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Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2009/45/EÜ16 kindlaks 
määratud ühiste ohutusnõuetega tagatud 
kõrge ohutustaseme säilitamiseks tuleks 
kõnealuse direktiivi kohaldamist 
parandada. Direktiivi 2009/45/EÜ tuleks 
kohaldada ainult selliste reisilaevade 
suhtes, mille jaoks on kavandatud 
direktiiviga ette nähtud ohutusnõuded. 
Seega tuleks direktiivi kohaldamisalast 
jätta välja mitu konkreetset laevatüüpi, 
näiteks teeninduslaevad, purjelaevad või 
laevad, millega transporditakse 
väljaõppega töötajaid, kes töötavad laeva 
või avamererajatiste huvides.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2009/45/EÜ16 kindlaks 
määratud ühiste ohutusnõuetega tagatud 
kõrge ohutustaseme ja reisijate usalduse 
säilitamiseks tuleks kõnealuse direktiivi 
kohaldamist parandada. 
Direktiivi 2009/45/EÜ tuleks kohaldada 
ainult selliste reisilaevade suhtes, mille 
jaoks on kavandatud direktiiviga ette 
nähtud ohutusnõuded. Seega tuleks 
direktiivi kohaldamisalast jätta välja mitu 
konkreetset laevatüüpi, näiteks 
teeninduslaevad, purjelaevad või laevad, 
millega transporditakse väljaõppega 
töötajaid, kes töötavad laeva või 
avamererajatiste huvides.

_________________ _________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ 
reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete 
kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ 
reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete 
kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Laeval asuvaid teeninduslaevu 
kasutatakse ainult reisijate 
transportimiseks laevalt kaldale ja tagasi, 
kasutades kõige lühemat mereteed. 
Sellised laevad ei ole asjakohased ja neid 
ei tohiks kasutada muud liiki teenuste 
jaoks, näiteks rannikuäärseteks 
ekskursioonideks. Selliseid ekskursioone 
peaksid läbi viima laevad, mis vastavad 
rannikuäärses riigis reisilaevadele 
kehtestatud nõuetele, nagu on muu 
hulgas märgitud IMO suunistes 
(MSC.1/Circ. 1417, suunised reisilaevade 
alustele). Komisjon peaks seetõttu 
hindama vajadust laeval asuvaid 
teeninduslaevu käsitlevate ühiste Euroopa 
nõuete, sealhulgas kohustuslike sätete 
järele ning andma enne 2020. aastat välja 
konkreetsed suunised, muu hulgas 
selleks, et hõlbustada eeskirjade ja nõuete 
ühtlustamist liikmesriikide vahel. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/45/EÜ kohaldamisalast 
jäetakse välja ilma mehaanilise 
jõuallikata reisilaevad. Purjelaevu ei 
tohiks kõnealuse direktiivi kohaselt 
sertifitseerida, kuna nende mehaaniline 
jõuallikas on ette nähtud üksnes 
täiendavaks või hädaolukorras 
kasutamiseks. Komisjon peaks seega 
hindama vajadust ühiste Euroopa nõuete 
järele selles reisilaevade kategoorias ning 
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igal juhul avaldama konkreetsed suunised 
2020. aastaks. Kõnealuste suuniste 
eesmärk peaks olema soodustada 
liikmesriikides kasutatavate eeskirjade ja 
standardite ühtlustamist, ilma et sellega 
tekitataks juurde nõudeid lisaks IMO 
eeskirjades juba sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1c) Avamererajatisi teenindavad laevad, 
mis transpordivad töötajaid. Kõnealustelt 
töötajatelt nõutakse kohustuslike 
ohutusealaste koolituste edukat läbimist 
ja/või kohustuslike terviseseisundi 
kriteeriumide rahuldavat täitmist. Seega 
tuleks neid vaadelda nn eriliste 
reisijatena, keda hõlmavad erinevaid ja 
kindlaid ohutusealased eeskirjad, mis 
jäävad käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja. Liikmesriigid 
peaksid aktiivselt toetama IMO tööd 
avamerelaevade ohutusnõuete alal, võttes 
aluseks resolutsiooni MSC.418(97).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programm (REFIT)17 on 
näidanud, et kõik liikmesriigid ei 
sertifitseeri alumiiniumist laevu direktiivi 
2009/45/EÜ kohaselt. See loob ebavõrdse 
olukorra ning raskendab liidus rannasõite 
tegevate reisijate ühtse ja kõrge 
ohutustaseme tagamise eesmärgi 
saavutamist. Et vältida ebaühtlast 
kohaldamist, mis tuleneb direktiivi 

(2) Õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programm (REFIT)17 on 
näidanud, et kõik liikmesriigid ei 
sertifitseeri alumiiniumist laevu 
direktiivi 2009/45/EÜ kohaselt. See loob 
ebavõrdse olukorra ning raskendab liidus 
rannasõite tegevate reisijate ühtse ja kõrge 
ohutustaseme tagamise eesmärgi 
saavutamist. Et vältida ebaühtlast 
kohaldamist, mis tuleneb direktiivi 
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kohaldamisala tõlgendamisest seoses 
alumiiniumi kui samaväärse materjali 
määratlusega ning asjaomaste 
tuleohutusnõuete kohaldatavusega, tuleks 
samaväärse materjali määratlus selgemaks 
muuta.

kohaldamisala tõlgendamisest seoses 
alumiiniumi kui samaväärse materjali 
määratlusega ning asjaomaste 
tuleohutusnõuete kohaldatavusega, tuleks 
samaväärse materjali määratlus selgemaks 
muuta. Seepärast tuleks alumiiniumi 
käsitada terasega samaväärse materjalina 
kõikides liikmesriikides. Siiski on 
täheldatud, et alumiiniumist laevade 
suhtes kohaldatavates siseriiklikes 
eeskirjades tagatakse kohalikke 
rannasõite tegevate reisijate jaoks kõrge 
ohutustase. Seepärast peaksid 
liikmesriigid saama säilitada oma 
rangemad tuleohutusnõuded. 

_________________ _________________
17 COM(2015) 508. 17 COM(2015)508.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õigusselguse ja järjepidevuse 
suurendamiseks tuleks mitmeid määratlusi 
ja viiteid ajakohastada ning viia need 
paremini kooskõlla asjaomaste 
rahvusvaheliste või liidu eeskirjadega. 
Kõnealuse tegevuse käigus tuleb olla eriti 
hoolikas, et vältida direktiivi 2009/45/EÜ 
kohaldamisala ja sellega tagatud 
ohutustaseme muutmist. Eelkõige tuleks 
traditsioonilise laeva määratlus viia 
paremini kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/59/EÜ,18 
säilitades samas praegused ehitamisaastat 
ja materjali liiki käsitlevad kriteeriumid. 
Lõbusõidujahi ja -laeva määratlus tuleks 
viia paremini kooskõlla rahvusvaheline 
konventsiooniga inimelude ohutusest merel 
(SOLASi konventsioon).

(3) Õigusselguse ja järjepidevuse 
suurendamiseks tuleks mitmeid määratlusi 
ja viiteid ajakohastada ning viia need 
paremini kooskõlla asjaomaste 
rahvusvaheliste või liidu eeskirjadega. 
Kõnealuse tegevuse käigus tuleb olla eriti 
hoolikas, et vältida direktiivi 2009/45/EÜ 
kohaldamisala muutmist ja suurendada 
tagatud ohutustaset. Eelkõige tuleks 
traditsioonilise laeva määratlus viia 
paremini kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/59/EÜ,18 
säilitades samas praegused ehitamisaastat 
ja materjali liiki käsitlevad kriteeriumid. 
Lõbusõidujahi ja -laeva määratlus tuleks 
viia paremini kooskõlla rahvusvaheline 
konventsiooniga inimelude ohutusest merel 
(SOLASi konventsioon).

_________________ _________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, 
millega luuakse ühenduse laevaliikluse 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, 
millega luuakse ühenduse laevaliikluse 
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seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ 
(EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ 
(EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Proportsionaalsuse põhimõtet silmas 
pidades on ilmnenud, et SOLASi 
konventsioonist tulenevaid kehtivaid 
normatiivseid nõudeid on raske kohandada 
väikeste reisilaevade jaoks, mille pikkus on 
alla 24 meetri. Lisaks ehitatakse väikelaevu 
peamiselt muudest materjalidest kui 
terasest ja seega on direktiivi 2009/45/EÜ 
kohase tunnistuse saanud vaid väga 
vähesed kõnealust liiki laevad. Kuna 
puuduvad konkreetsed ohutusprobleemid ja 
direktiivis ei ole ette nähtud asjakohaseid 
nõudeid, tuleks alla 24 meetri pikkused 
laevad seega direktiivi kohaldamisalast 
välja jätta ning nende suhtes tuleks 
kohaldada konkreetseid ohutusnõudeid, 
mille on kindlaks määranud liikmesriigid, 
kellel on paremad võimalused selliste 
laevade navigeerimisega seotud kohalike 
ranna või sadama kaugusest ja 
ilmastikutingimustest tulenevate 
piirangute hindamiseks.

(4) Proportsionaalsuse põhimõtet silmas 
pidades on ilmnenud, et SOLASi 
konventsioonist tulenevaid kehtivaid 
normatiivseid nõudeid on raske kohandada 
väikeste reisilaevade jaoks, mille pikkus on 
alla 24 meetri. Lisaks ehitatakse väikelaevu 
peamiselt muudest materjalidest kui 
terasest ja seega on direktiivi 2009/45/EÜ 
kohase tunnistuse saanud vaid väga 
vähesed kõnealust liiki laevad. Kuna 
puuduvad konkreetsed ohutusprobleemid ja 
direktiivis ei ole ette nähtud asjakohaseid 
nõudeid, tuleks alla 24 meetri pikkused 
laevad seega direktiivi kohaldamisalast 
välja jätta ning nende suhtes tuleks 
kohaldada konkreetseid ohutusnõudeid, 
mille on kindlaks määranud liikmesriigid, 
kellel on paremad võimalused hinnata 
selliste laevade navigeerimisega seotud 
kohalikke piiranguid, mis on seotud 
kaugusega rannast või sadamast ja 
ilmastikutingimustega. Nende nõuete 
kindlaksmääramisel peaksid liikmesriigid 
toimima kooskõlas komisjoni avaldatud 
suunistega. Seda tehes peaksid nad võtma 
arvesse ka muid rahvusvahelisi lepinguid 
ja IMO konventsioone ning peaksid 
hoiduma selliste lisanõuete 
kehtestamisest, mis lähevad kehtivatest 
rahvusvahelistest eeskirjadest kaugemale. 
Komisjon peaks kiirendama kõnealuste 
laevade jaoks suuniste väljatöötamist, 
nagu on ette nähtud komisjoni 
2017. aasta tööprogrammis.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Pidades silmas Kreeka konkreetseid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
suurt hulka saari, millele on vaja 
korrapäraselt ja sageli pakkuda 
ühendusteenust nii maismaaga kui ka 
saartevaheliselt, ning sellest tulenevat 
suurt arvu võimalikke laevaühendusi, 
peaks Kreekal olema lubatud teha 
erandeid merepiirkondade loomise 
nõudest. Eelkõige peaks Kreekal olema 
lubatud klassifitseerida reisilaevad 
vastavalt konkreetsetele mereteedele, 
millel nad sõidavad, säilitades seejuures 
samad kriteeriumid reisilaevade klasside 
jaoks ja samad ohutusnõuded.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada läbipaistvust ja 
hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, 
vastavustest ja täiendavatest 
ohutusmeetmetest teatamist, peaks 
komisjon sel eesmärgil looma andmebaasi 
ja seda haldama. Andmebaas peaks 
hõlmama teatatud meetmeid eelnõu vormis 
ja vastuvõetuna.

(7) Selleks et suurendada läbipaistvust ja 
hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, 
vastavustest ja täiendavatest 
ohutusmeetmetest teatamist, peaks 
komisjon koostöös liikmesriikidega sel 
eesmärgil looma andmebaasi, mille ta 
peaks säilitama ja tegema üldsusele 
kättesaadaval veebisaidil avalikuks. See 
andmebaas peaks hõlmama teatatud 
meetmeid eelnõu vormis ja vastuvõetuna.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse 
rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja 
kogemusi ning suurendada läbipaistvust, 
tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja 
rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, 
ajakohastada tehnilisi nõudeid ja 
kehtestada kasutamistingimused 
komisjoni hallatavale andmebaasile, mis 
sisaldab vastavalt käesolevale direktiivile 
liikmesriikide teateid vabastuste ja 
eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohased konsultatsioonid, ka 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid võivad 
süstemaatiliselt osaleda delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisega 
tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutel.

(9) Selleks et võtta arvesse 
rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja 
kogemusi ning suurendada läbipaistvust, 
tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja 
rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, 
ajakohastada tehnilisi nõudeid ja 
kehtestada üksikasjalik juurdepääsu ja 
kasutamist käsitlev kord komisjoni 
hallatavale andmebaasile, mis sisaldab 
vastavalt käesolevale direktiivile 
liikmesriikide teateid vabastuste ja 
eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohased konsultatsioonid, ka 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid võivad 
süstemaatiliselt osaleda delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisega 
tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et luua võrdsed tingimused liidu 
sadamatesse või sadamatest liiklevate 
reisilaevade jaoks, olenemata laevadega 
tehtavate reiside laadist, tuleks liidu 
tegevus viia kooskõlla Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga, et edendada 

(10) Et luua võrdsed tingimused liidu 
sadamatesse või sadamatest liiklevate 
reisilaevade jaoks, olenemata laevadega 
tehtavate reiside laadist, tuleks liidu 
tegevus viia kooskõlla Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga, et edendada 
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Rahvusvahelise Mereorganisatsioonis 
(IMO) jätkuvat tööd SOLASi 
konventsiooni reeglite läbivaatamise alal.

Rahvusvahelise Mereorganisatsioonis 
(IMO) tööd SOLASi konventsiooni 
reeglite läbivaatamise ja täiustamise alal.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Inimtegur on laevaohutuses ja 
sellega seotud toimingutes keskse 
tähtsusega. Kõrge ohutustaseme 
säilitamiseks on vaja võtta arvesse seost 
ohutuse, laevapardal kehtivate elu- ja 
töötingimuste ning koolituse vahel ning 
samuti vajadust nõutekohase hariduse 
järele piiriüleste pääste- ja 
abioperatsioonide vallas. Liit peaks 
seepärast täitma ennetavat rolli, muu 
hulgas rahvusvahelisel tasandil, et jälgida 
ja parandada laevade töötajate sotsiaalset 
mõõdet.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Rakendamis- ja 
ülevõtmisprotsesside hõlbustamiseks 
tuleks toetada EMSA rolli ning 
olemasolevate reisilaevade ohutuse 
eksperdirühmade kasutamist 
meresõiduohutuse töörühmas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q – lõik 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

da) esimese lõigu punkt q asendatakse 
järgmisega:

„merepiirkond” – vastavalt artikli 4 lõikele 
2 kehtestatud piirkond.

„merepiirkond või meretee“ – vastavalt 
artikli 4 lõikele 2 kehtestatud piirkond, või 
kui merepiirkonda ei ole geograafilistel 
põhjustel võimalik kehtestada, meretee.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt za

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

za) „samaväärne materjal”” – 
alumiiniumisulam või muu mittesüttiv 
materjal, mille struktuurilised ja 
terviklikkuse omadused on standardse 
tulekindluskatse lõpus tänu paigaldatud 
isolatsioonile terasega samaväärsed;

za) „samaväärne materjal“ – 
alumiiniumisulam või muu mittesüttiv 
materjal, mis standardse tulekindluskatse 
lõpus säilitab ise või tänu paigaldatud 
isolatsioonile terasega samaväärsed 
struktuurilised ja terviklikkuse omadused; 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt zc

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

zc) „traditsiooniline laev” – mis tahes 
ajalooline reisilaev, mis on projekteeritud 
enne 1965. aastat või selle koopia, mis on 
ehitatud valdavalt algupärastest 
materjalidest, sealhulgas traditsiooniliste 
oskuste ja merepraktika arendamise 
toetamiseks ning edendamiseks kavandatud 
reisilaev, mis on koos muude sarnaste 
laevadega elav kultuurimälestis ning mida 
käitatakse vastavalt traditsioonilisest 
merepraktikast ja meresõiduvõtetest 
lähtuvatele põhimõtetele;

zc) „traditsiooniline laev“ – kõik 
ajaloolised laevad ja nende koopiad, 
sealhulgas traditsiooniliste oskuste ja 
meresõidu toetamiseks ning edendamiseks 
kavandatud laevad, mis koos 
kasutatavatena kujutavad endast elavaid 
kultuurimälestisi ning mida käitatakse 
vastavalt traditsioonilistele meresõidu ja 
tehnika põhimõtetele;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt ze

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ze) „teeninduslaev” – laeval asuv alus, 
mida kasutatakse enam kui 12 reisija 
transportimiseks seisvalt reisilaevalt 
kaldale ja tagasi;

ze) „teeninduslaev“ – laeval asuv alus, 
mida kasutatakse enam kui 12 reisija 
transportimiseks seisvalt reisilaevalt otse 
kaldale ja tagasi, kasutades kõige lühemat 
mereteed IMO suuniste MSC.1/Circ.1417 
tähenduses;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Erandina punkti a esimesest lõigust võib 
Kreeka geograafilistel põhjustel 
merepiirkondade loetelu kehtestamise või 
ajakohastamise asemel kehtestada ja 
vajaduse korral ajakohastada mereteede 
loetelu, mis hõlmab kõiki Kreeka siseseid 
mereteesid. Seda tehes kasutab Kreeka 
lõikes 1 sätestatud reisilaevade klasside 
suhes kohaldatavaid kriteeriume.“

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sadamariik võib vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

3. Sadamariik võib vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
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2009/16/EÜ* sätetele kohalikke rannasõite 
tegeva reisilaeva või kiirreisilaeva üle 
vaadata ja selle dokumente kontrollida.

direktiivi 2009/16/EÜ* sätetele kohalikke 
rannasõite tegeva reisilaeva, 
ro-ro-reisiparvlaeva või kiirreisilaeva üle 
vaadata ja selle dokumente kontrollida.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt e
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva direktiivi jõustumist 
samaväärsest materjalist ehitatud laevad 
peavad vastama direktiivi nõuetele 
hiljemalt [viis aastat pärast artikli 2 lõike 1 
teises lõigus nimetatud kuupäeva].

6. Enne [artikli 2 lõike 1 teises lõigus 
nimetatud ülevõtmise kuupäeva] 
samaväärsest materjalist ehitatud laevad 
peavad vastama direktiivi nõuetele 
hiljemalt [sisesta kuupäev: viis aastat 
pärast artikli 2 lõike 1 teises lõigus 
nimetatud kuupäeva].

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt e a (uus)
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) lisatakse lõige 6a:
6a. Erandina lõikest 6 võib liikmesriik, 
kellel on [jõustumise kuupäev] rohkem 
kui 60 oma lipu all sõitvat 
alumiiniumsulamist tehtud reisilaeva, 
võivad teha kuni [lisada kuupäev kaheksa 
aastat pärast ülevõtmise kuupäeva, millele 
on osutatud artikli 2 lõike 1 teises lõigus] 
erandi käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisest B-, C- ja D-klassi 
alumiinimumsulamist tehtud reisilaevade 
suhtes tingimusel, et ohutuse taset ei 
langetata ja kõik reisilaevad, mille suhtes 
erandit kohaldatakse, ehitati enne 
[ülevõtmise kuupäeva, millele on osutatud 
artikli 2 lõike 1 teises lõigus] ning need 
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tegutsevad üksnes nimetatud 
liikmesriikide sadamate vahel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga sellist meedet kohaldatakse kõigi 
sama klassi reisilaevade suhtes, kui neid 
kasutatakse samades kindlaksmääratud 
tingimustes, neid lipuriigi või reederi 
kodakondsuse või tegevuskoha alusel 
diskrimineerimata.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 3 osutatud meetmeid kohaldatakse 
üksnes seni, kuni laeva kasutatakse 
kindlaksmääratud tingimustes.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimeses ja neljandas lõigus osutatud 
meetmetest teatatakse komisjoni poolt sel 
eesmärgil loodud ja hallatava andmebaasi 
kaudu. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 

Esimeses ja neljandas lõigus osutatud 
meetmetest teatatakse komisjoni poolt sel 
eesmärgil loodud, hallatava ja avalikult 
juurdepääsetava veebisaidi kaudu 
kättesaadavaks tehtava andmebaasi kaudu. 
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õigusakte kõnealuse andmebaasi 
juurdepääsutingimuste kohta.“;

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 
kõnealusele andmebaasile juurdepääsu 
käsitleva üksikasjaliku korra kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Rahvusvahelisi merereise tegevate 
reisilaevade puhul esitab liit IMO-le 
ettepanekud kiirendada IMOs jätkuvat 
tööd 1974. aasta SOLASi konventsiooni 
ajakohastatud versiooni reeglite 
läbivaatamisel, mis sisaldavad 
ametiasutuse otsustada jäetud küsimusi, et 
kehtestada neile reeglitele ühtlustatud 
tõlgendused ja võtta vastu nende vastavad 
parandused.“

1. Rahvusvahelisi merereise tegevate 
reisilaevade puhul esitab liit IMO-le 
ettepanekud kiirendada IMOs tööd 
1974. aasta SOLASi konventsiooni 
ajakohastatud versiooni reeglite 
läbivaatamisel ja täiustamisel, mis 
sisaldavad ametiasutuse otsustada jäetud 
küsimusi, et kehtestada neile reeglitele 
ühtlustatud tõlgendused ja võtta vastu 
nende vastavad parandused.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2009/45/EÜ
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14a) Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõik:
„Eelkõige karistuste puhul võetakse 
arvesse rikkumise tõsidust, kestust ja 
tahtlikku rikkumist, ning seda 
suurendatakse raskendavate asjaolude 
korral, kui see on asjakohane.“


