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Muudatusettepanek 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad meretöö 
tingimuste kontrollimiseks tõhusa 
süsteemi loomisel anda vajaduse korral 
kontrollide teostamise loa pädevaks ja 
sõltumatuks tunnistatud avalik-
õiguslikele asutustele või muudele 
organisatsioonidele (sealhulgas teise 
liikmesriigi organisatsioonidele, kui 
vastav liikmesriik sellega nõustub). 
Liikmesriik jääb igal juhul täielikult 
vastutavaks tema lipu all sõitvatel laevadel 
töötavate meremeeste töö- ja 
elutingimuste kontrollimise eest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sõnastatakse ümber raportööri muudatusettepanek. ELil ei ole 
õiguslikku alust sertifitseerimisega seotud nõuete jõustamiseks. Sertifitseerimise õiguslik alus 
tuleneb ILO konsolideeritud meretöönormide konventsioonist ning nimetatud konventsiooni 
jõustavatest riiklikest õigusaktidest. Komisjoni ettepaneku eesmärk on jõustada tööturu 
osapoolte kokkulepet, mitte ILO konsolideeritud meretöönormide konventsiooni. Direktiiv ei 
anna seetõttu õiguslikku alust sertifikaatide ja eelkõige „meretöö sertifikaadi” 
väljaandmiseks.

Muudatusettepanek 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Iga liikmesriik kehtestab oma 
kontrollisüsteemide haldamiseks selged 
eesmärgid ja standardid ning asjakohased 
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üldmenetlused, et hinnata, mis ulatuses 
on nimetatud eesmärke ja standardeid 
järgitud.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Kontrollide vahe ei tohi ületada kolme 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2009/13/EÜ nõuetekohase rakendamise 
kontrollimise eest vastutavatel isikutel on 
haridus, asjatundlikkus, pädevus, 
volitused, staatus ja sõltumatus, mis on 
vajalik või soovitatav selleks, et nad 
saaksid teostada kõnealust kontrolli ja 
tagada kõnealuse direktiivi täitmine.

1. Liikmesriik tagab, et artikli 3 lõigus 1 b 
osutatud asutustel või muudel 
organisatsioonidel ning nende töötajatel, 
kes vastutavad direktiivi 2009/13/EÜ 
nõuetekohase rakendamise kontrollimise 
eest, on läbitud koolitus, asjatundlikkus, 
pädevus, volitused, staatus ja sõltumatus, 
mis on vajalik või soovitatav selleks, et nad 
saaksid teostada kõnealust kontrolli ja 
tagada kõnealuse direktiivi täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik kehtestab:
a) tunnustatud organisatsioonide töö 
nõuetekohasuse tagamiseks süsteemi, mis 
sisaldab teavet kõikide kohaldatavate 
riiklike õigusnormide ja vastavate 
rahvusvaheliste õigusaktide kohta; ning
b) menetlused selliste organisatsioonidega 
suhtlemiseks ja nende üle järelevalve 
teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, 
mida ta ei loe selgelt alusetuks, või kui ta 
saab tõendeid selle kohta, et tema lipu all 
sõitev laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ
nõuetele, või kui selle rakendusmeetmetes 
esineb tõsiseid puudusi, peab kõnealune 
liikmesriik võtma vajalikud meetmed 
juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et 
võimalikud puudused kõrvaldatakse.

1. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, 
mida ta ei loe selgelt alusetuks, võttes 
arvesse rahvusvahelist tööõigust, nagu 
meretöönormide konventsioon, või 
direktiivi 2009/13/EÜ sätteid, peab 
kõnealune liikmesriik võtma vajalikud 
meetmed juhtumi uurimiseks ja selle 
tagamiseks, et võimalikud puudused 
kõrvaldatakse.

Kui liikmesriik saab kontrolli tulemusena 
tõendeid selle kohta, et tema lipu all sõitev 
laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ 
nõuetele, või selle kohta, et direktiivi 
rakendusmeetmetes esineb tõsiseid 
puudusi, peab kõnealune liikmesriik 
võtma vajalikud meetmed juhtumi 
uurimiseks ja selle tagamiseks, et 
võimalikud puudused kõrvaldatakse.
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Or. fr

Muudatusettepanek 70
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaebuste käsitlemise eest vastutavad 
isikud käsitavad konfidentsiaalsena mis 
tahes sellise kaebuse allikat, milles 
viidatakse meremeeste töö- ja 
elutingimustega seonduvale ohule või 
puudusele või õigus- ja haldusnormide 
eiramisele, ning hoiduvad reederit, tema 
esindajat või laeva käitajat teavitamast 
sellest, et kontroll viidi läbi kõnealusest 
kaebusest tulenevalt.

2. Töötajad käsitavad konfidentsiaalsena 
mis tahes sellise kaebuse allikat, milles 
viidatakse meremeeste töö- ja 
elutingimustega seonduvale ohule või 
puudusele või õigus- ja haldusnormide 
eiramisele, ning hoiduvad reederit, tema 
esindajat või laeva käitajat teavitamast 
sellest, et kontroll viidi läbi kõnealusest 
kaebusest tulenevalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Randevuu klausel

Konventsiooni jõustumise kuupäevast 
alates tagab komisjon selle ülevõtmise 
liidu õigusesse ja selle kohaldamise 
liikmesriikide poolt. Komisjon võtab 
selleks vajalikud meetmed.

Or. fr
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Muudatusettepanek 72
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Kontroll ja jõustamine

Iga liikmesriik haldab tema lipu all 
sõitvatel laevadel töötavate meremeeste 
töö- ja elutingimuste kontrollisüsteemi, 
mis hõlmab vajaduse korral veendumist, 
et meretöö konventsiooni nõuete järgimist 
tõendavas deklaratsioonis esitatud töö- ja 
elutingimustega seotud meetmeid 
järgitakse ning et direktiivi 2009/13/EÜ 
nõuded on täidetud.

Or. en


