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_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ 
reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi 
õigusesse sisse IMO lipuriigi 
auditeerimiskava ja kehtestades riiklike 
merendusasutuste kvaliteeditõendamise, 
peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi 
direktiivi asjakohasemaks ning see 
kajastaks selgemini eri eesmärke ja 
menetlusi. 

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ 
reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi 
õigusesse sisse IMO lipuriigi 
auditeerimiskava ja kehtestades riiklike 
merendusasutuste kvaliteeditõendamise, 
peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi 
direktiivi asjakohasemaks ning see 
kajastaks selgemini eri eesmärke ja 
menetlusi. Seetõttu ei tohiks käesolev 
direktiiv mõjutada direktiivi 2009/21/EÜ, 
mille sätteid kohaldatakse ainult IMO 
konventsioonide suhtes. Igal juhul peaks 
liikmesriikidele jääma võimalus töötada 
oma veeteede ameti jaoks välja käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluva 
lipuriigi kohustustega seotud tegevuse 
operatiivosa käsitleva kvaliteedijuhtimise 
süsteem ning seda rakendada ja hallata. 
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 ET 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse 
meremeeste suhtes, kes töötavad 
liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. 
Seepärast peaksid liikmesriigid jälgima, et 
nende lipu all sõitvad laevad järgivad 
kõnealuse direktiivi kõiki sätteid. 

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse 
meremeeste suhtes, kes töötavad 
liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
lipu all sõitvatel laevadel täidetakse 
tõhusalt lipuriigi kohustusi seoses 2006. 
aasta meretöönormide konventsiooni 
oluliste osade rakendamisega, mis 
vastavad kõnealuse direktiivi lisas toodud 
elementidele. Järelevalvemehhanismide ja 
kontrollide tõhusa süsteemi loomisel võib 
liikmesriik anda riiklikele 
institutsioonidele või muudele 
organisatsioonidele loa 2006. aasta 
meretöönormide konventsiooni 
tähenduses. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine 
ja/või tõlgendamine ei tohiks mingil juhul 
viia töötajate praeguse kaitstuse taseme 
alandamiseni liidu õigusnormide raames. 

Selgitus 

 Kuigi rahvusvahelised miinimumnormid on väga soovitavad, ei tohiks neid kasutada Euroopa 
meremeeste praeguse kaitsetaseme alandamiseks. See on eriti tähtis, arvestades, et kehtestatud 
on eesmärk innustada suuremat arvu Euroopa kodanikke alustama karjääri merenduses. 
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 ET 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad selle tagamiseks, et liikmesriigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
lipuriigina, jälgides, et nende lipu all 
sõitvad laevad vastavad direktiivile 
2009/13/EÜ. Käesolev direktiiv ei piira 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/21/EÜ kohaldamist. 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad selle tagamiseks, et liikmesriigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
lipuriigina, jälgides, et nende lipu all 
sõitvad laevad vastavad direktiivis 
2009/13/EÜ ja sellele lisatud 
sotsiaalpartnerite kokkuleppes esitatud 
nõuetele. Käesoleva direktiivi 
kohaldamine ei piira direktiivi 
2009/21/EÜ1 kohaldamist. 

 _____________ 

 1 ELT L 131, 28.5.2009, lk 132. 

Selgitus 

Sotsiaalpartnerite kokkuleppe osatähtsuse rõhutamiseks lisatakse see artiklis 2 esitatud 
mõistete sekka, et seda ei peaks eraldi esile tooma iga kord, kui mainitakse direktiivi 
2009/13/EÜ. 
 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõisted Mõisted 

 b a) „direktiiv 2009/13/EÜ” – nimetatud 
direktiiv ja sellele lisatud 
sotsiaalpartnerite kokkulepe; 

Selgitus 

Tehniliselt võttes on sotsiaalpartnerite kokkulepe direktiivi 2009/13/EÜ lisa, mitte selle osa, nii 
et see tuleks siinkohal eraldi välja tuua, kuna see sisaldab ELi õigusesse ülevõetava 
meretöönormide konventsiooni olulisi elemente. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt b b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b) „meretöö sertifikaat”, „ajutine 
meretöö sertifikaat” ja „meretöönormide 
konventsiooni nõuete järgimist tõendav 
deklaratsioon” – 2006. aasta 
meretöönormide konventsiooni 
standardi A5.1.3 lõikes 9 viidatud 
vastavad dokumendid, mis on koostatud 
konventsiooni A5-II lisas esitatud 
mudelitele vastavas vormis; 

Selgitus 

Sertifikaatide määratlus on vajalik, sest neile viidatakse direktiivi kohta esitatud 
muudatusettepanekutes. 
 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõuetele vastavuse järelevalve Nõuetele vastavuse järelevalve ja 
sertifitseerimine 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige -1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Iga liikmesriik tagab direktiivis 
2009/13/EÜ esitatud sätete jõustamise 
oma lipu all sõitvatel laevadel. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 1. 
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 ET 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Meretöö tingimuste kontrollimiseks ja 
sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi 
kehtestamisel võib liikmesriik vajaduse 
korral volitada avalikke asutusi või muid 
tema hinnangul pädevaid ja sõltumatuid 
organisatsioone (sh teise liikmesriigi 
nõusolekul selle teise riigi 
organisatsioone) teostama kontrolle, 
väljastama sertifikaate või tegema 
mõlemat. Liikmesriik jääb igal juhul 
täielikult vastutavaks tema lipu all 
sõitvatel laevadel töötavate meremeeste 
töö- ja elutingimuste kontrollimise ja 
sertifitseerimise eest. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 3. 
 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Iga liikmesriik kehtestab meretöö 
tingimuste kontrollimiseks ja 
sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi 
kooskõlas meretöönormide konventsiooni 
eeskirjadega 5.1.3 ja 5.1.4 ning 
standarditega A5.1.3 ja A5.1.4, millega 
tagatakse, et meremeeste töö- ja 
elutingimused konkreetse riigi lipu all 
sõitvatel laevadel vastavad praegu ja ka 
tulevikus konventsiooni nõuetele. 

Selgitus 

Meretöö sertifikaadi ja konventsiooni nõuete järgimist tõendava deklaratsiooni väljastamist, 
järelevalvet, kontrolli ja rakendamist käsitlevad üksikasjad on esitatud standardites A5.1.3 ja 
A5.1.4, seetõttu tuleks neid standardeid siinkohal selgesõnaliselt mainida. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Meretöö sertifikaat ja seda täiendav 
konventsiooni nõuete järgimist tõendav 
deklaratsioon kujutavad endast prima 
facie tõendit selle kohta, et lipuriik on 
asjaomast laeva nõuetekohaselt 
kontrollinud ning et direktiivis 
2009/13/EÜ esitatud nõuded meremeeste 
töö- ja elutingimuste kohta on sertifikaadi 
saamiseks piisaval määral täidetud. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 4. 
 
 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. Vastavalt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põhikirja artiklile 22 
lisavad liikmesriigid Rahvusvahelisele 
Tööorganisatsioonile esitatavatesse 
aruannetesse käesoleva artikli lõikes 1 a 
viidatud süsteemi käsitleva teabe, sh selle 
süsteemi tõhususe hindamise meetodi. 

Selgitus 

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõiget 5. 
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 ET 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 e. Iga liikmesriik kehtestab seoses oma 
kontrolli- ja sertifitseerimissüsteemide 
haldamisega selged eesmärgid ja normid 
ning asjakohased üldmenetlused, et 
hinnata, mil määral neid eesmärke ja 
norme täidetakse. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 5. 
 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 f. Iga liikmesriik kohustab kõiki oma 
lipu all sõitvaid laevu hoidma pardal 
direktiivi 2009/13/EÜ ning sellele lisatud 
sotsiaalpartnerite kokkuleppe koopiat. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.1 lõikega 2. 
 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 g (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 g. Kontrollide vahe ei tohi ületada 
kolme aastat. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõuetele vastavuse järelevalve eest 
vastutavad isikud 

Tunnustatud organisatsioonid ning nende 
nõuetele vastavuse järelevalve eest 
vastutavad töötajad 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 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 lõikes 1 a 
osutatud asutustel või muudel 
organisatsioonidel (edaspidi „tunnustatud 
organisatsioonid”) 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. 
Kontroll või sertifitseerimine, mille 
teostamiseks võib tunnustatud 
organisatsioonile loa anda, kuulub 
konkreetselt lõigetes 1b – 1d nimetatud 
tegevuste sekka, mille peab läbi viima 
liikmesriik või tunnustatud 
organisatsioon. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.2 lõikega 1. 
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 ET 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
(EMSA) võib liikmesriike abistada 
järelevalve teostamisel tunnustatud 
organisatsioonide üle, kes täidavad 
vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artiklile 9 
sertifitseerimisülesandeid liikmesriikide 
nimel, ilma et see piiraks lipuriikide 
õigusi ja kohustusi. 

Selgitus 

Kuna amet abistab juba komisjoni tunnustatud organisatsioonide üle järelevalve teostamisel, 
suurendaks ka liikmesriikide toetamise võimaldamine tõhusust ja vähendaks survet 
liikmesriikide eelarvetele. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kontrolli teostamiseks antud mis 
tahes luba annab tunnustatud 
organisatsioonile vähemalt õiguse nõuda, 
et organisatsiooni poolt meremeeste töö- 
ja elutingimustes tuvastatud puudujäägid 
kõrvaldatakse, ning õiguse viia 
sadamariigi taotlusel läbi sellekohaseid 
kontrolle. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 2. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Iga liikmesriik kehtestab: 

 a) süsteemi, mille abil tagada tunnustatud 
organisatsiooni tehtava töö pädevus, 
kusjuures nimetatud süsteem hõlmab ka 
teavet kõikide kohaldatavate riiklike 
õigusaktide ja -normide ning asjaomaste 
rahvusvaheliste õigusaktide kohta; ning 

 b) menetlused selliste organisatsioonidega 
suhtlemiseks ja nende üle järelevalve 
teostamiseks. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 3. 
 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. Iga liikmesriik esitab 
Rahvusvahelisele Tööbüroole kehtiva 
nimekirja kõikidest tunnustatud 
organisatsioonidest, kellele on antud luba 
tegutseda asjaomase liikmesriigi nimel, 
ning hoolitseb selle nimekirja pideva 
ajakohastamise eest. Kõnealuses 
nimekirjas on täpsustatud ka toimingud, 
mille täitmiseks on tunnustatud 
organisatsioonil luba. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 4. 
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 ET 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Meretöö sertifikaat 

 Iga liikmesriik nõuab oma lipu all 
sõitvatelt laevadelt, et nad omaksid ja 
hoiaksid pardal meretöö sertifikaati, mis 
tõendab, et meremeeste töö- ja 
elutingimusi (sh meretöö konventsiooni 
nõuete järgimist tõendavas 
deklaratsioonis esitatud meetmeid, mille 
eesmärk on tagada nende püsiv 
järgimine) sellel laeval on kontrollitud 
ning et need vastavad riiklike 
õigusaktidele või -normidele või muudele 
meetmetele, mille abil rakendatakse 
direktiivi 2009/13/EÜ ja sellele lisatud 
sotsiaalpartnerite kokkulepet. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.3 lõikest 3 
lähtuv nõue liikmesriikide ja sertifikaadi olemasolu kohta. 
 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 b 

 Kontroll ja jõustamine 

 1. Iga liikmesriik tagab korrapäraste 
kontrollide, järelevalve ja muude 
kontrollimeetmete tõhusa ja 
kooskõlastatud süsteemi abil, et tema lipu 
all sõitvatel laevadel täidetakse riiklike 
õigusaktide ja -normide kaudu 
rakendatava direktiivi 2009/13/EÜ sätteid. 



 

 
 PE507.348/ 12 

 ET 

Selgitus 
Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõikega 1. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 2 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2. Lõikes 1 osutatud kontrolli- ja 
jõustamissüsteemile kehtestatud 
üksikasjalikud nõuded esitatakse 
järgnevates lõigetes 3–18. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõikega 2. 
 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 3 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3. Igas liikmesriigis on kontrollisüsteem 
meremeeste töö- ja elutingimuste 
kontrollimiseks selle riigi lipu all sõitvatel 
laevadel, mis hõlmab muu hulgas 
vajaduse korral veendumist, et meretöö 
konventsiooni nõuete järgimist tõendavas 
deklaratsioonis esitatud töö- ja 
elutingimustega seonduvad nõuded on 
täidetud ning et direktiivi 2009/13/EÜ 
sätteid järgitakse. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 1. 
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 ET 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 4 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4. Liikmesriik nimetab oma lõikest 3 
tulenevate kohustuste täitmiseks ametisse 
piisava arvu kvalifitseeritud inspektoreid. 
Kui kontrollide teostamise õigus on antud 
tunnustatud organisatsioonile, nõuab 
liikmesriik, et kontrolle teostavad töötajad 
oleksid nimetatud ülesande täitmiseks 
piisavalt kvalifitseeritud, ning annab neile 
nende ülesannete täitmiseks vajaliku 
seadusliku võimu. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 2. 
 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 5 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5. Ette nähakse piisavad sätted selleks, et 
tagada, et inspektorid on koolitatud, 
asjatundlikud ja pädevad ning omavad 
volitusi, staatust ja sõltumatust, mis on 
vajalik või soovitatav selleks, et nad 
saaksid teostada kõnealust kontrolli ja 
tagada lõikes 3 osutatud nõuete täitmise. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 3. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 6 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6. 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 tema lipu all sõitva laeva 
meretöö konventsiooni nõuete järgimist 
tõendavas deklaratsioonis esitatud 
meetmete rakendamisel esineb tõsiseid 
puudusi, võtab kõnealune liikmesriik 
vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja 
selle tagamiseks, et mis tahes avastatud 
puudused kõrvaldatakse. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 5. 
 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 7 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7. Iga liikmesriik kehtestab asjakohased 
eeskirjad selleks, et tagada inspektorite 
selline staatus ja sellised 
teenistustingimused, mis tagaksid nende 
sõltumatuse valitsuste vahetumisest ja 
sobimatutest välistest mõjudest, ning 
liikmesriik jõustab neid eeskirju 
tulemuslikult. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 6. 
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 ET 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 8 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8. Inspektoritele antakse teostatavate 
ülesannete kohta selged suunised ja 
nõuetekohased volikirjad ning neile 
antakse õigus teha järgmist: 

 a) minna liikmesriigi lipu all sõitva laeva 
pardale; 

 b) viia läbi mis tahes kontroll, uurimine 
või järelepärimine, mida nad peavad 
vajalikuks, et veenduda normide ranges 
järgimises; ning 

 c) nõuda mis tahes puuduste kõrvaldamist 
ning – kui neil on alust uskuda, et 
puudused kujutavad endast direktiivis 
2009/13/EÜ esitatud nõuete (sh 
meremeeste õiguste) tõsist rikkumist või 
ohustavad märkimisväärselt meremeeste 
ohutust, tervist või turvalisust – keelata 
laeval enne vajalike meetmete võtmist 
sadamast lahkuda. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 7 punktidega a–c. 
 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 9 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9. Lõike 8 punkti c alusel mis tahes 
meetmete võtmise korral võib kasutada 
mis tahes olemasolevat õigust esitada 
kaebus kohtu- või haldusasutustele. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 8. 
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 ET 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 10 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10. Juhul kui ei tuvastata direktiivi 
2009/13/EÜ nõuete sellist selget 
rikkumist, mis ohustaks asjaomaste 
meremeeste ohutust, tervist või 
turvalisust, ning kui selliseid rikkumisi ei 
ole varem esinenud, võivad inspektorid 
oma äranägemisel jagada menetluse 
alustamise või menetluse alustamise 
soovitamise asemel nõuandeid. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 9. 
 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 11 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11. Inspektorid käsitavad 
konfidentsiaalsena sellise mis tahes 
kaebuse või protesti allikat, milles 
viidatakse meremeeste töö- ja 
elutingimustega seonduvale ohule või 
puudusele või õigusaktide ja -normide 
eiramisele, ning nad ei anna reederile, 
tema esindajale või laeva käitajale teada, 
et kontroll viidi läbi sellise kaebuse või 
protesti põhjal. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 10. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 12 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12. Inspektoritele ei anta ülesandeid, mis 
võivad oma mahu või olemuse tõttu 
takistada tulemuslikku kontrolli, 
õõnestada mis tahes viisil inspektorite 
võimu või kahjustada nende erapooletust 
suhetes reederite, meremeeste või muude 
huvitatud osapooltega. 

 Eelkõige: 

 a) peab inspektoritel puuduma igasugune 
otsene või kaudne huvi mis tahes 
operatsiooni vastu, mida nad kontrollima 
kutsutakse; ning 

 b) ilma et see piiraks muude asjakohaste 
sanktsioonide või distsiplinaarmeetmete 
kohaldamist, peab inspektoritel olema 
kohustus mitte avaldada (isegi pärast 
teenistusest lahkumist) mis tahes 
ärisaladusi, konfidentsiaalseid menetlusi 
või isiklikke andmeid, mis võivad sattuda 
nende käsutusse tööülesannete täitmisel. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 11 punktidega a ja b. 
 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 13 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 13. Inspektorid esitavad liikmesriigi 
pädevale asutusele iga kontrolli kohta 
aruande. Aruande üks koopia (inglise 
keeles või laeva töökeeles) edastatakse 
laeva kaptenile ning veel üks koopia 
pannakse meremeeste teavitamiseks üles 
laeva teadetetahvlile ja saadetakse 
taotluse alusel nende esindajatele. 
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 ET 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 12. 
 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 14 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 14. Iga liikmesriigi pädev asutus säilitab 
selle riigi lipu all sõitvatel laevadel 
teostatud meremeeste töö- ja 
elutingimuste kontrolliga seonduvaid 
andmeid. Kõnealune asutus avaldab 
pärast aasta lõppu mõistliku aja jooksul 
(hiljemalt kuue kuu jooksul) 
kontrollitegevuse kohta aastaaruande. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 13. 
 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 15 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15. Suuremale vahejuhtumile järgnenud 
uurimise puhul esitatakse aruanne 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 
võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe 
kuu jooksul pärast uurimise lõppu. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 14. 
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 ET 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 16 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 16. Kui käesoleva artikli põhjal viiakse 
läbi uurimine või võetakse meetmeid, 
tehakse mõistlikkuse piires kõik 
võimalikud jõupingutused selleks, et 
vältida laeva tarbetut kinnipidamist või 
alusetuid viivitusi. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 15. 
 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 17 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 17. Inspektorite volituste õigusvastase 
kasutamise tagajärjel tekitatud igasugune 
kahju hüvitatakse vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja -normidele. Igal sellisel 
juhul lasub tõendamiskohustus kaebuse 
esitajal. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 16. 
 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 b – lõige 18 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 18. Iga liikmesriik kehtestab direktiivi 
2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste 
õiguste) rikkumise eest ning inspektorite 
takistamise eest töökohustuste täitmisel 
piisavad karistused ja muud 
parandusmeetmed ning jõustab neid 
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 ET 

tulemuslikult. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 17. 
 

Muudatusettepanek  41 

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. 

 

Muudatusettepanek  42 

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 

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 
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kaebusest tulenevalt. kaebusest tulenevalt. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a 

 Kaebuste esitamise kord pardal 

 1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all 
sõitvate laevade pardal kehtib meremeeste 
poolt direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh 
meremeeste õiguste) rikkumise kohta 
esitatud kaebuste käsitlemise õiglane, 
tõhus ja kiire kord. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 1. 
 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 2 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2. Liikmesriik keelab meremeeste 
tagakiusamise kaebuse esitamise eest ja 
karistab sellist tagakiusamist. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 2. 
 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 3 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3. Käesoleva artikli sätted ei piira 
meremehe õigust taotleda kaebuste 
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 ET 

lahendamist mis tahes õigusvahendite 
abil, mida meremees peab asjakohaseks. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 3. 
 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 4 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4. Ilma et see piiraks riigi seaduste või 
eeskirjade või kollektiivkokkulepete 
kohaldamisala võimalikku suuremat 
ulatust, võivad meremehed pardal kehtivat 
korda kasutada kaebuste esitamiseks 
igasugustes küsimustes, milles nad 
väidavad direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh 
meremeeste õiguste) rikkumist. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 1. 
 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 5 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5. Iga liikmesriik tagab, et tema õigus- ja 
haldusnormides on lõigetes 1–3 esitatud 
nõuete täitmiseks ette nähtud asjakohane 
pardal kehtiv kaebuste esitamise kord. 
Selline kord on mõeldud kaebuste 
lahendamiseks võimalikult madalal 
tasandil. Sellegipoolest on meremeestel 
igal juhul õigus kaevata otse kaptenile ja 
ka vastavatele välisametiasutustele, kui 
nad peavad seda vajalikuks. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 2. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 6 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6. Kaebuste esitamise kord pardal peab 
hõlmama meremehe õigust nõustamisele 
või esindamisele kaebamismenetluses, 
samuti meremeeste kaitset võimaliku 
tagakiusamise eest kaebuse esitamise 
pärast. Tagakiusamise mõiste hõlmab 
meremehe suhtes vaenulikku tegevust 
kaebuse pärast, mis ei ole ilmselgelt 
esitatud pahatahtlikult või kellegi 
ärritamiseks. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 3. 
 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a – lõige 7 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7. Lisaks meremeeste töölepingu koopiale 
antakse kõikidele meremeestele laeva 
pardal kehtiva kaebuste esitamise korra 
kirjalik selgitus. See sisaldab lipuriigis ja 
– kui see on erinev – ka meremeeste 
elukohariigis asuva pädeva asutuse 
kontaktandmeid, samuti nende isikute 
nimesid, kes on määratud andma pardal 
meremeestele konfidentsiaalset ja 
erapooletut nõu nende kaebuse asjus ja 
abistama neid muul viisil pardal kehtiva 
kaebuste esitamise korra järgimisel. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 4. 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 b 

 Tööjõu vahendamisega seotud kohustused 

 1. Ilma et see piiraks liikmesriigi vastutust 
meremeeste töö- ja elutingimuste eest 
tema lipu all sõitvatel laevadel, vastutab 
liikmesriik käesolevas artiklis sätestatud 
määral ka käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete rakendamise tagamise eest seoses 
asjaomase liikmesriigi kodanikest, 
elanikest või muudest selle territooriumi 
asukatest meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamisega ning meremeeste 
sotsiaalkindlustuskaitsega. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5,3 lõikega 1. 
 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 2 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2. Iga liikmesriik täidab kontrolli- ja 
järelevalvesüsteemi abil käesolevast 
artiklist tulenevaid kohustusi seoses tema 
territooriumil pakutavate meremeeste 
töölevärbamise ja -paigutamise teenuste 
osutamise ja pakkumisega, kasutades ka 
kohtumenetlusi, kui lõigetes 3 ja 4 ette 
nähtud litsentsimis- ja muid 
tegevusnõudeid on rikutud. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.3 lõikega 1. 
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Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 3 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3. Iga liikmesriik, kes pakub meremeestele 
riiklikke töölevärbamise ja -paigutamise 
teenuseid, tagab, et seda teenust 
osutatakse nõuetekohaselt ja et seejuures 
kaitstakse ja edendatakse meremeeste 
tööalaseid õigusi kooskõlas direktiivi 
2009/13/EÜ sätetega. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A1.4 lõikega 1. 
 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 4 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
teostab selle liikmesriigi territooriumil 
meremeestele töölevärbamise ja -
paigutamise teenuste pakkumise üle 
hoolikat järelevalvet ja kontrolli. Enne 
eraettevõttele liikmesriigi territooriumil 
tööhõiveteenuste pakkumiseks vajaliku 
litsentsi, sertifikaadi või muu sarnase loa 
väljastamist ja selle uuendamist 
kontrollitakse, et meremeestele 
töölevärbamise või -paigutamise teenuseid 
pakkuv asjaomane asutus järgib riiklikke 
õigusakte ja -norme. 

Selgitus 

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A1.4 lõikega 6. 
 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 c (uus) 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 c 

 Läbivaatamisklausel 

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

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 d 

 Aruanded 

 Iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta. 

 Aruandes hinnatakse liikmesriikide 
tulemusi lipuriigina ning pakutakse 
vajaduse korral täiendavaid meetmeid, et 
tagada konventsiooni ülevõtmine ja 
järgimine. 

Selgitus 

On äärmiselt oluline edendada meretöönormide konventsiooni ülevõtmist ja lipuriiki käsitlevate 
sätete jõustamist. Direktiivi 2009/21/EÜ artiklis 9 on ette nähtud hindamisaruannete 
koostamine korrapäraste ajavahemike järel. Samuti tuleb ette näha korrapäraste 
hindamisaruannete koostamine käesoleva direktiivi jõustamise kohta. 
 


