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Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen 
turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Suurin osa jäsenvaltioista on siinä 
määrin kuin mahdollista jo yhdistänyt ro-
ro-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen 
varmistamiseksi tehtävät pakolliset 
katsastukset muuntyyppisiin katsastuksiin 
ja tarkastuksiin, kuten lippuvaltion 
suorittamiin katsastuksiin ja 
satamavaltiotarkastuksiin. Jotta 
tarkastustoimia voitaisiin edelleen vähentää 
sekä saattaa mahdollisimman pitkäksi aika, 
jona alus voi olla kaupallisesti 
hyödynnettävissä, satamavaltiotarkastusten 
alaisiin aluksiin olisi vastedes sovellettava 
direktiiviä 2009/16/EY, ja tämän 
direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava 
aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-
ro-alusliikennettä tai 
suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä 
jäsenvaltion satamien tai jäsenvaltion ja 
kolmannen maan sataman välillä, kun 
aluksen lippuvaltio on sama kuin 

(3) Suurin osa jäsenvaltioista on siinä 
määrin kuin mahdollista jo yhdistänyt ro-
ro-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen 
varmistamiseksi tehtävät pakolliset 
katsastukset muuntyyppisiin katsastuksiin 
ja tarkastuksiin, kuten lippuvaltion 
suorittamiin katsastuksiin ja 
satamavaltiotarkastuksiin. Jotta 
tarkastustoimia voitaisiin edelleen vähentää 
sekä saattaa mahdollisimman pitkäksi aika, 
jona alus voi olla kaupallisesti 
hyödynnettävissä varmistaen samalla 
tiukat turvallisuusvaatimukset, joita ei saa 
vesittää, satamavaltiotarkastusten alaisiin 
aluksiin olisi vastedes sovellettava 
direktiiviä 2009/16/EY, ja tämän 
direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava 
aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-
ro-alusliikennettä tai 
suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä 
jäsenvaltion satamien tai jäsenvaltion ja 
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asianomainen jäsenvaltio. kolmannen maan sataman välillä, kun 
aluksen lippuvaltio on sama kuin 
asianomainen jäsenvaltio. Jäsenvaltion 
lipun alla purjehtiviin aluksiin, joilla 
harjoitetaan säännöllistä ro-ro-
alusliikennettä, ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikennettä jäsenvaltion ja kolmannen 
maan välillä harjoittaviin aluksiin 
sovelletaan direktiivin 2009/16/EY 
järjestelmää, kun aluksen lippuvaltio ei 
ole sama kuin asianomainen jäsenvaltio.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Direktiivissä 1999/35/EY säädetään, 
että isäntävaltioiden on kerran 
kahdessatoista kuukaudessa tehtävä 
aluksille erityiskatsastus ja säännöllisen 
liikennöinnin kuluessa suoritettava 
katsastus. Vaikka tällä vaatimuksella 
pyrittiin varmistamaan, että mainitut kaksi 
katsastusta suoritetaan toisiinsa nähden 
tietyin väliajoin, REFIT-toimivuustarkastus 
osoitti, ettei tämä aina ole toteutunut. 
Kyseiseen velvoitteeseen liittyvien 
epäselvyyksien poistamiseksi ja yhtenäisen 
turvallisuustason varmistamiseksi olisi 
selvennettävä, että kyseiset kaksi vuotuista 
tarkastusta olisi suoritettava säännöllisin, 
noin kuuden kuukauden väliajoin.

(5) Direktiivissä 1999/35/EY säädetään, 
että isäntävaltioiden on kerran 
kahdessatoista kuukaudessa tehtävä 
aluksille erityiskatsastus ja säännöllisen 
liikennöinnin kuluessa suoritettava 
katsastus. Vaikka tällä vaatimuksella 
pyrittiin varmistamaan, että mainitut kaksi 
katsastusta suoritetaan toisiinsa nähden 
riittävin väliajoin, REFIT-
toimivuustarkastus osoitti, ettei tämä aina 
ole toteutunut. Tarkastusjärjestelyn 
selkeyttämiseksi ja korkean 
turvallisuustason varmistavien 
yhtenäisten tarkastuspuitteiden 
varmistamiseksi ja palvelujen yhteiset 
tarpeet huomioon ottaen olisi 
selvennettävä, että kyseiset kaksi vuotuista 
tarkastusta olisi suoritettava säännöllisin, 
noin kuuden kuukauden väliajoin. 
Peräkkäisten tarkastusten 
vähimmäisväliajan olisi oltava vähintään 
neljä ja enintään kahdeksan kuukautta. 
Vastaavasti Euroopan 
meriturvallisuusviraston olisi toteutettava 
ja esiteltävä tutkimus tämän direktiivin 
soveltamisen tosiasiallisista seurauksista.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korkean ja erityisen riskiprofiilinsa 
vuoksi ro-ro-alukset ja 
suurnopeusmatkustaja-alukset olisi 
katsottava järjestelmällisesti korkean 
riskin aluksiksi ja ne olisi siksi 
tarkastettava ensisijaisesti. Ro-ro-alusten 
tarkastukset olisi sisällytettävä 
sellaisinaan kunkin jäsenvaltion 
suorittamien vuotuisten tarkastusten 
kokonaismäärään direktiivin 2009/16/EY 
5 artiklan mukaisesti ja näin ollen 
kyseisen direktiivin liitettä II olisi 
muutettava vastaavasti.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tarkastuksissa olisi myös otettava 
huomioon miehistön työympäristö ja 
yksityiselämä, sillä turvallisuus ja 
sosiaaliset näkökohdat liittyvät toisiinsa 
läheisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(5) ’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa 
ro-ro- tai suurnopeusmatkustaja-
alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai 
useamman saman sataman välistä 
liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat 
samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät 
ilman, että alus käy välillä muussa 
satamassa, joko

(5) ’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa 
ro-ro- tai suurnopeusmatkustaja-
alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai 
useamman saman sataman välistä 
liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat 
samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät 
ilman, että alus käy välillä muussa 
satamassa julkisesti saatavilla olevaa tai 
suunniteltua lähtö- ja 
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saapumisaikataulua noudattaen, joko

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’tarkastajalla’ valtion virkamiestä tai 
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan 
tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia ja 
joka on vastuussa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja täyttää 
direktiivin 2009/16/EY liitteessä XI 
määritellyt vähimmäisvaatimukset.

(12) ’tarkastajalla’ valtion virkamiestä tai 
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan 
tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia ja 
joka on vastuussa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) ’jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella’ jäsenvaltion tämän 
direktiivin nojalla nimeämää 
viranomaista, joka on vastuussa sille tässä 
direktiivissä osoitetuista tehtävistä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen 
liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella 
tai suurnopeusmatkustaja-aluksella 
jäsenvaltioiden on suoritettava tarkastus, 
joka koostuu seuraavista:

1. Ennen tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen 
liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella 
tai suurnopeusmatkustaja-aluksella 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava tarkastus, 
joka koostuu seuraavista:
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltio voi ennen liikennöinnin 
aloittamista suoritettavien tarkastusten 
yhteydessä antaa vapautuksen tietyistä 
liitteisiin I ja II kirjatuista vaatimuksista 
tai menettelyistä, jos viimeksi kuluneen 
kuuden kuukauden aikana on tehty 
vuotuinen lippuvaltiokatsastus tai 
tarkastus, jossa joko noudatettiin HSSC-
ohjeissa määriteltyjä asianmukaisia 
katsastusmenettelyjä ja ohjeita tai 
menettelyjä, joilla pyritään samaan 
tavoitteeseen. Jäsenvaltioiden on 
siirrettävä tarvittavat tiedot 
tarkastustietokantaan 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ro-ro-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä 
ryhtyä harjoittamaan säännöllistä 
liikennöintiä muualla, jäsenvaltion on 
otettava huomioon kyseiselle ro-ro-
alukselle tai suurnopeusmatkustaja-
alukselle tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa aiempaa säännöllistä 
liikennöintiä varten aiemmin suoritetut 
tarkastukset ja katsastukset. Jos jäsenvaltio 
hyväksyy nämä aiemmin suoritetut 
tarkastukset ja katsastukset ja jos ne 
soveltuvat uusiin liikennöintiolosuhteisiin, 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
tarkastuksia ja katsastuksia ei tarvitse 
soveltaa ennen uuden säännöllisen 
liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella 
tai suurnopeusmatkustaja-aluksella.

1. Jos ro-ro-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä 
ryhtyä harjoittamaan säännöllistä 
liikennöintiä muualla, jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon kyseiselle ro-ro-alukselle tai 
suurnopeusmatkustaja-alukselle tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa 
aiempaa säännöllistä liikennöintiä varten 
aiemmin suoritetut tarkastukset ja 
katsastukset. Jos jäsenvaltio hyväksyy 
nämä aiemmin suoritetut tarkastukset ja 
katsastukset ja jos ne soveltuvat uusiin 
liikennöintiolosuhteisiin, 3 artiklan 1 
kohdassa säädettyjä tarkastuksia ja 
katsastuksia ei tarvitse soveltaa ennen 
uuden säännöllisen liikennöinnin 
aloittamista ro-ro-aluksella tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksella.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmämääräinen tarkastus ja 
asiakirjojen tarkastus eivät anna aihetta 
epäillä, etteikö ro-ro-alus tai 
suurnopeusmatkustaja-alus täyttäisi 
liikennöinnin turvallista harjoittamista 
koskevia vaatimuksia, ja

(Ei vaikuta kaikkiin kieliversioihin.)

Ranskan kielen oikeinkirjoitusvirheen korjaus.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöllisen liikennöinnin aikana 
suoritettava tarkastus aikaisintaan viisi 
kuukautta mutta viimeistään seitsemän 
kuukautta edellä mainitun tarkastuksen 
jälkeen. Tarkastuksessa on tarkastettava 
liitteessä III luetellut seikat sekä riittävä 
määrä liitteissä I ja II luetelluista seikoista 
siten, että voidaan varmistua siitä, että ro-
ro-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus 
täyttää edelleen kaikki liikennöinnin 
turvallista harjoittamista koskevat 
vaatimukset.

(b) säännöllisen liikennöinnin aikana 
suoritettava toinen tarkastus, joka 
suoritetaan aikaisintaan neljä kuukautta 
tai viimeistään kahdeksan kuukautta 
a alakohdassa mainitun tarkastuksen 
jälkeen; kyseisessä toisessa tarkastuksessa 
on tarkastettava liitteessä III luetellut seikat 
sekä tarkastajan ammatillisen arvion 
mukainen riittävä määrä liitteissä I ja II 
luetelluista seikoista siten, että voidaan 
varmistua siitä, että ro-ro-alus tai 
suurnopeusmatkustaja-alus täyttää edelleen 
kaikki liikennöinnin turvallista 
harjoittamista koskevat vaatimukset.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on suoritettava tarkastus 
liitteen II mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-
alukselle tai suurnopeusmatkustaja-
alukselle tehdään huomattavia korjaus-, 
muutos- tai muuntamistöitä tai kun 

3. Jäsenvaltion on suoritettava tarkastus 
liitteen II mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-
alukselle tai suurnopeusmatkustaja-
alukselle tehdään huomattavia korjaus-, 
muutos- tai muuntamistöitä tai kun 
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liikenteenharjoittaja vaihtuu tai kun alus 
siirretään johonkin toiseen luokkaan. Jos 
aluksen liikenteenharjoittaja vaihtuu tai 
jos alus siirretään toiseen luokkaan, 
jäsenvaltio voi kuitenkin, otettuaan 
huomioon ro-ro-alukselle tai 
suurnopeusmatkustaja-alukselle aiemmin 
tehdyt tarkastukset sekä edellyttäen, että 
tämä muutos tai siirto ei vaikuta aluksen 
turvalliseen liikennöintiin, vapauttaa 
aluksen tässä kohdassa vaaditusta 
tarkastuksesta.

liikenteenharjoittaja vaihtuu tai kun alus 
siirretään johonkin toiseen luokkaan.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos havaitaan sellaisia puutteita, jotka 
ovat turvallisuuden tai terveyden kannalta 
selvästi vaarallisia tai joista aiheutuu 
välitön vaara ihmishengelle, ro-ro-
alukselle, suurnopeusmatkustaja-
alukselle, aluksen laivaväelle tai 
matkustajille, jäsenvaltion on 
varmistettava, että ro-ro-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen 
liikkeellelähtö kielletään. 
Liikkeellelähtökiellosta on toimitettava 
jäljennös aluksen päällikölle.

2. Jos ro-ro-aluksessa tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksessa 
havaitaan sellaisia puutteita, jotka ovat 
turvallisuuden kannalta selvästi vaarallisia 
tai joista aiheutuu välitön vaara aluksen 
laivaväen tai matkustajien terveydelle tai 
hengelle, jäsenvaltion on varmistettava, 
että ro-ro-aluksen tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksen 
liikkeellelähtö kielletään. 
Liikkeellelähtökiellosta on toimitettava 
jäljennös aluksen päällikölle.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikkeellelähtökieltoa ei saa 
peruuttaa ennen kuin vaaratekijä on 
poistettu tai ennen kuin jäsenvaltio toteaa, 
että alus voi, tarpeelliseksi katsotuin 
ehdoin, lähteä merelle tai käynnistää 
toiminnon uudelleen vaarantamatta 
matkustajien tai laivaväen turvallisuutta ja 
terveyttä tai aiheuttamatta vaaraa ro-ro-
alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle 

3. Liikkeellelähtökieltoa ei saa 
peruuttaa ennen kuin vaaratekijä on 
luotettavasti poistettu tai ennen kuin 
jäsenvaltio toteaa, että alus voi, 
tarpeelliseksi katsotuin ehdoin, lähteä 
merelle tai käynnistää toiminnon uudelleen 
vaarantamatta matkustajien tai laivaväen 
turvallisuutta ja terveyttä tai aiheuttamatta 
vaaraa ro-ro-alukselle, 
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tai muille aluksille. suurnopeusmatkustaja-alukselle tai muille 
aluksille.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sataman ruuhkautumisen 
välttämiseksi jäsenvaltio voi sallia 
liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen 
siirtämisen sataman toiseen osaan, jos se 
on turvallista. Sataman ruuhkautumiseen 
liittyviä näkökohtia ei kuitenkaan saa ottaa 
huomioon tehtäessä päätöksiä aluksen 
liikkeellelähdön kieltämisestä tai 
peruutettaessa tällaisia päätöksiä. 
Satamaviranomaisten tai -organisaatioiden 
on helpotettava tällaisten alusten 
sijoittamista.

7. Sataman ruuhkautumisen 
välttämiseksi jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi sallia 
liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen 
siirtämisen sataman toiseen osaan, jos se 
on turvallista. Sataman ruuhkautumiseen 
liittyviä näkökohtia ei kuitenkaan saa ottaa 
huomioon tehtäessä päätöksiä aluksen 
liikkeellelähdön kieltämisestä tai 
peruutettaessa tällaisia päätöksiä. 
Satamaviranomaisten tai -organisaatioiden 
on helpotettava tällaisten alusten 
sijoittamista.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tarkastuksissa varmistuu tai ilmenee 
sellaisia puutteita, jotka edellyttävät 
aluksen liikkeellelähdön kieltämistä, kaikki 
tarkastuksiin liittyvät kustannukset 
lankeavat yhtiön vastattaviksi.

1. Jos 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tarkastuksissa varmistuu tai ilmenee 
sellaisia puutteita, jotka edellyttävät 
aluksen liikkeellelähdön kieltämistä, kaikki 
tarkastuksiin liittyvät kustannukset 
lankeavat yhtiön vastattaviksi. Satamalle 
syntyneet mahdolliset lisäkustannukset 
ratkaistaan liikenteenharjoittajan ja 
sataman sopimussuhteen mukaisesti.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kehittää, pitää yllä ja 
päivittää tarkastustietokantaa, johon 
sisällytetään kaikki tässä direktiivissä 
säädetyn tarkastusjärjestelmän 
täytäntöönpanon edellyttämät tiedot tai 
jolla parannetaan direktiivin 2009/16/EY 
24 artiklassa tarkoitettua 
tarkastustietokantaa.

1. Komissio kehittää, pitää yllä ja 
päivittää tarkastustietokantaa, johon 
sisällytetään kaikki tässä direktiivissä 
säädetyn tarkastusjärjestelmän 
täytäntöönpanon edellyttämät tiedot ja joka 
yhdistetään direktiivin 2009/16/EY 
24 artiklassa tarkoitettuun 
tarkastustietokantaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti tehtyihin 
tarkastuksiin liittyvät tiedot, puutteita ja 
liikkeellelähtökieltoja koskevat tiedot 
mukaan luettuina, tallennetaan 
tarkastustietokantaan heti kun 
tarkastuskertomus on saatu valmiiksi tai 
liikkeellelähtökielto on peruutettu. 
Tietojen yksityiskohtien suhteen 
sovelletaan direktiivin 2009/16/EY liitteen 
XIII säännöksiä soveltuvin osin.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti tehtyihin 
tarkastuksiin liittyvät tiedot, puutteita ja 
liikkeellelähtökieltoja koskevat tiedot 
mukaan luettuina, tallennetaan 
tarkastustietokantaan 24 tunnin kuluessa 
tarkastuskertomuksen valmistumisesta tai 
liikkeellelähtökiellon peruuttamisesta. 
Tietojen yksityiskohtien suhteen 
sovelletaan direktiivin 2009/16/EY liitteen 
XIII säännöksiä soveltuvin osin.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
[voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä] viiden 
vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
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jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/16/EY
14 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun ro-rol-aluksille tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksille on tehty 
tarkastus, tarkastus kirjataan laajennettuna 
tarkastuksena tarkastustietokantaan ja 
otetaan huomioon 10, 11 ja 12 artiklaa 
sovellettaessa sekä laskettaessa kunkin 
jäsenvaltion tarkastusvelvoitteen 
täyttymistä edellyttäen, että kaikki tämän 
direktiivin liitteessä VII mainitut seikat on 
tarkastettu.

4. Kun ro-ro-aluksille tai 
suurnopeusmatkustaja-aluksille on tehty 
tarkastus, tarkastus kirjataan laajennettuna 
tarkastuksena tarkastustietokantaan ja 
otetaan huomioon 10, 11 ja 12 artiklaa 
sovellettaessa sekä laskettaessa kunkin 
jäsenvaltion tarkastusvelvoitteen 
täyttymistä edellyttäen, että kaikki tämän 
direktiivin liitteessä VII mainitut seikat on 
tarkastettu. Se on sisällytettävä kunkin 
jäsenvaltion suorittamien pakollisten 
tarkastusten kokonaismäärään 5 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/16/EY
14 a artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Satamavaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tarkastaja voi hyväksyä sen, 
että ro-ro-matkustaja-alusten tai 
suurnopeusmatkustaja-alusten 
tarkastuksen aikana hänen lisäkseen 
paikalla on toisen jäsenvaltion 
satamavaltiotarkastaja tarkkailijan 
ominaisuudessa. Jos alus käyttää 
jäsenvaltion lippua, satamavaltion on 
pyydettäessä kutsuttava lippuvaltion 
edustaja seuraamaan tarkastusta 
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tarkkailijana.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/16/EY
19 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään 19 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"10 a. Kun tarkastuksia tehdään 
tämän direktiivin mukaisesti, on pyrittävä 
tekemään kaikki mahdollinen aluksen 
aiheettoman pysäyttämisen tai 
viivyttämisen välttämiseksi."


