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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/  /EY

annettu

alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia

sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia

koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun

neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

                                                
1 EYVL C 212 E, 25.7.2000, s. 114.
2 EYVL C 14, 16.1.2001, s. 22.
3 EYVL C 22, 24.1.2001, s. 19.
4 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 30. marraskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä voidaan edistää siten, että

lippuvaltiot panevat nykyiset voimassa olevat asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset

täytäntöön asianmukaisesti ja velvoittavalla tavalla.

2) Neuvoston direktiivillä 94/57/EY1 luotiin järjestelmä sellaisten laitosten yhteisön laajuiselle

hyväksymiselle, joille voidaan kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti antaa eriasteiset

valtuudet suorittaa alusten tarkastuksia ja antaa asianmukaisia turvallisuuskirjoja

jäsenvaltioiden puolesta.

3) Kyseisen direktiivin täytäntöönpano käytännössä on osoittanut, että tietyt muutokset laitosten

yhteisön laajuiseen hyväksymisjärjestelmään ovat saattaneet osaltaan huomattavasti vahvistaa

tätä järjestelmää ja samalla yksinkertaistaa jäsenvaltioille asetettuja valvonta- ja

raportointivelvoitteita.

4) Direktiivin 94/57/EY antamisen jälkeen on asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä ja

kansainvälisissä oikeudessa tapahtunut joitain muutoksia, mikä edellyttää direktiivin

94/57/EY muuttamista.

5) Erityisesti direktiivin 94/57/EY osalta on aiheellista panna täytäntöön direktiivin 94/57/EY

2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisten yleissopimusten muutokset, niiden

pöytäkirjat ja asiaan liittyvät sitovat säännöt, jotka ovat tulleet voimaan direktiivin antamisen

jälkeen, sekä asiaa koskevat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmat.

                                                
1 EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission

direktiivillä 97/58/EY (EYVL L 274, 7.10.1997, s. 8).
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6) Edistääkseen kansainvälisissä yleissopimuksissa määrättyjen lippuvaltioiden velvoitteiden

tehokasta täytäntöönpanoa IMO:n edustajakokous hyväksyi 27 päivänä marraskuuta 1997

päätöslauselman A.847 (20) ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten

välineiden täytäntöönpanossa.

7) IMO hyväksyi 4 päivänä marraskuuta 1993 edustajakokouksensa päätöslauselmalla

A.741 (18) kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM), josta on tullut sitova

ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) uuden

IX luvun nojalla.

8) ISM-säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi IMO hyväksyi 23 päivänä

marraskuuta 1995 päätöslauselmalla A.788 (19) ohjeet merenkulkuviranomaisille

kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanoa varten.

9) Yhdenmukaistaakseen lakisääteisiä katsastuksia ja tarkastuksia, joita lippuvaltioiden hallintojen

on suoritettava kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, IMO hyväksyi 4 päivänä

marraskuuta 1993 päätöslauselman A.746 (18) yhdenmukaistettuun katsastus- ja

varmentamisjärjestelmään liittyvistä katsastusohjeista.

10) Hyvä toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä – jota

mitataan siten, että huomioon otetaan kaikki jonkin laitoksen luokittelemat alukset

riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat – on merkittävä osoitus laitoksen

suorituskyvystä ja siksi se on keskeinen edellytys alustavan hyväksynnän antamiselle ja

tällaisen hyväksynnän jatkamiselle.
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11) Annettaessa alustava hyväksyntä laitoksille, jotka haluavat saada valtuudet toimia

jäsenvaltioiden puolesta, direktiivin 94/57/EY vaatimusten noudattamista voidaan arvioida

tehokkaammin siten, että arvioinnista vastaa yhdenmukaisesti ja keskitetysti Euroopan

komissio yhdessä hyväksyntää pyytävän jäsenvaltion kanssa.

12) Samoin voidaan hyväksyttyjen laitosten jatkuva jälkiseuranta sen arvioimiseksi,

noudattavatko ne direktiivin 94/57/EY säännöksiä, suorittaa tehokkaammin, jos se tehdään

yhdenmukaisesti ja keskitetysti. Siksi on aiheellista, että tästä tehtävästä vastaa koko yhteisön

puolesta komissio yhdessä hyväksyntää pyytävän jäsenvaltion kanssa.

13) Sen lisäksi, että jäsenvaltioilla on oikeus keskeyttää niiden puolesta toimivan laitoksen

valtuutuksen voimassaolo, tällainen oikeus olisi oltava myös yhteisön tasolla siten, että

komissio voi komiteamenettelyn perusteella keskeyttää laitoksen hyväksynnän voimassaolon

määräajaksi, jos laitoksen toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen

ehkäisemisessä heikkenee eikä laitos toteuta asianmukaisia korjaavia toimia.

14) Yhteisön laajuisen lähestymistavan mukaisesti päätös sellaisen laitoksen hyväksynnän

peruuttamisesta, joka ei täytä direktiivissä annettuja säännöksiä, mukaan lukien tapaukset,

joissa laitos ei kykene tyydyttävästi takaamaan turvallisuutta ja ehkäisemään pilaantumista, on

tehtävä yhteisön tasolla, ja siten komission toimesta komiteamenettelyä noudattaen.
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15) Koska direktiivillä 94/57/EY taataan palveluiden vapaa tarjonta yhteisön alueella, yhteisöllä

olisi oltava oikeus neuvotella yhteisössä sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten tasavertaisesta

kohtelusta niiden kolmansien maiden kanssa, joissa jotkut hyväksytyt laitokset sijaitsevat.

16) Jäsenvaltioiden puolesta toimivien laitosten taloudellisten vastuujärjestelmien eroavuudet ovat

vaikeuttaneet direktiivin 94/57/EY asianmukaista täytäntöönpanoa. Ongelman ratkaisemisen

helpottamiseksi on syytä jossain määrin yhdenmukaistaa yhteisön tasolla sellaista hyväksytyn

laitoksen tuottamasta vahingosta aiheutuvaa vastuuta, josta tuomioistuin päättää, mukaan

luettuina välitysmenettelyä käyttäen saadut ratkaisut.

17) Direktiivin 94/57/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

18) Koska avoimuus ja tietojenvaihto asianomaisten osapuolten välillä sekä yleisön oikeus saada

tietoja ovat keskeisiä keinoja merionnettomuuksien ehkäisyssä, hyväksyttyjen laitosten olisi

toimitettava kaikki niiden luokittelemien alusten kuntoa koskevat asiaankuuluvat lakisääteiset

tiedot satamavaltion valvonnasta vastaaville viranomaisille ja annettava ne yleisön saataville.

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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19) Pyrittäessä estämään tarvittavien korjausten välttämiseksi tehtävät alusten luokan vaihdot,

hyväksyttyjen laitosten olisi vaihdettava keskenään kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka

koskevat luokkaa vaihtavien alusten kuntoa.

20) Hyväksytty laitos ei saisi suorittaa lakisääteistä tehtävää, jos sillä on liiketoiminnallisia,

henkilökohtaisia tai sukulaisuuteen perustuvia siteitä aluksen omistajaan tai

liikenteenharjoittajaan tai jos se on itse aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja. Tätä

sidonnaisuuksien kieltoa olisi sovellettava myös hyväksyttyjen laitosten palveluksessa oleviin

tarkastajiin.

21) Laadullisiin perusteisiin, jotka teknisten laitosten on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä

yhteisön tasolla ja jotta tällainen hyväksyntä voidaan pitää voimassa, olisi sisällyttävä

säännöksiä sen varmistamiseksi, että ainoastaan päätoimiset katsastajat voivat suorittaa

kansainvälisten yleissopimusten edellyttämiä lakisääteisiä tarkastuksia ja katsastuksia, jotka

liittyvät turvallisuuskirjojen myöntämiseen. Tällaisten laitosten on valvottava tiukasti kaikkea

henkilöstöään ja kaikkia toimipaikkojaan, myös kaikkia sivutoimipaikkoja ja toimipaikkoja

yhteisön sisällä ja ulkopuolella, ja niiden on vahvistettava omat turvallisuuden sekä

pilaantumisen ehkäisyn tasoa koskevat tavoitteensa ja osoittimensa. Näiden laitosten on

otettava käyttöön järjestelmä, jolla voidaan mitata niiden palveluiden laatua.

22) Direktiiviä 94/57/EY olisi tämän mukaisesti muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivi 94/57/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan b, c, d, i ja j alakohdat seuraavasti:

"b)  "jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella" alusta, joka on rekisteröity jäsenvaltiossa

ja purjehtii kyseisen jäsenvaltion lipun alla sen lainsäädännön mukaisesti. Alukset, jotka eivät

vastaa tätä määritelmää, rinnastetaan kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin;

c)  "tarkastuksilla ja katsastuksilla" tarkastuksia ja katsastuksia, joiden suorittaminen on

kansainvälisten yleissopimusten mukaan pakollista;

d)  "kansainvälisillä yleissopimuksilla" ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974

tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Solas), vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä

lastiviivasopimusta sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna

1973 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja sen vuoden 1978 pöytäkirjaa, sekä ... päivänä

...kuuta ...* voimassa olevia näiden yleissopimusten pöytäkirjoja ja muutoksia sekä asiaan

liittyviä, kaikkia jäsenvaltioita sitovia sääntöjä;

i)  "luokitustodistuksella" luokituslaitoksen antamaa asiakirjaa, jossa todistetaan aluksen

rakenteen ja laitteistojen kunnon soveltuvuus erityiseen tarkoitukseen tai käyttöön kyseisen

laitoksen vahvistamien ja julkistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

j)  "lastialuksen radioturvallisuuskirjalla" tarkistetuissa Solas 74/78:n radiosäännöissä

käyttöönotettua, IMO:n hyväksymää todistuskirjaa;";

_______________

* Päivä, jona tämä direktiivi annetaan.
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2) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan loppuun virke seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on toimittava ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten

välineiden täytäntöönpanossa annetun IMO:n päätöslauselman A.847 (20) liitteen ja lisäyksen

asianmukaisten määräysten mukaisesti.";

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat myöntää valtuutuksen jollekin laitokselle, jolla ei vielä

ole hyväksyntää, on esitettävä komissiolle hyväksyntää koskeva pyyntö, johon liitetään

täydelliset tiedot ja näyttö liitteessä vahvistettujen vaatimusten täyttämisestä sekä asiakirja,

jossa laitos sitoutuu noudattamaan 15 artiklan 2, 4 ja 5 kohdan säännöksiä. Komissio tekee

yhdessä pyynnön esittävän jäsenvaltion kanssa arvion laitoksista, joita koskevan

hyväksymispyynnön se on vastaanottanut, varmistaakseen, että laitokset täyttävät edellä

mainitut vaatimukset ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Hyväksymistä koskevassa päätöksessä

otetaan huomioon 9 artiklassa tarkoitettu laitoksen todettu toiminnan laatu turvallisuuden

edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Komissio myöntää hyväksynnän 7 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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2. Jäsenvaltiot voivat esittää komissiolle kolmen vuoden määräaikaista hyväksyntää

koskevan erityisen pyynnön niiden laitosten osalta, jotka täyttävät kaikki liitteen vaatimukset

lukuun ottamatta sen A jakson 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. Näiden erityisten

pyyntöjen osalta noudatetaan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä sillä erotuksella, että

komission yhdessä jäsenvaltion kanssa tekemän arvioinnin yhteydessä on liitteessä esitettyjen

vaatimusten noudattamista arvioitava kaikkien muiden paitsi A jakson 2 ja 3 kohdassa

tarkoitettujen vaatimusten osalta. Tällaisten määräaikaisten hyväksyntöjen vaikutukset

rajoitetaan koskemaan vain jäsenvaltioita, jotka ovat esittäneet tällaista hyväksyntää koskevan

pyynnön.

3. Jäljempänä 7 artiklan nojalla perustettu komitea valvoo tarkasti kaikkia hyväksynnän

saaneita laitoksia, erityisesti niitä, joita tarkoitetaan 2 kohdassa, niiden määräaikaisen

hyväksynnän jatkamista tai jatkamatta jättämistä koskevaa mahdollista päätöstä silmällä

pitäen. Viimeksi mainittujen laitosten osalta ei tällaisen hyväksynnän jatkamista koskevassa

päätöksessä oteta huomioon A jakson 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta siinä

otetaan huomioon 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laitoksen todettu toiminnan laatu

turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Kaikissa määräaikaisen

hyväksynnän jatkamista koskevissa päätöksissä on eriteltävä ne mahdolliset edellytykset,

joiden mukaisesti tällaiseen jatkamiseen suostutaan.

4. Komissio laatii ja saattaa ajan tasalle luettelon 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksytyistä

laitoksista. Luettelo julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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5. Laitosten, jotka ... päivänä ...kuuta ... * jo on hyväksytty tämän direktiivin perusteella,

hyväksynnät pysyvät voimassa. Niiltä vaaditaan kuitenkin tässä direktiivissä säädettyjen

uusien vaatimusten noudattamista, ja tämä arvioidaan ensimmäisten 11 artiklassa

tarkoitettujen arviointien yhteydessä.";

__________________

* Päivä, jona tämä direktiivi tulee voimaan.

4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Soveltaessaan 3 artiklan 2 kohtaa jäsenvaltiot eivät pääsääntöisesti voi kieltäytyä

valtuuttamasta hyväksyttyä laitosta suorittamaan kyseisiä tehtäviä, ellei 3 kohdasta sekä

6 ja 11 artiklasta muuta johdu. Ne voivat kuitenkin rajoittaa valtuuttamiensa laitosten

lukumäärää tarpeidensa perusteella sillä edellytyksellä, että niillä on avoimet ja

puolueettomat perusteet menettelylleen. Jäsenvaltion pyynnöstä komissio toteuttaa

aiheelliset toimenpiteet 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Kumotaan 2 kohta.
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c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jotta jäsenvaltio voi hyväksyä, että kolmannessa valtiossa sijaitseva hyväksytty

laitos suorittaa kaikki tai osan 3 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä, se voi vaatia kyseistä

kolmatta maata myöntämään vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville

hyväksytyille laitoksille. Lisäksi yhteisö voi vaatia, että kolmas valtio, jossa hyväksytty

laitos sijaitsee, myöntää vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville hyväksytyille

laitoksille.";

5) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Yhteistyösuhdetta on säädeltävä määrämuotoisella ja ketään syrjimättömällä

kirjallisella sopimuksella tai vastaavalla oikeudellisella järjestelyllä, jossa vahvistetaan

laitosten erityiset tehtävät ja toimet ja johon sisältyvät vähintään:

a) IMO:n päätöslauselman A.739 (18) liitteessä II esitetyt määräykset, jotka

koskevat viranomaisen puolesta toimivien laitosten valtuuttamiseen liittyviä

toimintaohjeita, ottaen huomioon viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen

laitosten valtuuttamista koskevasta mallisopimuksesta annettujen IMO:n

meriturvallisuuskomitean kiertokirjeen MSC/Circ. 710 ja meriympäristön

suojelukomitean kiertokirjeen MEPC/Circ. 307 liite, lisäykset ja täydennykset,
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b) seuraavat taloudellista vastuuta koskevat määräykset:

i) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen mukaan

vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa

kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen taikka

henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä

tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen elinten,

työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta

toimivien henkilöiden tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä taikka törkeästä

huolimattomuudesta, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä

laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden

häviäminen, vahingoittuminen, ruumiinvamma tai kuolema on kyseisen

tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama;

ii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen mukaan

vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa

kärsineille sellaisen henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka

on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen,

sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta

toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai

laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta

taloudellinen korvaus siltä osin kuin henkilövahinko tai kuolemantapaus on

kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen

aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi

tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 5 miljoonaa

euroa;
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iii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen mukaan

vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa

kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen johdosta,

jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn

laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen

puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta

toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada

hyväksytyltä laitokselta korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden

häviäminen tai vahingoittuminen on kyseisen tuomioistuimen päätöksen

mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa

hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei

kuitenkaan saa olla alle 2,5 miljoonaa euroa;

c) määräykset viranomaisen tai sen nimeämän puolueettoman ulkopuolisen elimen

määräajoin suorittamasta tarkastuksesta, joka koskee niitä tehtäviä, joita laitokset

hoitavat sen puolesta 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

d) mahdollisuus suorittaa alusten satunnaisia ja yksityiskohtaisia tarkastuksia;

e) määräykset niiden luokittelemaa aluskantaa, luokan muutoksia, luokituksen

voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevien olennaisten

tietojen ilmoittamisesta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.";
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b) Lisätään kohta seuraavasti:

"5. Komissio toimittaa viimeistään...* Euroopan parlamentille ja neuvostolle

kertomuksen, jossa arvioidaan tässä artiklassa tarkoitetun asianomaisten osapuolten

vastuukysymyksiä säätelevän järjestelmän taloudellisia vaikutuksia ja erityisesti sen

seurauksia hyväksyttyjen laitosten taloudellisen tasapainon kannalta.

Kertomus laaditaan yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja

asianomaisten osapuolten, erityisesti hyväksyttyjen laitosten kanssa. Komissio esittää

ehdotuksen tämän direktiivin muuttamiseksi erityisesti vähimmäisvastuun periaatteen

osalta, jos tämä osoittautuu arvioinnin perusteella tarpeelliseksi."

6) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa

säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.";

                                                
* Kolme vuotta 2 artiklassa tarkoitetusta päivästä.
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7) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tätä direktiiviä voidaan sen soveltamisalaa laajentamatta muuttaa 7 artiklan 2 kohdassa

säädettyä menettelyä noudattaen

- 2 artiklan d alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin

kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin

myöhemmin tehtyjen ja voimaan tulleiden muutosten soveltamiseksi tähän direktiiviin

liittyviltä osin,

- liitteessä vahvistettujen vaatimusten ajan tasalle saattamiseksi ottaen huomioon

erityisesti IMO:n asiaa koskevat päätökset, ja

- 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa yksilöityjen määrien

korottamiseksi.";

8) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu laitoksen hyväksyntä on peruutettava, jos laitos ei enää

täytä liitteessä asetettuja vaatimuksia tai se ei saavuta 2 kohdassa tarkoitettua todettua

toiminnan laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Hyväksynnän

peruuttamisesta päättää komissio 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sen

jälkeen, kun kyseessä olevalle laitokselle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa.
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2. Laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettuun hyväksynnän peruuttamiseen liittyviä

päätösluonnoksia komissio ottaa huomioon 11 artiklassa tarkoitetuista hyväksyttyjen laitosten

arvioinneista saadut tulokset sekä laitosten todetun toiminnan laadun turvallisuuden

edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä, mikä mitataan siten, että huomioon otetaan

kaikki laitoksen luokittelemat alukset riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat.

Laitoksen toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä

todetaan satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin

yhteisymmärryspöytäkirjan ja/tai jonkin vastaavan järjestelmän kautta saatujen tietojen

perusteella. Määrityksessä voidaan käyttää myös sellaisten onnettomuuksien analysointia,

joissa on ollut mukana hyväksyttyjen laitosten luokittelemia aluksia.

Myös jäsenvaltioiden 12 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset otetaan huomioon laitosten

toiminnan laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisyssä arvioitaessa.

Edellä 7 artiklan nojalla perustettu komitea määrittää perusteet, joita sovelletaan päätettäessä

tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella siitä, milloin lippuvaltion puolesta toimivan

laitoksen tason voidaan katsoa olevan sellainen, että se aiheuttaa turvallisuudelle ja

ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä.

Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettua hyväksynnän peruuttamista koskevat

päätösluonnokset komitean käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion

pyynnöstä.";
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9) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Jäsenvaltio, joka katsoo, ettei hyväksyttyä laitosta voida enää valtuuttaa suorittamaan

sen puolesta 3 artiklassa määritettyjä tehtäviä, voi liitteessä esitetyistä vaatimuksista

riippumatta keskeyttää tällaisen valtuutuksen voimassaolon seuraavaa menettelyä noudattaen:

a) jäsenvaltion on annettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tieto

päätöksestä ja sen perusteluista;

b) komissio tutkii, onko keskeytys perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan

vakavan vaaran vuoksi;

c) komissio ilmoittaa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiolle,

onko sen päätös keskeyttää valtuutuksen voimassaolo perusteltu turvallisuuteen tai

ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi, ja, jos päätös ei ole perusteltu, se

pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan keskeytyksen.
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2. Jos komissio katsoo, että hyväksytyn laitoksen kyky taata turvallisuus ja ehkäistä

pilaantumista heikkenee, mutta että tämä ei kuitenkaan oikeuta peruuttamaan laitoksen

hyväksyntää 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla, se voi päättää, että

asiasta ilmoitetaan hyväksytylle laitokselle ja että laitosta pyydetään toteuttamaan tarvittavat

toimenpiteet parantaakseen toimintansa laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen

ehkäisemisessä tason parantamiseksi, ja ilmoittaa tästä jäsenvaltioille. Jos hyväksytty laitos ei

anna komissiolle asianmukaista vastausta tai jos komissio katsoo, etteivät hyväksytyn

laitoksen toteuttamat toimenpiteet ole parantaneet sen kykyä taata turvallisuus ja ehkäistä

pilaantumista, komissio voi 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää

keskeyttää laitoksen hyväksynnän voimassaolon yhden vuoden ajaksi sen jälkeen, kun

kyseiselle laitokselle on annettu mahdollisuus esittää omat huomautuksensa. Tänä aikana ei

hyväksytty laitos saa myöntää eikä uusia mitään todistuskirjoja jäsenvaltioiden lippujen alla

purjehtiville aluksille, mutta laitoksen aiemmin myöntämät tai uusimat todistuskirjat pysyvät

voimassa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös silloin, kun komissiolla on

näyttöä siitä, ettei hyväksytty laitos ole noudattanut 15 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä.

4. Vuoden kuluttua siitä, kun komissio on päättänyt laitoksen hyväksynnän voimassaolon

keskeyttämisestä, se arvioi, onko laitos korjannut 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut puutteet, jotka

johtivat hyväksynnän voimassaolon keskeyttämiseen. Jos kyseisiä puutteita yhä ilmenee,

hyväksyntä peruutetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.";
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10) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen puolesta 3 artiklan 2 kohdassa mainitussa

tarkoituksessa toimivat hyväksytyt laitokset suorittavat tehokkaasti kyseisessä artiklassa

tarkoitetut tehtävät toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

2. Kunkin jäsenvaltion on suoritettava edellä mainittu velvoite vähintään joka toinen vuosi

sekä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus tämän valvonnan tuloksista

viimeistään sen vuoden 31 päivänä maaliskuuta, joka seuraa niitä edeltäviä vuosia, joiden

osalta noudattamista on arvioitu.

3. Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on

esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi

varmistuakseen siitä, että ne täyttävät liitteen vaatimukset. Valitessaan arvioitavia laitoksia

komissio kiinnittää erityistä huomiota laitoksen todettuun toiminnan laatuun turvallisuuden

edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä tasoon, onnettomuustilastoihin sekä

jäsenvaltioiden 12 artiklan mukaisesti tekemiin ilmoituksiin. Arviointiin voi sisältyä vierailuja

laitoksen aluetoimistoissa sekä alusten satunnaisia tarkastuksia laitoksen toiminnan tason

tarkastamiseksi. Tällöin komissio ilmoittaa asiasta tarvittaessa jäsenvaltiolle, jossa

aluetoimisto sijaitsee. Komissio toimittaa jäsenvaltioille kertomuksen arvioinnin tuloksista.
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4. kunkin hyväksytyn laitoksen on vuosittain annettava 7 artiklan nojalla asetetun

komitean käytettäväksi laaduntarkkailuarviointinsa.";

11) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

Harjoittaessaan satamavaltiona tarkastusoikeuttaan ja täyttäessään tarkastusvelvollisuuksiaan

jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä lippuvaltiolle, jos ne

havaitsevat, että lippuvaltion puolesta toimivat laitokset ovat antaneet voimassaolevia

todistuskirjoja alukselle, joka ei täytä kansainvälisten yleissopimusten asiaa koskevia

määräyksiä, tai että aluksessa, jolla on voimassa oleva luokitustodistus, on kyseisen

todistuksen kattamiin seikkoihin liittyviä puutteita. Tämän artiklan nojalla on ilmoitettava

ainoastaan tapaukset, joissa alukset aiheuttavat vakavan uhan turvallisuudelle ja ympäristölle

tai joiden osalta on näyttöä laitoksen toimineen erityisen piittaamattomasti. Kyseiselle

hyväksytylle laitokselle on ilmoitettava asiasta ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä niin, että

se voi heti toteuttaa asianmukaiset jatkotoimenpiteet.";

12) Kumotaan 13 artikla.

13) Korvataan 14 artiklan 2 kohdan lopussa ilmaisu "13 artiklassa" ilmaisulla "7 artiklan

2 kohdassa";
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14) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"3. Hyväksyttyjen laitosten on toimitettava kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat antaneet

3 artiklassa säädettyjä valtuutuksia, ja komissiolle kaikki niiden luokiteltua aluskantaa,

siirtoja, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen

peruuttamisia koskevat asiaankuuluvat tiedot riippumatta siitä, minkä lipun alla alukset

purjehtivat. Siirtoja, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai

luokituksen peruuttamisia koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot kaikista myöhässä

olevista katsastuksista, noudattamatta jätetyistä suosituksista sekä luokitusehdoista,

käyttöehdoista tai käyttörajoituksista, joita laitosten luokittelemille aluksille on asetettu

– riippumatta siitä, minkä lipun alla alukset purjehtivat – on toimitettava myös Sirenac-

tietojärjestelmään satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyviä tarkastuksia varten

sekä julkaistava kyseisten laitosten Internet-sivuilla.

4. Hyväksytyt laitokset eivät saa antaa todistuskirjoja alukselle – riippumatta siitä,

minkä lipun alla alus purjehtii – joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa muutetaan

turvallisuussyistä, antamatta lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuutta

esittää kohtuullisen ajan kuluessa lausuntoaan sen määrittämiseksi, onko täydellinen

tarkastus tarpeellinen.";



5178/1/01 REV 1 HKE/or 22
DG C IV   FI

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"5. Jos luokitus siirretään hyväksytyltä laitokselta toiselle, luovuttavan laitoksen on

ilmoitettava vastaanottavalle laitokselle kaikista myöhässä olevista katsastuksista,

noudattamatta jätetyistä suosituksista sekä luokitusehdoista, käyttöehdoista tai

käyttörajoituksista, joita alukselle on asetettu. Siirron tapahtuessa luovuttavan laitoksen

on toimitettava vastaanottavalle laitokselle täydelliset tiedot aluksen historiasta.

Vastaanottava laitos voi antaa aluksen todistuskirjat vasta sitten, kun kaikki myöhässä

olevat katsastukset ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on

suoritettu asianmukaisesti ja kaikki luokitusehdot, joita alukselle on aiemmin asetettu,

on täytetty luovuttavan laitoksen määrittelemällä tavalla. Vastaanottavan laitoksen on

ennen todistuskirjojen antamista ilmoitettava luovuttavalle laitokselle todistuskirjojen

antamispäivä ja vahvistettava, milloin, missä ja miten kukin myöhässä oleva katsastus ja

noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on tehty ja kukin

luokitusehto on täytetty. Hyväksyttyjen laitosten on toimittava yhteistyössä pannakseen

tämän kohdan säännökset asianmukaisesti täytäntöön.";

15) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Komissio tiedottaa lisäksi säännöllisin väliajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle

direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä jäsenvaltioissa.";
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16) Muutetaan direktiivin liite seuraavasti:

a) Korvataan liitteen A jakso seuraavasti:

"A. YLEISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

1. Hyväksytyn laitoksen on voitava asiakirjoin osoittaa omaavansa laajan

kokemuksen kauppa-alusten suunnittelun ja rakenteen arvioinnin alalta.

2. Laitoksen antamien luokitusten piiriin on kuuluttava vähintään

1 000 valtamerialusta (bruttovetoisuus yli 100), jotka vastaavat yhteensä

bruttovetoisuutta, joka on vähintään viisi miljoonaa.

3. Laitoksella on oltava palveluksessaan riittävästi teknistä henkilökuntaa

luokiteltujen alusten lukumäärään nähden. Edellä 2 kohdan määräysten

täyttämiseksi tarvitaan vähintään 100 päätoimista tarkastajaa.

4. Laitoksella on oltava yksityiskohtaiset säännöt ja määräykset kauppa-

alusten rakenteesta, rakentamisesta ja määräaikaisista katsastuksista. Nämä

säännöt ja määräykset on julkaistava, niitä on päivitettävä jatkuvasti ja

parannettava tutkimus- ja kehitysohjelmien avulla.

5. Laitoksen on vuosittain julkaistava alusrekisterinsä tai pidettävä yllä yleisön

käytettävissä olevaa sähköistä tietokantaa.
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6. Laitos ei saa olla alusten omistajien tai rakentajien tai muiden kaupallista

toimintaa alusten valmistuksen, varustuksen, korjauksen tai käytön alalla

harjoittavien määräysvallassa. Laitoksen tulot ei saa olla merkittävässä määrin

yhden kaupallisen yrityksen varassa. Hyväksytty laitos ei saa suorittaa

lakisääteistä tehtävää, jos sillä on liiketoiminnallisia, henkilökohtaisia tai

sukulaissuhteeseen perustuvia siteitä aluksen omistajaan tai liikenteenharjoittajaan

tai jos se on itse aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja. Tätä sidonnaisuuksien

kieltoa on sovellettava myös hyväksytyn laitoksen palveluksessa oleviin

tarkastajiin.

7. Laitoksen on toimittava viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen

laitosten katsastus- ja todistustenantotoimien kuvauksista annetun IMO:n

päätöslauselman A.789 (19) liitteessä esitettyjen määräysten mukaisesti siltä osin,

kuin nämä määräykset koskevat seikkoja, jotka kuuluvat tämän direktiivin

soveltamisalaan."

b) Liitteen B jaksossa

i) Korvataan jakson nimi seuraavasti:

"B. ERITYISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET"

ii) Korvataan 4, 5, 6, 7 ja 9 kohta seuraavasti:

"4. Laitos on valmis toimittamaan kaikki asiaankuuluvat tiedot viranomaisille,

komissiolle ja asianomaisille osapuolille.
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5. Laitoksen johto on määritellyt ja asiakirjoin vahvistanut laatuun liittyvän

politiikkansa ja tavoitteensa sekä sitoutumisensa näihin tavoitteisiin ja

varmistanut, että tämä politiikka ymmärretään, sitä sovelletaan ja ylläpidetään

laitoksen kaikilla tasoilla. Laitoksen politiikassa on viitattava turvallisuustasoa ja

pilaantumisen ehkäisyn tasoa koskeviin tavoitteisiin ja osoittimiin.

6. Laitos on laatinut ja toteuttanut tehokkaan sisäisen laatujärjestelmän ja pitää

yllä tällaista järjestelmää, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettujen

laatustandardien soveltuviin osiin ja vastaa standardeja EN 45004

(valvontaelimet) ja EN 29001, sellaisina kuin niitä on tulkittu IACS:n Quality

System Certification Scheme Requirements -vaatimuksissa, ja joka takaa muun

muassa, että:

a) laitoksen säännöt ja määräykset laaditaan ja niitä ylläpidetään

järjestelmällisellä tavalla;

b) laitoksen sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan ja käyttöön otetaan sisäinen

järjestelmä palvelun laadun mittaamiseksi suhteessa näihin sääntöihin ja

määräyksiin;

c) lakisääteisen tehtävän, joka laitos on valtuutettu tekemään, vaatimukset

täytetään, ja käyttöön otetaan sisäinen järjestelmä palvelun laadun

mittaamiseksi suhteessa kansainvälisten yleissopimusten noudattamiseen;

d) sellaisten henkilökunnan jäsenten, joiden työ vaikuttaa laitoksen tarjoamien

palvelujen laatuun, vastuu, valtuudet ja keskinäiset suhteet määritellään ja

vahvistetaan asiakirjoin;
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e) kaikki työ suoritetaan valvotuissa olosuhteissa;

f) käytössä on valvontajärjestelmä, jonka avulla pystytään valvomaan suoraan

laitoksen palveluksessa olevien katsastajien sekä teknisen ja hallinnollisen

henkilöstön toteuttamia toimenpiteitä ja suorittamaa työtä;

g) vaadittuja lakisääteisiä töitä, jotka laitos on valtuutettu tekemään, suorittavat

ainoastaan laitoksen päätoimiset katsastajat tai muiden hyväksyttyjen

laitosten päätoimiset katsastajat; päätoimisilla katsastajilla on kaikissa

tapauksissa oltava kattavat ja suoritettavan katsastuksen kannalta tarpeelliset

tiedot tietystä alustyypistä, jonka osalta he suorittavat lakisääteisiä tehtäviä,

sekä sitä koskevista sovellettavista vaatimuksista;

h) käytössä on järjestelmä katsastajien kelpuuttamiseksi ja heidän tietojensa

säännölliseksi ajantasaistamiseksi;

i) pidetään kirjoja, joista näkyy, että vaaditut standardit on täytetty eri aloilla,

joilla palveluja on toimitettu, ja että laatujärjestelmä toimii tehokkaasti;

j) kaikilla toimipaikoilla ylläpidetään kattavaa järjestelmää laatuun liittyvän

toiminnan suunniteltua ja asiakirjoin vahvistettua sisäistä tarkastusta varten;

k) yhdenmukaistetussa katsastus- ja todistustenantojärjestelmässä vaaditut

lakisääteiset katsastukset ja tarkastukset, joita laitos on valtuutettu

tekemään, suoritetaan yhdenmukaistettuun katsastus- ja

todistustenantojärjestelmään liittyvistä katsastusohjeista annetun IMO:n

päätöslauselman A.746 (18) liitteessä ja lisäyksessä esitettyjen määräysten

mukaisesti;
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l) yrityksen keskus- ja aluetoimistojen sekä hyväksyttyjen laitosten ja niiden

katsastajien välille määritellään selkeät ja suorat vastuu- ja valvontasuhteet.

7. Laitoksen on osoitettava kykynsä:

a) laatia ja pitää ajan tasalla täydellistä ja asianmukaista runkoon, koneistoon,

sähkölaitteisiin ja hallintalaitteisiin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä, jotka

vastaavat laadultaan kansainvälisesti tunnustettuja teknisiä standardeja ja

joiden perusteella voidaan antaa Solas-yleissopimukseen liittyviä

todistuskirjoja ja matkustaja-alusten turvallisuuskirjoja (aluksen rakenteen

ja koneistojen sääntöjenmukaisuuden osalta) sekä

lastiviivayleissopimukseen liittyviä todistuskirjoja (aluksen lujuuden

sääntöjen mukaisuuden osalta);

b) suorittaa kaikki kansainvälisissä yleissopimuksissa todistuskirjojen

antamiseksi vaaditut tarkastukset ja katsastukset, mukaan lukien tarvittavat

mahdollisuudet arvioida – päteviä asiantuntijoita käyttäen ja ohjeista

viranomaisille kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM)

täytäntöönpanoa varten annetun IMO:n päätöslauselman A.788 (19)

mukaisesti – todistusten piiriin kuuluvaksi tarkoitetun

turvallisuusjohtamisjärjestelmän täytäntöönpanoa ja ylläpitämistä sekä

maissa että aluksilla."

"9. Laitoksen on sallittava viranomaisten ja muiden asianomaisten osapuolien

edustajien osallistuminen laitoksen sääntöjen ja määräysten laatimiseen.";
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2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä

komissiolle.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on

liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

                                                
* 18 kuukautta päivästä, jona tämä direktiivi tulee voimaan.
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4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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I JOHDANTO

Neuvosto pääsi yhteispäätösmenettelyssä (EY:n perustamissopimuksen 251 artikla) ja

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn (30.11.2000)1 jälkeen 20.12.2000

yhteisymmärrykseen yhteisen kantansa sisällöstä direktiivin antamiseksi Euroopan

parlamentin ja neuvoston alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä

merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja

standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta2. Lingvistijuristien

viimeisteltyä tekstin yhteinen kanta hyväksyttiin 26. helmikuuta 2001.

Ehdotus on osa öljyn merikuljetusten turvallisuutta koskevaa toimenpidekokonaisuutta,
jonka komissio esitti säiliöalus Erikan vuonna 1999 tapahtuneen onnettomuuden
jälkeen. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluu komission tiedonannon lisäksi kolme
lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat satamavaltioiden suorittamaa valvontaa,
yksirunkoisten öljysäiliöalusten nopeutettua asteittaista käytöstä poistamista sekä
luokituslaitoksia (käsillä oleva ehdotus).

Käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on edistää meriliikenteen
turvallisuutta ja meriympäristön suojelua vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla
laadullisesti alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia, jotka
suorittavat jäsenvaltioille kuuluvia tehtäviä.

Kantaansa muodostaessaan neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen
käsittelyn sekä talous- ja sosiaalikomitean3 ja alueiden komitean4 lausunnot sekä
komission muutetun ehdotuksen5.

                                                

1 Asiak. 14079/00 CODEC 952 MAR 66, ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
2 Komission ehdotus: EYVL C 212 E, 25.7.2000, s. 114–120.
3 EYVL C 14, 16.1.2001, s. 22.
4 EYVL C 22, 24.1.2001, s.19.
5 Asiak. 14721/00 MAR 83 CODEC 1054, KOM(2000) 849 lopull., ei vielä julkaistu

virallisessa lehdessä.
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II YHTEISEN KANNAN TARKASTELU

Neuvosto kannatti komission ehdotuksen yleistä tavoitetta vahvistaa ja yhdenmukaistaa

hyväksyttyjä laitoksia koskevia yhteisön järjestelyjä. Neuvosto pyrki erityisesti ylläpitämään

ja vahvistamaan tätä ehdotuksen tavoitetta pysytellen kuitenkin direktiivin soveltamisalan

puitteissa ja ottaen huomioon toissijaisuusperiaatteen, edesauttamaan sen soveltamista

käytännössä, noudattamaan yhteisön kansainvälisiä velvoitteita ja lisäämään avoimuutta.

Yhteisessä kannassa on seuraavat keskeiset elementit:

a) Laitosten hyväksyminen, valvonta ja niiden toiminnan keskeyttäminen siirretään

jäsenvaltioilta yhteisölle, mutta jäsenvaltioilla säilyy valta nimetä laivastonsa

katsastamisesta vastuussa olevat laitokset. Samalla näiden laitosten ohjausta ja

valvontaa tehostetaan.

b) Päätetään tietyistä yhteisistä säännöistä hyväksyttyjen laitosten vastuukysymyksiä

koskevan järjestelmän osalta: rajaton korvausvastuu kun on kyse törkeästä

huolimattomuudesta, tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä; vähemmän törkeän

huolimattomuuden osalta jäsenvaltiot voivat sopia hyväksyttyjen laitosten vastuun

enimmäismäärästä, jonka on kuitenkin oltava vähintään direktiivissä määritellyn

tasoinen.

c) Tiedon välittämistä asianomaisten osapuolten välillä parannetaan erityisesti

laajentamalla hyväksyttyjen laitosten velvollisuuksia tiedon toimittamisessa muille

hyväksytyille laitoksille, jäsenvaltioille, komissiolle, asianomaisille tahoille ja suurelle

yleisölle.

Edellä kuvatun mukaisesti neuvosto teki seuraavat, pääasiallisesti taloudellista vastuuta

koskevat muutokset komission ehdotukseen:

i) Neuvosto oli yhtä mieltä komission ehdotuksen kanssa siitä, että hyväksyttyjen laitosten

korvausvastuun olisi oltava rajaton, kun on kyse törkeästä huolimattomuudesta,

tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä. Neuvosto vahvisti kuitenkin vastuujärjestelmää

huolimattoman tai varomattoman toiminnan tai laiminlyönnin osalta. Neuvosto oli



5178/1/01 REV 1 ADD 1 js/SHA/ao 4
DG C IV   FI

samaa mieltä myös siitä, että tapauksissa joissa on kyse vähemmän törkeästä

huolimattomuudesta, jäsenvaltiot voisivat asettaa rajan laitosten korvausvastuulle.

Merikuljetukseen osallistuvien osapuolten vastuullisuuden lisäämiseksi neuvosto näki

kuitenkin asianmukaiseksi asettaa yhteisön tasolla vähimmäismäärät mahdollisille

rajoille, eli 5 miljoonaa euroa kuoleman tai ruumiinvamman aiheuttamisesta ja

2,5 miljoonaa euroa omaisuuden häviämisestä tai vahingoittumisesta.6 Siten säilytetään

jäsenvaltioiden nykyinen mahdollisuus neuvotella korkeampi korvaustaso laitosten

kanssa tehtävissä sopimuksissa.

ii) Erityisen, epäsuoran tai välillisen omaisuuden häviämisen tai vahingon ja laitosten

henkilöstön puolustuksen osalta neuvosto katsoi, että tällainen lainsäädäntö yhteisön

tasolla olisi ennenaikaista. Se piti parempana jättää nämä kysymykset

vahingonkorvauksia koskevan olemassa olevan kansallisen lainsäädännön alaisiksi,

tosin komissio voi myöhemmin tehdä asiaa koskevia ehdotuksia vastuujärjestelmän

toiminnan yleisarvioinnin puitteissa.

iii) Ottaen huomioon, että tällä direktiivillä säädettäisiin ensimmäistä kertaa yhteisön

säännöistä hyväksyttyjen laitosten korvausvastuun osalta, yhteinen kanta sisältää kaksi

Euroopan parlamentin tekemiin muutoksiin perustuvaa elementtiä, jotka mahdollistavat

näiden sääntöjen tarkistamisen:

– komiteamenettelyllä voidaan korottaa taloudellisen vastuun vähimmäismääriä, jos

edellä mainitut määrät todetaan liian alhaisiksi

– komissio valvoo vastuujärjestelmän toimivuutta, toimittaa kertomuksen Euroopan

parlamentille ja neuvostolle ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia7.

Neuvosto teki myös tiettyjä teknisiä muutoksia, joiden tavoitteena on lisätä tekstin teknistä ja

oikeudellista selkeyttä, helpottaa soveltamista, edistää avoimuutta ja ottaa huomioon

toissijaisuusperiaate:

                                                
6 Tuomioistuin määrittelee korvauksen määrän, ja enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan

vahinkojen ollessa suuremmat kuin sovellettava enimmäismäärä.
7 Vastaavia järjestelyjä, ks. aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista

satamissa 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/59/EY 8 artikla. EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81.
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– Hyväksyttyjen laitosten valtuuttamisen osalta neuvosto piti parempana jättää

jäsenvaltioille enemmän joustovaraa näiden sopimusten muodon suhteen (6 artikla).

– Komiteamenettelyä koskeva muotoilu saatettiin yhdenmukaiseksi vakiintuneen

käytännön kanssa (7 ja 8 artikla)8.

– Olennaisen tiedon toimittamista jäsenvaltioille ja lippuvaltioille parannettiin

avoimuuden edistämiseksi (10, 12 ja 13 artikla).

– Hyväksyttyjen laitosten arvioinnin yhteydessä mahdollisesti suoritettavien komission

alustarkastusten osalta selvennettiin, että tällaisen valvonnan tarkoituksena on tarkastaa

laitoksen toiminnan taso. Näin tehdään ero direktiivissä 95/21 (11 art. 3 kohta)

säädettyihin lippuvaltioiden suorittamiin alusten tarkastuksiin nähden9.

– Parantaakseen direktiivin täytäntöönpanoa koskevan tiedon levittämistä neuvosto

säilytti alkuperäisessä muodossaan ne direktiivin 94/57 säännökset, joissa komissio

edellytti tällaisen jäsenvaltioilta vastaanotetun tiedon toimittamista kaikille muille

jäsenvaltioille (6 artiklan 4 kohta ja 15 artiklan 3 kohta).

III EUROOPAN PARLAMENTIN TEKEMÄT TARKISTUKSET

Edellä mainittujen pääperiaatteiden hengessä neuvosto noudatti kokonaan tai osittain 14:ää

Euroopan parlamentin ehdottamasta 18 tarkistuksesta. Tässä yhteydessä todettakoon, että:

– niiden hyväksyttyjen laitosten ja alusten omistajien tai varustajien välisten suhteiden
osalta, jotka eivät ole luvallisia, neuvosto viittasi lakisääteisiin tehtäviin komission
lausunnon mukaisesti ja pysyäkseen direktiivin soveltamisalan puitteissa sekä
huomautti, että luokituslaitoksilla voi olla aluksen omistajaan tai varustajaan muita
liiketoiminnallisia suhteita, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan
(johdanto-osan 16 kappale; liite A, 6 kohta).

– hyväksyttyjen laitosten lippuvaltion kanssa käytävien neuvottelujen osalta, jotka
koskevat luokituksen alentamista tai muuttamista turvallisuussyistä, neuvosto piti
käytännön syistä parempana sallia se, että lippuvaltio vastaa kohtuullisen ajan kuluessa,
jotta mahdolliset erityistilanteet voidaan ottaa paremmin huomioon (15 artiklan
4 kohta).

                                                
8 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Katso myös esim. aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien

vastaanottolaitteista satamissa 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2000/59/EY 14 artikla. EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81.

9 Neuvoston direktiivi 95/21/EY annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995 alusturvallisuutta,
saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien
kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama
valvonta), EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1.
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Neuvosto poikkesi parlamentin lausunnosta tiettyjen tarkistusten osalta noudattaen komission

kantaa. Tällä haluttiin säilyttää oikeudellinen selkeys ja sisällön osalta

* välttää direktiivin soveltamisalan laajentaminen:

– Vaikka on ilmeistä, että alusten merikelpoisuuden ylläpito on alusten omistajien
vastuulla, on huomattava, että direktiivi ei kohdistu alusten omistajiin vaan pyrkii
vahvistamaan hyväksyttyjä laitoksia koskevaa järjestelmää.

– Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että alusten tarkastamisessa on noudatettava
tiukkoja menettelyjä mutta katsoi, että sitä koskevien erittäin teknisten sääntöjen
määrittely ei ole komission toteutettavissa. Sen sijaan direktiivin liitteissä
asetetaan laitosten laatua koskevia yleisiä kriteerejä, joissa oletetaan laitosten
noudattavan asianmukaisia menetelmiä tarkastuksia suorittaessaan. Todettakoon
myös, että satamavaltioiden suorittamista alusten tarkastuksista säädetään
direktiivissä 95/21.

* välttää direktiivin heikentyminen:

– Ehdotettiin, että komitean neuvottelut asianosaisten osapuolten kanssa, mukaan
lukien komitean valvonnan alaiset laitokset, tehtäisiin pakolliseksi. Todettiin, että
tällainen pakollinen neuvottelumenettely ei ole tarkoituksenmukainen
komiteamenettelyn yhteydessä. Todettakoon kuitenkin, että tavallisesti komitea
laatii oman työjärjestyksensä, joten se voi ottaa tämän direktiivin mukaiset
erityisolosuhteet huomioon.

– Neuvosto ei voinut hyväksyä sen kohdan poistamista, jossa säädetään
jäsenvaltioiden velvollisuudesta arvioida niiden valtuuttamia laitoksia (11 artiklan
2 kohta). Vaikka yhteisessä kannassa säädetään laajasta yhteisön suorittamasta
laitosten yleisen laadun arvioinnista niiden hyväksynnän jatkamista varten,
neuvoston mielestä on tärkeää säilyttää jäsenvaltioiden täydentävät
arviointitehtävät niiden toimiessa lippuvaltion ominaisuudessa, jotta ne voisivat
säännöllisesti varmistua siitä, että niiden puolesta toimivat hyväksytyt laitokset
suorittavat tehokkaasti niille uskotut erityistehtävät.

– Neuvosto piti perusteettomana turvallisuuden sekä pilaantumisen ehkäisyn tasoa
koskevien tavoitteiden ja osoittimien soveltamisalan rajoittamista pelkästään
niihin, jotka ovat hyväksyttyjen laitosten suoran valvonnan alaisia, sillä
tavoitteiden ja osoittimien tulee antaa tarkka ja kattava kuva turvallisuuden sekä
pilaantumisen ehkäisyn tasosta.

* noudattaa yhteisön sitoumuksia kansainvälisten kauppajärjestöjen puitteissa:

– Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä kolmannessa valtiossa suoritettu laitoksen
laatujärjestelmän sertifiointi, jos se noudattaa sovittuja sääntöjä.

________________________



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 27.02.2001
SEK(2001) 343 lopullinen

2000/0066 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta muutettuun ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen

valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista
yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY

muuttamisesta



2

2000/0066 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta muutettuun ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen

valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista
yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY

muuttamisesta

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(asiakirja KOM(2000)142 lopullinen – 2000/0066 COD). 22.3.2000

Alueiden komitea antoi lausuntonsa 20.9.2000

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 19.10.2000

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 30.11.2000

Muutettu ehdotus annettiin 13.12.2000

Yhteinen kanta vahvistettiin 26.02.2001

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Ehdotus on osa ns. ERIKA I -pakettia, ja sen tavoitteena on tiukentaa niiden hyväksyttyjen
laitosten valvontaa, jotka jäsenvaltiot voivat valtuuttaa huolehtimaan lakisääteisistä
(kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvista) tehtävistä, joita ovat alusten laadun
tarkastaminen ja tarvittavien turvallisuuskirjojen antaminen.

Ehdotukseen sisältyvät erityisesti seuraavat uudet osatekijät:

– Hyväksytyille laitoksille voidaan langettaa uusi seuraamus: hyväksynnän voimassaolo
voidaan keskeyttää vuodeksi, mikä johtaa hyväksynnän peruuttamiseen, jos voimassaolon
keskeyttämiseen johtaneita puutteita ei korjata. (Luokituslaitos ei voi toimia EU:n
jäsenvaltion puolesta ilman EU:n laajuista hyväksyntää.)

– Hyväksynnän saamisen ja säilyttämisen ehdottomana edellytyksenä on, että laitoksella on
todettu kyky taata turvallisuus ja ehkäistä pilaantumista. Tätä määriteltäessä otetaan
huomioon kaikki laitosten luokittelemat alukset riippumatta siitä, minkä lipun alla ne
purjehtivat.

– Jäsenvaltioiden puolesta lakisääteisiä tehtäviä suorittavien hyväksyttyjen laitosten
taloudelliseen vastuuseen liittyvät ehdot yhdenmukaistetaan yhteisön tasolla.
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– Hyväksyttyjen laitosten on täytettävä tiukemmat laadulliset perusteet: niiden on mm.
noudatettava määrättyjä menettelyjä alusten luokkaa muutettaessa ja annettava enemmän
tietoa luokittelemistaan aluksista satamavaltion suorittamasta valvonnasta vastaaville
viranomaisille.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Yhteistä kantaa koskevat yleiset huomiot

Euroopan parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssä 18 tarkistusta komission alkuperäiseen
ehdotukseen. Komissio hyväksyi näistä tarkistuksista 14, jotkin osittain, jotkin periaatteessa
tai uudelleen muotoiltuina, ja muutti alkuperäistä ehdotustaan vastaavasti. Komission
hyväksymät tarkistukset ovat sopusoinnussa alkuperäisen ehdotuksen tavoitteiden kanssa.

Komissio ei voinut hyväksyä muita tarkistuksia syistä, jotka selostettiin muutetun ehdotuksen
perusteluissa (KOM(2000)849 lopullinen) ja suullisesti komissaari Wallströmin toimesta
Euroopan parlamentin täysistunnossa 30. marraskuuta 2000.

Neuvoston vahvistama yhteinen kanta sisältää useimpien komission muutettuun ehdotukseen
sisällytettyjen tarkistusten sisällön sekä lisäksi joitain ylimääräisiä muutoksia. Tärkein muutos
koskee 1 artiklan 5 kohtaa (6 artiklan 2 kohtaa konsolidoidussa tekstissä), jossa käsitellään
vastuun rajoittamista vähäisissä laiminlyöntitapauksissa. Tältä osin yhteisessä kannassa
määritellään vastuunvähimmäistaso mutta otetaan käyttöön myös tarkistuslauseke, jonka
mukaan komissio tarkastelee vastuuseen liittyviä kysymyksiä uudelleen kolme vuoden
kuluttua siitä, kun direktiiviä on alettu soveltaa täysimääräisesti, sekä raportoi ja antaa
tarvittaessa uudet ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tarkistuslausekkeessa on
otettu huomioon ilmoitus, jonka komissio antoi 26. kesäkuuta 2000 kokoontuneelle
liikenneneuvostolle 1 artiklan 5 kohtaan (konsolidoidun tekstin 6 artiklan 2 kohtaan)
sisältyvistä vastuusäännöksistä. Yhteisessä kannassa on yleisesti ottaen otettu eri osapuolten
kannat tasapuolisesti huomioon, ja sen päätavoitteet vastaavat komission ehdotuksen
tavoitteita.

3.2 Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset

Euroopan parlamentti antoi myönteisen lausunnon komission ehdotuksesta ja teki siihen
joitain muutoksia ja selvennöksiä tiettyjä säännöksiä vahvistaakseen.

a) Komission muutettuun ehdotukseen ja neuvoston yhteiseen kantaan sisällytetyt
Euroopan parlamentin tarkistukset

Komission muutettuun ehdotukseen ja neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty seuraavat
tarkistukset:

– Euroopan parlamentin tarkistukset, joiden avulla lisätään avoimuutta (johdanto-osan
18 kappale, 1 artiklan 1 kohdan i alakohta, 1 artiklan 14 kohta sekä liitteen jaksossa
A oleva 5 kohta ja jaksossa B oleva 4 kohta).

– Uusi johdanto-osan kappale (20) sekä liitteeseen (jaksossa A olevaan 6 kohtaan) tehty
lisäys, joka koskee luokituslaitosten ja sen palkkaamien tarkastajien riippumattomuutta.

– Lakisääteisten tehtävien selventäminen ja kaikkien yhteisössä ja sen ulkopuolella
sijaitsevien sivutoimipaikkojen tiukka valvonta (johdanto-osan 21 kappale).
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– Sen menettelyn selventäminen, jota sovelletaan hyväksyntää koskeviin hakemuksiin ja
arvionteihin siitä, täyttääkö laitos direktiivissä asetetut määrälliset ja laadulliset perusteet,
sekä määräaikaisen hyväksynnän jatkamisen selventäminen (1 artiklan 3 kohta).

– 1 artiklan 10 kohtaan tehty lisäys (uusi 4 kohta), joka koskee hyväksyttyjen laitosten
velvoitetta antaa laaduntarkkailuarviointinsa tulokset käytettäviksi vuosittain.

– 1 artiklan 11 kohdan sanamuodon tarkentaminen. Tarkennukset koskevat velvoitetta, jonka
mukaan on ilmoitettava vakavan vaaran aiheuttavista aluksista tai todistuskirjojen
myöntämisessä erityisen piittamattomasti toimineista luokituslaitoksista.

– 1 artiklan 15 kohtaan tehty lisäys (uusi 4 kohta), jonka mukaan komissio raportoi Euroopan
parlamentille ja neuvostolle direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä.

b) Komission muutettuun ehdotukseen ja neuvoston yhteiseen kantaan osittain
sisällytetyt tarkistukset

– Euroopan parlamentti teki hyvin täsmällisen tarkistuksen, jonka mukaan lippuvaltioilla on
24 tuntia aikaa antaa lausunto osana tiedonvaihtoa, jota edellytetään luokituslaitoksen ja
lippuvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, kun aluksen luokkaa muutetaan. Tämän
tarkistuksen ajatus eli toimivaltaisen lippuvaltion toimien varmistaminen on säilytetty
muutetussa ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa, joskin joustavammalla sanamuodolla:
joustavuus on tarpeen, koska lippuvaltioiden viranomaisten organisaatio vaihtelee ja osa
viranomaisista voi tarvita pidemmän ajan lausunnon antamiseen (1 artiklan 14a kohdan
4 alakohta).

– Parlamentti ehdotti jäsenvaltioiden ja komission suorittamien hyväksyttyjen laitosten
arviointien aikavälien yhdenmukaistamista (arvioinnit kahden vuoden välein), mutta poisti
samalla velvoitteen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on lippuvaltioina tehtävä oma arviointi
hyväksytyistä laitoksista, jotka ne ovat valtuuttaneet toimimaan puolestaan. Sekä komissio
että neuvosto hyväksyivät arviointiaikavälien yhdenmukaistamisen. Komissio on kuitenkin
neuvoston kanssa yhtä mieltä siitä, että komission suorittamien arviointien (direktiivissä
säädettyjen kriteerien noudattamisen todentaminen) ja jäsenvaltioiden lippuvaltion
ominaisuudessa suorittamien arviointien (sen todentaminen, että niiden puolesta toimimaan
valtuutettu hyväksytty laitos suorittaa tehtävänsä sopimuksen mukaisesti) välillä täytyy
olla ero. Tämän vuoksi komissio ja neuvosto pitävät voimassa sen tärkeän velvoitteen,
jonka mukaan jäsenvaltioiden, jotka ovat valtuuttaneet luokituslaitoksen toimimaan
puolestaan, on suoritettava oma arviointi. Velvoitteen poistaminen merkitsisi
hyväksyttyjen laitosten valvonnan huomattavaa heikentymistä (1 artiklan 10 kohta).

Lisäksi yhteisessä kannassa tehdään säännösten sisältöä muuttamatta selvennöksiä, jotka
liittyvät aluetoimistoihin ja alusten pistotarkastuksiin arviointien aikana. Komissio katsoo,
että nämä selvennökset parantavat tekstiä ja ovat näin ollen hyväksyttävissä (1 artiklan
10 kohta).

– Useimmat parlamentin liitteeseen tekemistä tarkistuksista ovat luonteeltaan
toimituksellisia. Ne tarkentavat tekstiä, ja ne on sisällytetty muutettuun ehdotukseen ja
yhteiseen kantaan.
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3.3 Neuvoston lisäämät uudet säännökset ja komission kanta niihin

Tärkeimmät komission muutettuun ehdotukseen Euroopan parlamentin ensimmäisen
käsittelyn johdosta tehdyt tarkistukset liittyvät seuraaviin seikkoihin:

– Neuvosto mukautti johdanto-osan kappaleita yhteisen kannan tekstiä vastaavaksi ja
johdonmukaisti niitä. Komissio voi hyväksyä nämä enimmäkseen toimitukselliset
muutokset johdonmukaisuuden ja selvyyden nimissä.

– Neuvoston teki 1 artiklan 1 kohdan d alakohtaan – jossa määritellään direktiivin kannalta
merkitykselliset kansainväliset yleissopimukset ja niiden soveltamisala – muutoksen, jossa
määräpäivä 1. heinäkuuta 2000 korvataan muutetun direktiivin antamisen päivämäärällä.
Parannus on hyväksyttävissä, koska 1. heinäkuuta 2000 on jo mennyt.

– Neuvosto teki myös muutoksen, joka liittyy 1 artiklan 5 kohdassa (konsolidoidun tekstin
6 artiklan 2 kohdassa) tarkoitettuun vastuujärjestelmään.

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin törkeissä huolimattomuustapauksissa
rajoittamatonta vastuuta ja vähäisissä laiminlyöntitapauksissa rajoitettua vastuuta siten, että
enimmäiskorvausmäärinä ovat 2,5 miljoonaa euroa (omaisuuden vahingoittuminen) ja
5 miljoonaa euroa (ruumiinvamma/kuolema). Komission ehdotus olisi merkinnyt sitä, että
jäsenvaltioiden on yhteistyösuhteessaan luokituslaitoksiin, jotka ne valtuuttavat toimimaan
puolestaan, määrättävä osapuolten vastuusta ja vahvistettava vähäisiä laiminlyöntitapauksia
varten enintään 2,5 ja 5 miljoonaan euron korvausmäärät.

Neuvosto teki tekstiin joitain hyväksyttäviä kielellisiä muutoksia, jotka ovat samoja kuin
muutetussa ehdotuksessa, ja muutti lisäksi alkuperäiset enimmäiskorvausmäärät 2,5 miljoonaa
ja 5 miljoonaa euroa vähimmäismääriksi. Uusi muotoilu antaisi jäsenvaltioille
mahdollisuuden neuvotella 2,5 miljoonaa ja 5 miljoonaa euroa ylittävistä määristä.

Lisäksi neuvosto poisti 1 artiklan 5 kohdan (konsolidoidun tekstin 6 artiklan 2 kohdan) iv ja
v alakohdan, jotka koskevat erityisvahinkoja ja vastuuvapautta, mutta lisäsi yleisen
tarkistuslausekkeen (uusi 5 kohta, 1 artiklan 5 kohdan b alakohta), jonka mukaan komissio
tarkastelee vastuuseen liittyviä kysymyksiä uudelleen kolmen vuoden kuluttua siitä, kun
direktiiviä on alettu soveltaa, ja raportoi ja antaa tarvittaessa uudet ehdotukset Euroopan
parlamentille ja neuvostolle. Komissio olisi yhdenmukaisuuden nimissä halunnut vahvistaa
määrät enimmäismäärinä. Komissio kuitenkin ymmärtää, että osa jäsenvaltioista haluaa
toistaiseksi säilyttää tietyn vapauden neuvotellakseen mahdollisuuksien mukaan
suosiollisempia ehtoja. Yleisen tarkistuslausekkeen käyttöönoton vuoksi komissio ei vastusta
sitä, että kompromissina sovitaan vähimmäismääristä vähäisiä laiminlyöntitapauksia varten.

– Neuvosto teki 1 artiklan 7 kohtaan joitain direktiivin soveltamisalaan liittyviä muutoksia
mm. tarkentamalla, että komitologiateitse mahdollisesti tehtävillä muutoksilla ei saa
laajentaa direktiivin soveltamisalaa. Lisäksi neuvosto lisäsi johdonmukaisuuden vuoksi
ensimmäiseen luetelmakohtaan viittauksen (konsolidoidun tekstin) 3 artiklan 1 kohtaan;
muutos liittyy direktiivin päivittämiseen yhdenmukaisesti sen kannalta merkityksellisten
kansainvälisten yleissopimusten kanssa. Neuvosto myös lisäsi uuden luetelmakohdan,
jossa annetaan mahdollisuus korottaa rajoitettuun vastuuseen liittyviä määriä
(konsolidoidun tekstin 6 artiklan 2 kohta). Komissio voi hyväksyä nämä muutokset, koska
ne vastaavat useimpiin meriturvallisuusdirektiiveihin sisällytettyjä standardilausekkeita.
Uuden luetelmakohdan sanamuodosta mainittakoon, että komissio oli ehdottanut
muutetussa ehdotuksessaan määrientarkistamistamutta voi myös hyväksyä tarkemman
ilmaisunkorottaa.
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– Neuvosto halusi pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen sen ajan, jonka kuluttua muutettu
direktiivi on pantava täytäntöön sen antamisen jälkeen (2 artikla). Komissio oli lyhyemmän
määräajan kannalla, mutta ymmärtää kuitenkin, että 18 kuukauden määräaika on
jäsenvaltioiden välillä saavutettu kompromissi, eikä vastuta tätä ratkaisua.

3.4 Komitologiaan liittyvät kysymykset

Neuvosto on yksinkertaistanut 1 artiklan 6 kohdan tekstiä komitologiaa koskevan toimielinten
sopimuksen mukaisesti. Komissio voi hyväksyä tämän muutoksen.

Ks. myös 1 artiklan 7 kohtaa käsittelevä kohta edellä.

4. PÄÄTELMÄT

Komission mielestä yhteisen kannan sisältö voidaan hyväksyä, sillä se vastaa alkuperäisen
ehdotuksen pääperiaatteita ja tuo siihen merkittävää lisäarvoa selvennöksineen ja uusine
säännöksineen. Lisäksi yhteisessä kannassa on otettu asianmukaisesti huomioon Euroopan
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät ja komission muutettuun ehdotukseen
sisällytetyt tarkistukset .


