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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Üksikasjalikud nõuded lõike 1 
rakendamiseks esitatakse lõigetes 5–18. 

Or. en 
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COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Iga liikmesriik kehtestab tõhusa 
kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, et 
jõustada tööjõu vahendamise valdkonnas 
käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi. 

Or. en 



 

AM\930130ET.doc  PE507.348v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
11.3.2013 A7-0037/58 

Muudatusettepanek  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

fraktsiooni S&D nimel 
Jean Lambert 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 
Raport A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu 
(ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 
2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) 
jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Rahvusvahelise Tööbüroo põhikirja 
artikli 22 kohaselt Rahvusvahelisele 
Tööbüroole esitatavates liikmesriikide 
aruannetes esitatakse teave käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud süsteemi kohta, 
sh meetod, mida kasutatakse nimetatud 
süsteemi tõhususe hindamiseks. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kõikidel meremeestel on tasuta 
juurdepääs tõhusale, pädevale ja 
usaldusväärsele süsteemile, mille abil 
leida tööd laeval. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Liikmesriigi territooriumil pakutavad 
meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenused vastavad lõigetes 5–
18 sätestatud normidele. 

Or. en 
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COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Iga liikmesriik nõuab tema lipu all 
sõitvatel laevadel töötavate meremeeste 
huvides, et reederid, kes kasutavad 
meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenuseid riikides, kus 2006. 
aasta meretöönormide konventsioon ei 
kehti, tagaksid nende teenuste vastavuse 
lõigetes 5–18 esitatud nõuetele. 

Or. en 
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COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. Kui liikmesriigi territooriumil 
pakutakse meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenuseid erasektoris ja kui 
nende teenuste pakkumise põhiline 
eesmärk on meremeeste töölevärbamine 
ja -paigutamine või kui selle kaudu 
värvatakse või paigutatakse tööle 
märkimisväärselt palju meremehi, 
osutatakse neid teenuseid ainult 
standardiseeritud litsentsimis- või 
sertifitseerimissüsteemi või muu 
reguleeriva süsteemi alusel. See süsteem 
kehtestatakse ning seda kohandatakse või 
muudetakse ainult pärast konsulteerimist 
reederite ja meremeeste asjaomaste 
organisatsioonidega. Kui esineb kahtlusi, 
kas käesolevat artiklit tuleb kohaldada 
töölevärbamise ja -paigutamise teenuste 
konkreetsele erasektoris pakkujale, 
lahendab selle küsimuse iga liikmesriigi 
pädev asutus pärast konsulteerimist 
reederite ja meremeeste asjaomaste 
organisatsioonidega. Meremeeste 
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töölevärbamise ja -paigutamise teenuste 
liigset erasektorisse koondumist ei tohi 
julgustada. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Kui liikmesriigi pädev asutus peab 
seda asjakohaseks ning on selles 
küsimuses konsulteerinud reederite ja 
meremeeste asjaomaste 
organisatsioonidega, kohaldatakse lõike 
10 sätteid ka meremeeste organisatsiooni 
poolt liikmesriigi territooriumil 
pakutavate meremeeste töölevärbamise ja 
-paigutamise teenustele, isegi juhul, kui 
tegemist on asjaomase liikmesriigi lipu all 
sõitvatele laevadele selle liikmesriigi 
kodanike värbamisega. Käesolevas lõikes 
esitatud sätteid kohaldatakse teenuste 
puhul, mis vastavad järgmistele 
tingimustele: 

 a) töölevärbamise ja -paigutamise teenust 
pakutakse asjaomase organisatsiooni ja 
reederi vahelise kollektiivläbirääkimise 
kokkuleppe alusel; 

 b) nii meremeeste organisatsioon kui ka 
reeder asuvad liikmesriigi territooriumil; 

 c) liikmesriik on vastu võtnud riiklikud 
õigus- või haldusnormid või korra, et 
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kinnitada või registreerida sellised 
kollektiivläbirääkimiste kokkulepped, 
mille alusel on õigus pakkuda 
töölevärbamise ja -paigutamise teenuseid; 
ning 

 d) töölevärbamise ja -paigutamise 
teenuseid osutatakse nõuetekohaselt ning 
meremeeste tööalaste õiguste kaitsmiseks 
ja edendamiseks on kehtestatud meetmed, 
mis on võrreldavad lõike 13 sätetega. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. Lõigetes 1–18 esitatud sätete 
eesmärk ei ole mingil moel: 

 a) takistada liikmesriiki pakkumast 
meremeeste ja reederite vajaduste 
täitmiseks meremeestele töölevärbamise ja 
-paigutamise tasuta riiklikku teenust, kas 
riiklike tööturuasutuste poolt kõikidele 
töötajatele ja tööandjatele pakutavate 
teenuste raames või koordineerituna 
riiklike tööturuasutuste poolt; või 

 b) sundida liikmesriiki looma oma 
territooriumil süsteemi meremeeste 
töölevärbamise ja -paigutamise teenuste 
pakkumiseks erasektoris. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. Liikmesriik, kes võtab vastu 
käesoleva artikli lõikes 10 a osutatud 
süsteemi, tagab oma õigus- ja 
haldusnormide või muude meetmetega 
vähemalt järgmise: 

 a) meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenuste osutamisel ei tohi 
kasutada selliseid vahendeid, 
mehhanisme või nimekirju, mille eesmärk 
on takistada või tõkestada meremehel 
saada tööd, mille jaoks tal on piisav 
kvalifikatsioon; 

 b) liikmesriik nõuab, et meremees ei tohi 
seoses tema töölevärbamise või -
paigutamisega või meremehele töö 
pakkumisega kanda otseselt või kaudselt, 
tervenisti või osaliselt mitte mingisuguseid 
kulusid ega maksta tasusid – erandiks on 
kohustusliku riikliku tervisetõendi, 
meremeheraamatu ja passi või muu 
sarnase isikliku reisidokumendi saamise 
kulud, kuid see ei hõlma viisalõivude 
tasumist, sest need tasub reeder; ning 
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 c) liikmesriik tagab, et tema territooriumil 
tegutsev meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenuste osutaja: 

 i) peab kõikide meremeeste kohta, kes on 
teenusepakkuja kaudu tööle värvatud või 
paigutatud, ajakohastatud registrit, mis 
on liikmesriigi pädevale asutusele 
kontrollimiseks kättesaadav; 

 ii) tagab, et meremehi teavitatakse 
töölepingust tulenevatest õigustest ja 
kohustustest enne lepingu sõlmimist või 
selle sõlmimise käigus ning et kehtestatud 
on nõuetekohane kord selleks, et 
meremees saaks oma töölepingut uurida 
nii enne kui ka pärast selle allkirjastamist 
ning et talle antakse lepingu koopia; 

 iii) kontrollib nii seda, et teenusepakkuja 
kaudu tööle värvatud või paigutatud 
meremehed on piisavalt kvalifitseeritud ja 
omavad asjaomase töö tegemiseks 
vajalikke dokumente, kui ka seda, et 
meremehe tööleping on kooskõlas 
kohaldatavate õigus- ja haldusnormidega 
ning töölepinguga seotud mis tahes 
kollektiivläbirääkimiste kokkuleppe 
tingimustega; 

 iv) kontrollib võimaluse piires, kas 
reederil on piisavalt vahendeid, et mitte 
jätta meremehi välisriigi sadamasse; 

 v) uurib kõiki teenusepakkuja tegevuse 
kohta esitatud kaebusi, vastab neile ning 
teavitab lahendamata kaebustest 
liikmesriigi pädevat asutust; 

 vi) kehtestab kaitsemehhanismi 
(kindlustuse või muude asjakohaste 
vahenditega), et hüvitada meremeestele 
võimalik rahaline kahju juhul, kui 
töölevärbamise või -paigutamise teenuse 
osutaja või meremehe töölepingu kohane 
reeder ei täida oma kohustusi. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
tagab, et meremeestele töölevärbamise ja -
paigutamise teenuste osutamise kohta 
esitatud võimalike kaebuste uurimiseks 
eksisteerivad asjakohased mehhanismid ja 
menetlused, millesse kaasatakse vajaduse 
korral ka nii reederite kui ka meremeeste 
esindajad. 

Or. en 
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jõustamisega seotud lipuriigi kohustused 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b – lõige 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. Kui liikmesriik on ratifitseerinud 
2006. aasta meretöönormide 
konventsiooni, siis pärast 12 kuu 
möödumist (alates päevast, mis järgneb 
konventsiooni ratifitseerimise 
registreerimisele Rahvusvahelise 
Tööbüroo peadirektori poolt) teavitab 
liikmesriik oma kodanikke võimaluse 
piires probleemidest, mis võivad tekkida, 
kui nad asuvad tööle sellise riigi lipu all 
sõitval laeval, kes ei ole 2006. aasta 
meretöönormide konventsiooni 
ratifitseerinud – kuni liikmesriik ei ole 
saanud kinnitust, et asjaomases riigis 
kohaldatakse käesolevas artiklis 
sätestatud normidega samaväärseid 
standardeid. Liikmesriigi poolt sellel 
eesmärgil võetud meetmed ei tohi olla 
vastuolus töötajate vaba liikumise 
põhimõttega, mis on sätestatud 
aluslepingutes, mille osalised liikmesriik 
ja muu asjaomane riik võivad olla. 
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 17 a. Iga liikmesriik, kellele kehtivad lõike 
16 sätted, nõuab, et tema lipu all sõitvate 
laevade reederid, kes kasutavad 
meremeeste töölevärbamise ja -
paigutamise teenuseid riikides või 
territooriumidel, kus 2006. aasta 
meretöönormide konventsioon ei kehti, 
tagaksid võimaluse piires, et asjaomased 
teenused vastavad lõigetes 5–18 osutatud 
tingimustele. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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 18 a. Mitte ükski lõigetes 5–18 esitatud 
nõue ei vähenda reederi vastutust või 
kohustusi või liikmesriigi vastutust ja 
kohustusi asjaomase liikmesriigi lipu all 
sõitvate laevade suhtes. 

Or. en 

 
 


