toetama ja hoolikalt jälgima. 
Kui 2016. aastaks ei jõuta kokkuleppele, 
peaks komisjon kaaluma, kas oleks 
asjakohane esitada antud teemal 
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seadusandlik ettepanek.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Mitmete liikmesriikide parlamendid 
on Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitlevast 
protokollist nr 2 lähtudes võtnud 
seisukoha, et komisjoni ettepanek on 
subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, 
kuna selles ei ole põhjendatud, kuidas 
sadamate ühtse Euroopa staatuse 
määratlemine võimaldab paremini 
saavutada siseturu arengu eesmärke, 
selles ei ole suudetud tõendada suurte 
mõõtmete tegelikkust ning määrata selgelt 
ja täpselt kindlaks oodatavaid mõjusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) süvendamine; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sildumine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lootsimine ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lootsimine ning välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 31
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pukseerimine. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „punkerdamine” – varustamine tahke, 
vedela või gaasilise kütuse või mis tahes 
muu energiaallikaga, mida kasutatakse 
veesõiduki käitamiseks ning sildunud 
veesõiduki üldiseks ja eriotstarbeliseks 
energiaga varustamiseks;

1. „punkerdamine” – varustamine tahke, 
vedela või gaasilise kütuse või mis tahes 
muu energiaallikaga, mida kasutatakse 
veesõiduki käitamiseks ning üldiseks ja 
eriotstarbeliseks energiaga varustamiseks;

Or. fr

Selgitus

Punkerdada saab ka avamerel ja mitte üksnes kalda külge kinnitatult.

Muudatusettepanek 33
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „lastikäitlusteenused” – lasti 
korraldamine ja käitlemine seda vedava 
veesõiduki ja kalda vahel impordi, 
ekspordi või transiidi eesmärgil, sealhulgas 
lasti töötlemine, vedamine ja ajutine 
ladustamine asjaomases 
lastikäitlusterminalis ja otseselt lasti 
vedamisega seoses, välja arvatud 

2. „lastikäitlusteenused” – lasti 
korraldamine ja käitlemine seda vedava 
veesõiduki ja kalda vahel impordi, 
ekspordi või transiidi eesmärgil, sealhulgas 
lasti töötlemine, sorimine, lahtisorimine,
vedamine ja ajutine ladustamine 
asjaomases lastikäitlusterminalis ja otseselt 
lasti vedamisega seoses, välja arvatud 
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ladustamine, lahtipakkimine, 
ümberpakendamine või mis tahes muud 
käideldava lastiga seotud 
lisaväärtusteenused;

ladustamine, lahtipakkimine, 
ümberpakendamine või mis tahes muud 
käideldava lastiga seotud 
lisaväärtusteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „avaliku teenindamise kohustus” –
määratletud või kindlaksmääratud nõue, 
millega tagatakse selliste üldist huvi 
pakkuvate sadamateenuste osutamine, 
mida teenusepakkuja oma majanduslikest 
huvidest lähtuvalt ei osutaks või ei osutaks
samas mahus või samadel tingimustel;

14. „avaliku teenindamise kohustus” –
kohustus, millega tagatakse selliste üldist 
huvi pakkuvate sadamateenuste osutamine, 
mida teenusepakkuja oma majanduslikest 
huvidest lähtuvalt endale ei võtaks või ei 
võtaks samas mahus või samadel 
tingimustel;

Or. fr

Selgitus

26. juuni 1969. aasta määruses nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis 
osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate 
liikmesriikidepoolsete meetmete kohta sätestatud määratluse ülevõtmine.

Muudatusettepanek 35
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. „alltöövõtja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kellele on määratud 
eelnevalt sõlmitud lepingu kohustuste 
osaline või täielik täitmine.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sadama pidaja võib nõuda, et 
sadamateenuste osutajad täidaksid 
asjaomase sadamateenuse osutamiseks 
miinimumnõudeid.

1. Sadama pidaja nõuab, et sadamateenuste 
osutajad täidaksid asjaomase 
sadamateenuse osutamiseks 
miinimumnõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud miinimumnõuded 
võivad kohaldamise korral olla seotud 
üksnes järgmisega:

2. Lõikes 1 sätestatud miinimumnõuded 
võivad kohaldamise korral olla seotud 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sadamateenuse osutaja, tema töötajate (a) sadamateenuse osutaja, tema töötajate 
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või selliste füüsiliste isikute 
kutsekvalifikatsioon, kes tegelikult ja 
pidevalt juhivad sadamateenuse osutaja 
tegevust;

või selliste füüsiliste isikute 
kutsekvalifikatsioon, kes tegelikult juhivad 
sadamateenuse osutaja tegevust;

Or. en

Selgitus

Oleks üsna riskantne nõuda kutsekvalifikatsiooni olemasolu üksnes nendelt isikutelt, kes 
„pidevalt” juhivad tegevust. Ohutuse tagamiseks peavad kõik tegevust juhtivad isikud olema 
kutsealaselt kvalifitseeritud.

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meresõiduohutusega või sadama või 
selle juurdepääsu, selle rajatiste ja 
seadmete ning isikute ohutuse ja 
turvalisusega seotud nõuete täitmine;

(c) meresõiduohutusega või sadama või 
selle juurdepääsu, selle rajatiste ja 
seadmete ning isikute ohutuse ja 
turvalisusega seotud nõuete täitmine, kaasa 
arvatud selles sadamas kehtivad 
tööohutuse ja töötervishoiu nõuded;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meresõiduohutusega või sadama või 
selle juurdepääsu, selle rajatiste ja 
seadmete ning isikute ohutuse ja 
turvalisusega seotud nõuete täitmine;

(c) meresõiduohutusega või sadama või 
selle juurdepääsu, selle rajatiste ja 
seadmete ning töötajate ja isikute ohutuse 
ja turvalisusega seotud nõuete täitmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 41
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriikides kehtivate töötajate 
õiguste ja sotsiaalsete 
miinimumstandardite järgimine, kaasa 
arvatud kehtivad kollektiivkokkulepped.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) taotleja hea maine seoses 
sotsiaalsete ja tööõiguste austamisega, 
sealhulgas tervishoidu ja ohutust 
käsitlevate seaduste ja kokkulepete 
kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) töö- ja sotsiaalõiguse sätete täitmine.
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Miinimumnõuded peavad olema 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
objektiivsed ning vastama asjaomaste 
sadamateenuste liigile ja laadile.

3. Miinimumnõuded peavad olema 
läbipaistvad, mittediskrimineerivad, 
objektiivsed ning vastama asjaomaste 
sadamateenuste liigile ja laadile ning neid 
ei tohi kasutada kaudsete turutõkete 
seadmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 45
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 4 lõike 2 punkti c täitmist ei ole 
võimalik tõendada, on see piisav põhjus 
tagasilükkamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajadus tagada ohutute, turvaliste, 
keskkonnasäästlike ja ühiskonnasõbralike 
sadamatoimingute osutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui sadamateenuse hinnanguline 
väärtus ületab lõikes 3 määratletud 
piirmäära, kohaldatakse direktiiviga .../... 
[kontsessioonid] ette nähtud kontsessiooni 
andmise eeskirju, menetluslikke tagatisi ja 
kontsessioonide maksimaalset kestust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sadamateenuse väärtuse määramiseks 
kasutatakse direktiivi .../... 
[kontsessioonid] asjakohastes ja 
kohaldatavates sätetes kehtestatud 
piirväärtuseid ja meetodeid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse sadamateenuse lepingu olulist 
muutmist selle kehtivusajal uue 
sadamateenuse lepinguna direktiivi .../... 
[kontsessioonid] tähenduses ning selleks 
on vaja uut lõike 2 kohast menetlust. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõikeid 1–5 ei 
kohaldata artiklis 9 osutatud juhtudel.

6. Käesoleva artikli lõikeid 1–4 a ei 
kohaldata artikli 9 lõikes 1 osutatud 
juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolev määrus ei piira direktiivi
…/… [kontsessioonid],15 direktiivi …/… 
[kommunaalteenused]16 ega direktiivi 
…/… [riigihanked]17 kohaldamist.

7. Kui sadamateenuste osutamise 
lepingud sõlmitakse 
teenusekontsessioonide kujul direktiivi 
…/… [kontsessioonid]15 tähenduses, siis 
kohaldatakse nimetatud direktiivi sätteid.



AM\1010725ET.doc 25/41 PE524.539v01-00

ET

Käesolev määruse ei piira direktiivi …/… 
[kommunaalteenused]16 ega direktiivi 
…/… [riigihanked]17 kohaldamist.

__________________ __________________
15 Ettepanek: direktiiv 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, 
KOM(2011) 897 lõplik.

15 Ettepanek: direktiiv 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, 
COM(2011) 897 final.

16 Ettepanek: direktiiv, milles käsitletakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid, KOM(2011) 0895 (lõplik).

16 Ettepanek: direktiiv, milles käsitletakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid, COM(2011)0895 final.

17 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv riigihangete kohta, 
KOM(2011) 0896 (lõplik).

17 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv riigihangete kohta, 
COM(2011)0896 final.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenuse pidev kättesaadavus ööpäeva-, 
nädala- ja aastaringselt;

(a) teenuse pidev kättesaadavus ja kvaliteet
ööpäeva-, nädala- ja aastaringselt;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Richard Howitt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sadamatoimingute ohutus, turvalisus 
või keskkonnasäästlikkus.
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asulaplaneerimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui katkevad sadamateenused, mille 
suhtes on kehtestatud avaliku 
teenindamise kohustused, või sellise 
olukorra tekkimise otsese riski korral võib 
pädev asutus võtta erakorralisi meetmeid. 
Erakorraliseks meetmeks võib olla 
otselepingu sõlmimine, et anda teenuse 
osutamine kuni üheks aastaks mõne muu 
teenuseosutaja kätte. Kõnealuse 
ajavahemiku jooksul algatab pädev asutus 
vastavalt artiklile 7 uue menetluse 
sadamateenuse osutaja valimiseks või 
kohaldab artiklit 9.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56
Georges Bach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui katkevad sadamateenused, mille 
suhtes on kehtestatud avaliku teenindamise 
kohustused, või sellise olukorra tekkimise 
otsese riski korral võib pädev asutus võtta 
erakorralisi meetmeid. Erakorraliseks 
meetmeks võib olla otselepingu sõlmimine, 
et anda teenuse osutamine kuni üheks 
aastaks mõne muu teenuseosutaja kätte. 
Kõnealuse ajavahemiku jooksul algatab 
pädev asutus vastavalt artiklile 7 uue 
menetluse sadamateenuse osutaja 
valimiseks või kohaldab artiklit 9.

6. Kui katkevad sadamateenused, mille 
suhtes on kehtestatud avaliku teenindamise 
kohustused, või sellise olukorra tekkimise 
otsese riski korral võib pädev asutus võtta 
erakorralisi meetmeid, järgides seejuures 
täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikli 28 sätteid. Erakorraliseks 
meetmeks võib olla otselepingu sõlmimine, 
et anda teenuse osutamine kuni üheks 
aastaks mõne muu teenuseosutaja kätte. 
Kõnealuse ajavahemiku jooksul algatab 
pädev asutus vastavalt artiklile 7 uue 
menetluse sadamateenuse osutaja 
valimiseks või kohaldab artiklit 9.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist.

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikides kohaldatavate sotsiaal- ega 
tööeeskirjade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist.

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide praeguste või tulevaste
sotsiaal- ega tööeeskirjade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad 
sadama pidajad nõuda, et artikliga 7 
kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, nõuavad 
liikmesriigid, et artikliga 7 kehtestatud 
korra kohaselt määratud sadamateenuste 
osutaja annaks juhul, kui see 
teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad
sadama pidajad nõuda, et artikliga 7 

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, nõuavad
sadama pidajad, et artikliga 7 kehtestatud 
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kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

korra kohaselt määratud sadamateenuste 
osutaja annaks juhul, kui see 
teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad
sadama pidajad nõuda, et artikliga 7 
kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, nõuavad
sadama pidajad, et artikliga 7 kehtestatud 
korra kohaselt määratud sadamateenuste 
osutaja annaks juhul, kui see 
teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad
sadama pidajad nõuda, et artikliga 7 

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, peavad
sadama pidajad nõudma, et artikliga 7 
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kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad 
sadama pidajad nõuda, et artikliga 7
kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

2. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel 
sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad 
sadama pidajad nõuda, et artiklitega 7 ja 9
kehtestatud korra kohaselt määratud 
sadamateenuste osutaja annaks juhul, kui 
see teenuseosutaja on muu kui ametisolev 
sadamateenuste osutaja, viimase poolt 
varem tööle võetud töötajatele õigused, mis 
neil oleks juhul, kui oleks toimunud 
direktiivi 2001/23/EÜ kohane üleminek.

Or. it

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanek laiendab käesoleva artikli kohaldamisala juhtudele, kus 
liikmesriik, kes valib osutada sadamateenuseid sõltuva teenuseosutaja kaudu, otsustab 
seejärel pakkuda samu teenuseid teistsuguse mudeli kaudu.

Muudatusettepanek 64
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sadama pidaja nõuab 
sadamateenuste osutajatelt 
sadamateenuste osutamisel teatavate 
sotsiaalsete standardite järgimist, peavad 
hankedokumendid ja sadamateenuse 
lepingud sisaldama asjaomaste töötajate 
nimekirja ning läbipaistvaid üksikasju 
töötajate lepingujärgsete õiguste ja selle 
kohta, millistel tingimustel on töötajad 
sadamateenustega seotud.

3. Kui sadama pidaja nõuab kõikidelt 
sadamateenuste osutamises osalevatelt 
pakkujatelt kõikide kehtivate sotsiaalsete 
standardite järgimist, peavad 
hankedokumendid ja sadamateenuse 
lepingud sisaldama asjaomaste töötajate 
nimekirja ning läbipaistvaid üksikasju 
töötajate lepingujärgsete õiguste ja selle 
kohta, millistel tingimustel on töötajad 
sadamateenustega seotud.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sadama pidaja nõuab 
sadamateenuste osutajatelt sadamateenuste 
osutamisel teatavate sotsiaalsete 
standardite järgimist, peavad 
hankedokumendid ja sadamateenuse 
lepingud sisaldama asjaomaste töötajate 
nimekirja ning läbipaistvaid üksikasju
töötajate lepingujärgsete õiguste ja selle 
kohta, millistel tingimustel on töötajad 
sadamateenustega seotud.

3. Kui sadama pidaja nõuab 
sadamateenuste osutajatelt sadamateenuste 
osutamisel teatavate sotsiaalsete 
standardite järgimist, peavad 
hankedokumendid ja sadamateenuse 
lepingud sisaldama asjaomaste töötajate 
nimekirja ning nendes tuleb ära näidata
töötajate lepingujärgsete õiguste ja 
tingimuste olek, mille alusel on töötajad 
sadamateenustega seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Liikmesriigid tagavad kehtivate 
sotsiaalstandardite täitmise korrapärase 
kontrollimise riiklike tööinspektsioonide 
poolt.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolevat peatükki ega artikli 24 
üleminekusätteid ei kohaldata 
lastikäitlusteenuste ega reisijaveo suhtes.

Käesolevat peatükki ega artikli 24 
üleminekusätteid ei kohaldata 
lastikäitlusteenuste, reisijaveo ega 
lootsimise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Alltöövõtt

1. Artikli 2 punktis 13 osutatud 
sadamateenuste osutaja ei või sõlmida 
teenuste osutamiseks alltöövõtulepinguid, 
välja arvatud juhul, kui ta ei ole 
vääramatust jõust tingituna suuteline neid 
teenuseid ise osutama. Kollektiivset 



AM\1010725ET.doc 33/41 PE524.539v01-00

ET

tegutsemist ei käsitata vääramatu jõuna.
2. Alltöövõtjad ei või sõlmida 
sadamateenuste osutamiseks 
alltöövõtulepinguid.
3. Mis tahes sadamateenuste osutaja, kes 
kasutab ühte või mitut alltöövõtjat, 
teavitab sadama pidajat asjaomaste 
alltöövõtjate nimedest ja tegevusest.
4. Juhul kui tööandja on alltöövõtja ja 
ilma et see piiraks tagasinõudeõigust või 
sotsiaalkindlustust käsitlevate siseriikliku 
õiguse sätete kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et töövõtjat, kelle tööandja 
on vahetu alltöövõtja, võib kohustada 
lisaks tööandjale või tema asemel maksma
(a) mis tahes kehtestatud rahalisi karistusi 
ja
(b) mis tahes saadaolevat töötasu.
5. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
teenuseosutaja on alltöövõtja, võib 
peatöövõtjat ja iga vahealltöövõtjat, kes 
olid teadlikud sellest, et tööandjast 
alltöövõtja võttis tööle ebaseaduslikult 
riigis viibivaid kolmandate riikide 
kodanikke, kohustada tööandjast 
alltöövõtja või töövõtja asemel, kelle 
tööandja on vahetu alltöövõtja, maksma 
lõikes 4 nimetatud makseid lisaks 
tööandjale või tema asemel.
6. Liikmesriigid võivad oma siseriiklikes 
õigusaktides näha ette rangemad 
vastutust käsitlevad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud avalikud vahendid 
hõlmavad aktsia- või osakapitali või 
kvaasikapitali vahendeid, tagastamatuid 
toetusi, ainult teatavatel tingimustel
tagastatavaid toetusi, antavaid laene, 
sealhulgas arvelduskrediit ja kapitalisüstide 
ettemaksed, ametiasutuste poolt sadama 
pidajale antavaid tagatisi, väljamakstavaid 
dividende ja jaotamata kasumit või mis 
tahes muus vormis avalikku rahalist 
toetust.

3. Lõikes 1 osutatud avalikud vahendid 
hõlmavad aktsia- või osakapitali või 
kvaasikapitali vahendeid, tagastamatuid 
toetusi, ainult teatavatel 
mitteuuendatavatel tingimustel 
tagastatavaid toetusi, antavaid laene, 
sealhulgas arvelduskrediit ja kapitalisüstide 
ettemaksed, ametiasutuste poolt sadama 
pidajale antavaid tagatisi, väljamakstavaid 
dividende ja jaotamata kasumit või mis 
tahes muus vormis avalikku rahalist 
toetust.

Or. fr

Selgitus

Investeerimistoetused peaksid olema mitteuuendatavad ning seetõttu ei saa neid kasutada 
hindades kajastuvate kulude korvamiseks, et mitte kahjustada konkurentsi.

Muudatusettepanek 70
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Käesolevas peatükis osutatud 
menetluste ja teabe kohta, mis on seotud 
avaliku sektori rahaliste vahenditega, 
peab audiitor, kes võib olla avalikest 
vahenditest rahastatava sadama pidaja 
audiitor, väljastama tunnistuse.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tehakse ettepanek, et sõltumatu audiitor, kes võib olla sadama pidaja audiitor, 
väljastab auditeerimistunnistuse sadama pidaja deklaratsioonide kohta, et käesolevas 
peatükis sätestatud raamatupidamiskohustused ja finantsteave vastavad avalikest vahenditest 
rahastamise nõuetele. Üldiselt ei ole sellist tüüpi tunnistuste väljastamine kuigi kallis ning see 
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annab kolmandatele pooltele suure kindlustunde.

Muudatusettepanek 71
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sadama pidaja moodustab veesõidukite 
käitajate, lasti omanike või teiste selliste 
sadamakasutajate esindajate komitee, kes 
peavad maksma sadama infrastruktuuri 
kasutustasu, sadamateenuse tasu või 
mõlemat. Kõnealust komiteed nimetatakse 
sadamakasutajate nõuandekomiteeks.

1. Sadama pidaja moodustab veesõidukite 
käitajate, lasti omanike või teiste selliste 
sadamakasutajate esindajate komitee, kes 
peavad maksma sadama infrastruktuuri 
kasutustasu, sadamateenuse tasu või 
mõlemat. Kõnealust komiteed nimetatakse 
sadamakasutajate nõuandekomiteeks ja 
selles peavad olema esindatud 
sotsiaalpartnerid.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate 
sidusrühmadega, näiteks sadamas asuvate 
ettevõtjate, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
maismaatranspordi ettevõtjate ja
ametiasutustega järgmistes küsimustes:

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate 
sidusrühmadega, näiteks sadamas asuvate 
ettevõtjate, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
maismaatranspordi ettevõtjate, 
ametiasutuste ja töötajate esindajatega
järgmistes küsimustes:

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate 
sidusrühmadega, näiteks sadamas asuvate 
ettevõtjate, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
maismaatranspordi ettevõtjate ja 
ametiasutustega järgmistes küsimustes:

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate 
sidusrühmadega, kaasa arvatud sadamas 
asuvate ettevõtjate tööandjate ja töötajate 
esindajatega, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
maismaatranspordi ettevõtjate ja 
ametiasutustega järgmistes küsimustes:

Or. de

Muudatusettepanek 74
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate
sidusrühmadega, näiteks sadamas asuvate 
ettevõtjate, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
maismaatranspordi ettevõtjate ja 
ametiasutustega järgmistes küsimustes:

1. Sadama pidaja konsulteerib 
korrapäraselt sadamaalal tegutsevate 
sidusrühmadega, näiteks sadamas asuvate 
ettevõtjate, sadamateenuste osutajate, 
veesõidukite käitajate, lasti omanike, 
töötajate esindajate, maismaatranspordi 
ettevõtjate ja ametiasutustega järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kehtivate sotsiaalstandardite 
järgimine.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) töötervishoiu ja tööohutusnõuete 
nõuetekohane kohaldamine ja vajaduse 
korral võimalikud meetmed nende 
standardite parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Sõltumatu järelevalveasutus

1. Liikmesriigid tagavad, et sõltumatu 
järelevalveasutus jälgib ja kontrollib 
käesoleva määruse kohaldamist kõigis 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvates meresadamates iga 
liikmesriigi territooriumil.
2. Sõltumatu järelevalveasutus on 
õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt 
sõltumatu kõigist sadama pidajatest või 
sadamateenuste osutajatest. Liikmesriigid, 
kes säilitavad omandiõiguse või kontrolli 
sadama või sadama pidaja üle, tagavad, et 
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käesoleva määruse kohaldamise jälgimise 
ja kontrollimisega seotud ülesanded ning 
nimetatud omandiõiguse või kontrolliga 
seotud tegevus on struktuuriliselt tõhusalt 
eraldatud. Sõltumatu järelevalveasutus 
teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt ning austades nõuetekohaselt 
õigust tegeleda vabalt ettevõtlusega.
3. Sõltumatu järelevalveasutus käsitleb 
õigustatud huviga iga poole esitatud 
kaebusi ja talle esitatud vaidlusi, mis on 
tekkinud seoses käesoleva määruse 
kohaldamisega.
4. Kui tekib vaidlus eri liikmesriikides 
asuvate poolte vahel, on vaidluse 
lahendamisel pädevaks asutuseks selle 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus, 
kelle sadamas vaidlus eeldatavalt alguse 
sai.
5. Sõltumatul järelevalveasutusel on õigus 
nõuda sadama pidajatelt, sadamateenuste 
osutajatelt ja sadamakasutajatelt 
käesoleva määruse kohaldamise jälgimise 
ja kontrollimise tagamiseks vajaliku teabe 
esitamist.
6. Sõltumatu järelevalveasutus võib 
esitada liikmesriigi pädeva asutuse 
taotlusel arvamusi kõigis käesoleva 
määruse kohaldamisega seotud 
küsimustes.
7. Sõltumatu järelevalveasutus võib 
kaebuste ja vaidluste lahendamisel 
konsulteerida asjaomase 
sadamakasutajate nõuandekomiteega.
8. Sõltumatu järelevalveasutuse otsused 
on siduvad, ilma et see piiraks kohtulikku 
läbivaatamist.
9. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
sõltumatu järelevalveasutuse andmed 
hiljemalt 1. juuliks 2015 ja teavitavad 
komisjoni edaspidi kõigist nendega seotud 
muudatustest. Komisjon avaldab 
sõltumatute järelevalveasutuste loetelu ja 
ajakohastab seda oma veebisaidil.
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Or. en

Muudatusettepanek 78
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Sõltumatute järelevalveasutuste vaheline 

koostöö
1. Sõltumatud järelevalveasutused 
vahetavad teavet oma töö ja 
otsustuspõhimõtete ning tavade kohta, et 
hõlbustada käesoleva määruse ühetaolist 
rakendamist. Sel eesmärgil osalevad ja 
teevad nad koostööd korrapäraselt ja 
vähemalt kord aastas kokku tulevas 
võrgustikus. Komisjon osaleb võrgustiku 
töös ning koordineerib ja toetab seda.
2. Sõltumatud järelevalveasutused teevad 
oma ülesannete täitmisel vastastikust abi 
pakkudes tihedat koostööd, sealhulgas 
korraldades eri liikmesriikide sadamaid 
hõlmavate kaebuste ja vaidluste 
lahendamiseks vajalikke uurimisi. Selleks 
teevad sõltumatud järelevalveasutused 
teistele sellistele asutustele põhjendatud 
taotluse korral kättesaadavaks vajaliku 
teabe, mis võimaldab nendel asutustel 
täita käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud 
järelevalveasutused esitavad komisjonile 
põhjendatud taotluse korral teabe, mida 
tal on vaja oma ülesannete täitmiseks. 
Komisjoni nõutav teave peab olema 
kõnealuste ülesannete täitmise 
seisukohast proportsionaalne.
4. Kui sõltumatu järelevalveasutus loeb 
teavet liidu või liikmesriigi ärisaladuse-
eeskirjade alusel konfidentsiaalseks, 
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tagavad teine riiklik järelevalveasutus ja 
komisjon selle teabe konfidentsiaalsuse. 
Kõnealust teavet võib kasutada üksnes 
palutud eesmärgil.
5. Komisjon võib sõltumatute 
järelevalveasutuste kogemuse ja lõikes 1 
osutatud võrgustiku tegevuse põhjal ning 
tõhusa koostöö tagamiseks võtta vastu 
ühispõhimõtted sõltumatute 
järelevalveasutuste vahelise teabevahetuse 
asjakohase korra kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 22 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks.

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist pikendatakse vaikimisi 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu avaldab sellisele pikendamisele 
vastuseisu hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.
_________________

* ELT: palun sisestada käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele osutamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en


