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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI …/…/EY,

annettu …,

alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen

valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten

asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista

(uudelleen laadittu)

(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 ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                               

1 EUVL C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 EUVL C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. huhtikuuta 2007 (EUVL C 74 E, 20.3.2008, 

s. 632), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun 

viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 

22 päivänä marraskuuta 1994 annettua neuvoston direktiiviä 94/57/EY1 on muutettu useita 

kertoja ja huomattavilta osin. Nyt kun mainittua direktiiviä muutetaan vielä uudelleen, se 

olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2) Ottaen huomioon direktiivin 94/57/EY säännösten luonteen, sen säännösten uudelleen 

laatiminen kahtena eri yhteisön säädöksenä, eli direktiivinä ja asetuksena, olisi 

tarkoituksenmukaista

(3) Merenkulun turvallisuutta koskevasta yhteisestä politiikasta 8 päivänä kesäkuuta 1993 

annetussa päätöslauselmassa neuvosto vahvisti tavoitteeksi pitää poissa yhteisön vesiltä 

alukset, jotka eivät täytä vaatimuksia, ja asetti etusijalle yhteisön toimet, joiden 

tarkoituksena on varmistaa kansainvälisten sääntöjen tosiasiallinen ja yhdenmukainen 

soveltaminen laatimalla yhteiset standardit luokituslaitoksille.

(4) Merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä voidaan parantaa 

tehokkaasti soveltamalla tarkasti yleissopimuksia, päätöslauselmia ja kansainvälisiä 

sääntöjä edistäen samalla palvelujen vapaan tarjonnan tavoitetta.

(5) Lippuvaltion ja satamavaltion on valvottava, täyttävätkö alukset merenkulun turvallisuutta 

ja meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevat yhtenäiset kansainväliset standardit.

                                               

1 EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53).
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(6) Jäsenvaltiot vastaavat kansainvälisten turvallisuustodistusten antamisesta ja pilaantumisen 

ehkäisemisestä, joista määrätään muun muassa 1 päivänä marraskuuta 1974 tehdyssä 

kansainvälisessä yleissopimuksessa ihmishengen turvallisuudesta merellä, jäljempänä 

'SOLAS 74 -yleissopimus',, 5 päivänä huhtikuuta 1966 tehdyssä kansainvälisessä 

lastiviivayleissopimuksessa sekä 2 päivänä marraskuuta 1973 tehdyssä yleissopimuksessa 

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä, jäljempänä 'MARPOL-

yleissopimus', ja sen vuoden 1978 pöytäkirjassa, sekä varmistettava mainittujen 

yleissopimusten soveltaminen.

(7) Mainittujen yleissopimusten mukaan kaikki jäsenvaltiot voivat antaa hyväksytyille 

laitoksille eriasteiset valtuudet antaa todistuksia yleissopimusten määräysten 

noudattamisesta ja siirtää näiden tehtäväksi turvallisuustodistusten antamisen ja 

pilaantumisen ehkäisemisen.

(8) Monet maailman luokituslaitoksista eivät huolehdi asianmukaisesta sääntöjen 

täytäntöönpanosta eivätkä riittävästä luotettavuudesta toimiessaan kansallisten 

viranomaisten puolesta, koska niillä ei ole käytettävissä luotettavia ja riittäviä rakenteita 

eikä kokemusta voidakseen suorittaa tehtävänsä suurella ammattitaidolla.
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(9) SOLAS 74 -yleissopimuksen II-1 luvun A-1 osan 3-1 säännön mukaisesti jäsenvaltiot ovat 

vastuussa sen varmistamisesta, että niiden lipun alla purjehtivat alukset suunnitellaan, 

rakennetaan ja huolletaan viranomaisten hyväksymien luokituslaitoksen vahvistamien 

rakenteellisten, mekaanisten ja sähköteknisten vaatimusten mukaisesti. Näin ollen nämä 

laitokset laativat ja panevat täytäntöön alusten suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja 

tarkastamista koskevat säännöt, ja niiden vastuulla on tarkastaa alukset lippuvaltioiden 

puolesta ja todistaa, että alukset täyttävät kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset, 

mikä on edellytys asianmukaisten todistuskirjojen antamiselle. Jotta ne voisivat toteuttaa 

tehtävänsä tyydyttävällä tavalla, niiden on oltava täysin riippumattomia, niillä on oltava 

pitkälle erikoistunutta teknistä asiantuntemusta ja niiden on harjoitettava tiukkaa 

laadunhallintaa.

(10) Alusten tarkastus- ja katsastuslaitosten olisi voitava tarjota palvelujaan koko yhteisön 

alueella ja kilpailla keskenään siten, että ne tarjoavat saman turvallisuuden ja ympäristön 

suojelun tason. Niiden toiminnalle olisi siten vahvistettava yhdenmukaiset ammatilliset 

vaatimukset, joita sovelletaan koko yhteisön alueella.

(11) Radioturvallisuuskirjan antaminen lastialuksille voidaan antaa yksityisten laitosten 

tehtäväksi, joilla on riittävä asiantuntemus ja pätevä henkilökunta.

(12) Jäsenvaltio voi rajoittaa valtuuttamiensa hyväksyttyjen laitosten lukumäärää avoimesti ja 

puolueettomasti määriteltyjen tarpeidensa perusteella sillä varauksella, että komissio 

valvoo asiaa komiteamenettelyä noudattaen.
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(13) Tämän direktiivin olisi varmistettava palveluiden vapaa tarjonta yhteisön alueella, ja 

yhteisöllä olisi sen vuoksi oltava oikeus neuvotella yhteisössä sijaitsevien hyväksyttyjen 

laitosten yhdenvertaisen kohtelun varmistamisesta niiden kolmansien maiden kanssa, 

joissa jotkut hyväksytyt laitokset sijaitsevat.

(14) Kansallisten viranomaisten on osallistuttava tiiviisti alusten katsastuksiin ja vastaavien 

todistuskirjojen antamiseen kansainvälisten turvallisuussääntöjen täydellisen 

noudattamisen varmistamiseksi silloinkin, kun jäsenvaltiot antavat lakisääteiset tehtävänsä 

niiden hallintoon kuulumattomille hyväksytyille laitoksille. Tämän vuoksi on aiheellista 

luoda läheinen yhteistyösuhde viranomaisten ja niiden valtuuttamien hyväksyttyjen

laitosten välille, joka saattaa edellyttää, että hyväksytyillä laitoksilla on paikallinen 

edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta ne suorittavat tehtäviään.

(15) Jäsenvaltioiden puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten taloudellisten 

vastuujärjestelmien eroavuudet haittaisivat tämän direktiivin asianmukaista 

täytäntöönpanoa. Ongelman ratkaisemisen helpottamiseksi on syytä jossain määrin 

yhdenmukaistaa yhteisön tasolla sellaista hyväksytyn laitoksen merellä tuottamasta 

vahingosta aiheutuvaa vastuuta, josta tuomioistuin päättää, mukaan luettuina 

välitysmenettelyä käyttäen saadut ratkaisut.

(16) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

                                               

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(17) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa tätä direktiiviä kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehtyjen 

muutosten sisällyttämiseksi siihen. Koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 

niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös

täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 

1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18) Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus keskeyttää tai peruuttaa

hyväksytylle laitokselle myöntämänsä valtuutuksen voimassaolo, ilmoittaen tällöin 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksestään ja esittäen sen perustellut syyt.

(19) Jäsenvaltioiden on määräajoin arvioitava niiden puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten 

suoritukset ja toimitettava komissiolle ja kaikille muille jäsenvaltioille näitä suorituksia 

koskevat tarkat tiedot.

(20) Jäsenvaltioiden on satamaviranomaisina edistettävä turvallisuutta ja pilaantumisen 

ehkäisemistä yhteisön vesillä tarkastamalla ensisijaisesti alukset, jotka ovat saaneet 

todistuskirjansa laitoksilta, jotka eivät täytä yhteisiä vaatimuksia, ja tällä tavalla 

varmistettava, että kolmannen valtion lipun alla purjehtivat alukset eivät saa osakseen 

suotuisampaa kohtelua.
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(21) Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtenäisiä kansainvälisiä standardeja rungosta, koneistosta, 

sähkölaitteista ja hallintalaitteista, joita kaikkien alusten olisi noudatettava 

rakentamisvaiheessa tai niiden käyttöiän aikana. Nämä standardit voidaan laatia 

hyväksyttyjen laitosten sääntöjen tai vastaavien standardien mukaisesti, jotka kansallisten 

viranomaisten on annettava teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan 

palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta 

menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 98/34/EY1 määriteltyä menettelyä noudattaen.

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, eli niiden 

toimenpiteiden vahvistamista, joita jäsenvaltiot noudattavat suhteissaan yhteisössä 

toimivien alusten tarkastuksesta ja katsastuksesta sekä niiden todistuskirjojen

myöntämisestä vastaaviin laitoksiin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa

paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(23) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava 

koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan direktiivin 94/57/EY sisältöä. 

Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista 

lainsäädäntöä perustuu kyseiseen direktiiviin.

                                               

1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
neuvoston direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).
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(24) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita 

velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi 

kansallista lainsäädäntöä.

(25) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 34 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi laadittava omaa käyttöään varten ja yhteisön edun 

turvaamiseksi omat taulukkonsa, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän 

direktiivin säännösten ja täytäntöönpanotoimien vastaavuus, ja niiden olisi julkistettava 

kyseiset taulukot.

(26) Toimenpiteistä, joita alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettujen laitosten on 

noudatettava, säädetään alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä 

säännöistä ja standardeista … päivänä …kuuta … annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EY) N:o …/….2*,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                               

1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EUVL L ….
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään asiakirjaan ST 5726/08 sisältyvän asetuksen numero, 

päivämäärä ja julkaisuviite.
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1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava suhteissaan

alusten tarkastuksesta ja katsastuksesta sekä niiden todistuskirjojen antamisesta vastaaviin laitoksiin

merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien kansainvälisten 

yleissopimusten noudattamisen varmistamiseksi edistäen samalla palvelujen vapaan tarjonnan 

tavoitetta. Tähän kuuluu myös kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvien alusten 

runkoa, koneistoa, sähkölaitteita ja hallintalaitteita koskevien turvallisuusmääräysten laatiminen ja 

täytäntöönpano.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ’aluksella’ kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa 

alusta;

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, jotka ovat kansainvälisten 

yleissopimusten mukaan pakollisia;
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d) ’kansainvälisillä 

yleissopimuksilla’

1 päivänä marraskuuta 1974 tehtyä kansainvälistä yleis-

sopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS 74), 

lukuun ottamatta sen liitteessä olevaa XI-2 lukua, 5 päivänä 

huhtikuuta 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivasopimusta 

sekä 2 päivänä marraskuuta 1973 tehtyä kansainvälistä yleis-

sopimusta alusten aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemisestä (MARPOL) ja sen vuoden 1978 pöytäkirjaa, 

sekä näiden yleissopimusten pöytäkirjoja ja muutoksia sekä 

asiaan liittyviä, kaikkia jäsenvaltioita sitovia sääntöjä, 

sellaisina kuin ne ovat voimassa;

e) ’laitoksella’ oikeushenkilöä, sen tytäryrityksiä ja kaikkia muita sen 

määräysvallassa olevia yhteisöjä, jotka joko yhdessä tai 

erikseen suorittavat tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvia tehtäviä;

f) ’määräysvallalla’ edellä e alakohdassa tarkoitettuja oikeudellisia tai 

tosiasiallisia oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jotka 

joko erikseen tai yhdessä antavat mahdollisuuden käyttää 

ratkaisevaa vaikutus-valtaa oikeushenkilöön nähden tai 

mahdollistavat sen, että kyseinen oikeushenkilö suorittaa 

tämän direktiivin soveltamis-alaan kuuluvia tehtäviä;

g) ’hyväksytyllä 

laitoksella’

asetuksen (EY) N:o …/…* mukaisesti hyväksyttyä laitosta;

                                               

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään johdanto-osan 26 kappaleessa mainitun asetuksen 
numero.
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h) ’valtuuttamisella’ tekoa, jolla jäsenvaltio antaa valtuudet tai siirtää toimivallan 

hyväksytylle laitokselle;

i) ’lakisääteisellä 

todistuskirjalla’

kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti lippuvaltion

toimesta tai puolesta annettua todistuskirjaa;

j) ’säännöillä ja 

menettelyillä’

alusten suunnittelua, rakentamista, varusteita, huoltoa ja 

katsastamista koskevia hyväksytyn laitoksen vaatimuksia;

k) ’luokitustodistuksella’ hyväksytyn laitoksen antamaa asiakirjaa, jossa todistetaan 

aluksen kunnon soveltuvuus erityiseen tarkoitukseen tai 

käyttöön kyseisen hyväksytyn laitoksen vahvistamien ja 

julkistamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti;

l) ’lastialuksen radio-

turvallisuuskirjalla’

SOLAS-yleissopimuksen muuttamisesta tehdyllä vuoden 

1988 pöytäkirjalla käyttöönotettua, kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymää todistuskirjaa.
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3 artikla

1. Ottaessaan kantaakseen kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvan vastuunsa ja 

velvoitteensa jäsenvaltioiden on toimittava siten, että niiden asianomaiset viranomaiset 

voivat varmistaa niiden määräysten tosiasiallisen soveltamisen erityisesti suorittaessaan 

alusten tarkastuksia ja katsastuksia ja antaessaan lakisääteisiä todistuskirjoja ja 

vapautuskirjoja näiden yleissopimusten määräysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 

toimittava ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi IMO:n oikeudellisten välineiden 

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

asianmukaisten määräysten mukaisesti.

2. Jos jäsenvaltio päättää 1 kohtaa varten sen lipun alla purjehtivien alusten osalta:

i) valtuuttaa laitoksia suorittamaan kaikki tai osan lakisääteisiin todistuskirjoihin 

liittyvistä tarkastuksista ja katsastuksista, mukaan lukien ne, joiden perusteella 

voidaan arvioida 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, ja 

tarvittaessa antamaan tai uusimaan niihin liittyvät todistuskirjat tai

ii) käyttää laitoksia i alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten ja katsastusten 

toteuttamiseen kokonaisuudessaan tai osaksi,

se voi antaa nämä tehtävät ainoastaan hyväksytyille laitoksille.
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Toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa tapauksissa hyväksyttävä ensimmäisten 

vapautuskirjojen antaminen.

Lastialuksen radioturvallisuuskirjan osalta nämä tehtävät voidaan kuitenkin antaa 

toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle yksityiselle laitokselle, jolla on riittävä 

asiantuntemus ja pätevä henkilökunta suorittamaan radioviestinnän turvallisuuden 

arviointiin liittyviä erityistehtäviä toimivaltaisen viranomaisen puolesta.

3. Tämä artikla ei koske todistuskirjojen antamista aluksen yksittäisistä varusteista.

4 artikla

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

valtuuttamasta hyväksyttyä laitosta suorittamaan kyseisiä tehtäviä, ellei tämän artiklan 

2 kohdasta sekä 5 ja 9 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 6 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
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2. 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 artikla

1. Jäsenvaltioiden, jotka tekevät 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen, on luotava 

yhteistyösuhde toimivaltaisen viranomaisensa ja niiden puolesta toimivien laitosten välille.

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 tai riita-asiassa 

käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa 

merenkulkuonnettomuudesta 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 tai riita-asiassa 

käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa 

merenkulkuonnettomuudesta 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 kyseinen 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 

4 miljoonaa euroa;
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iii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa 

käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa 

merenkulkuonnettomuudesta 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 miljoonaa euroa;

c) määräykset viranomaisen tai sen nimeämän puolueettoman ulkopuolisen elimen 

määräajoin suorittamasta tarkastuksesta, joka koskee niitä tehtäviä, joita laitokset 

hoitavat sen puolesta 9 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.
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3. Sopimuksessa tai vastaavassa lainsäädännöllisessä järjestelyssä voidaan vaatia, että 

hyväksytyllä laitoksella on paikallinen edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta se 

suorittaa 3 artiklassa tarkoitetut tehtävät. Tämä vaatimus voidaan täyttää paikallisella 

edustajalla, joka on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti oikeushenkilö ja sen 

kansallisten tuomioistuinten tuomiovallan alainen.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tarkat tiedot tämän artiklan säännösten 

mukaisesti luodusta yhteistyösuhteesta. Komissio antaa niistä sen jälkeen tiedon muille 

jäsenvaltioille.

6 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 2099/20021 perustettu meriturvallisuutta ja 

alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

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

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan 

kolme kuukautta.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 

7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

                                               

1 Meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean 
(COSS-komitea) perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 2099/2002 (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna 
komission asetuksella (EY) N:o 93/2007 (EUVL L 22, 31.1.2007, s. 12).
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7 artikla

1. Tätä direktiiviä voidaan sen soveltamisalaa laajentamatta muuttaa

a) 2 artiklan d alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen

kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin 

myöhemmin tehtyjen ja voimaan tulleiden muutosten sisällyttämiseksi tähän 

direktiiviin liittyviltä osin,

b) 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa yksilöityjen määrien 

muuttamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä 

osia, hyväksytään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Uusien säädösten tai 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuihin kansainvälisiin

yleissopimuksiin liittyvien pöytäkirjojen antamisen seurauksena neuvosto päättää, 

komission ehdotuksesta ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden parlamentaariset menettelyt 

sekä IMO:n asiaa koskevat menettelyt, näiden uusien säännösten tai näiden pöytäkirjojen 

ratifiointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä huolehtien siitä, että niitä sovelletaan 

samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Edellä 2 artiklan d kohdassa ja 5 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin 

asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 

asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.
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8 artikla

Jos jäsenvaltio katsoo, ettei hyväksyttyä laitosta voida enää valtuuttaa suorittamaan sen puolesta 

3 artiklassa määritettyjä tehtäviä, se voi asetuksen (EY) N:o …/… liitteessä I esitetyistä 

vähimmäisvaatimuksista riippumatta keskeyttää tai peruuttaa tällaisen valtuutuksen voimassaolon. 

Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltio antaa viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedon

päätöksestään ja sen perusteluista.

9 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 1 kohdassa tarkoitettu tehtävä 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.

                                               

 Virallinen lehti: pyydetään lisäämään johdanto-osan 26 kappaleessa mainitun asetuksen 
numero.
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10 artikla

Harjoittaessaan satamavaltiona tarkastusoikeuttaan ja täyttäessään tarkastusvelvollisuuksiaan 

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

havaitsevat, että lippuvaltion puolesta toimivat hyväksytyt laitokset ovat antaneet voimassaolevia 

lakisääteisiä 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 

hyväksytyn laitoksen toimineen erityisen piittaamattomasti. Kyseiselle hyväksytylle laitokselle on 

ilmoitettava asiasta ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä niin, että se voi heti toteuttaa 

asianmukaiset jatkotoimenpiteet.

11 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtiva alus on suunniteltu,

rakennettu ja varusteltu ja sitä huolletaan hyväksytyn laitoksen laatimiin runkoa, koneistoa, 

sähkölaitteita ja hallintalaitteita koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen ja menettelyjen

mukaisesti.

2. Jäsenvaltio voi päättää käyttää hyväksytyn laitoksen sääntöjä ja menettelyjä vastaavina 

pitämiään sääntöjä ainoastaan sillä edellytyksellä, että se antaa nämä säännöt viipymättä 

tiedoksi komissiolle direktiivissä 98/34/EY tarkoitettua menettelyä noudattaen sekä muille 

jäsenvaltioille, ja että yksikään jäsenvaltio tai komissio ei niitä vastusta tai ole tämän 

direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä soveltamalla katsonut, 

etteivät ne täytä vastaavuusedellytystä.
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3. Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä valtuuttamiensa hyväksyttyjen laitosten kanssa 

kyseisten laitosten sääntöjen ja menettelyjen laatimisessa. Jäsenvaltioiden on neuvoteltava 

hyväksyttyjen laitosten kanssa, jotta kansainvälisistä yleissopimuksista voitaisiin saavuttaa 

yhdenmukainen tulkinta

12 artikla

Komissio tiedottaa kerran kahdessa vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä jäsenvaltioissa.

13 artikla

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

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …*. Niiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viipymättä.

                                               

* Virallinen lehti: 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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Kun jäsenvaltiot hyväksyvät nämä säädökset, niissä on viitattava tähän direktiiviin tai 

niihin on niiden virallisen julkaisun yhteydessä liitettävä tällainen viittaus. Niissä on myös 

mainittava, että voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin 

sisältyviä viittauksia tällä direktiivillä kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina 

tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Kumotaan direktiivi 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa 

mainituilla direktiiveillä, … päivästä …kuuta …* alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa 

niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan 

vastaavuustaulukon mukaisesti.

                                               

* Virallinen lehti: tämän direktiivin voimaantulopäivä.
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15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja



5724/2/08 REV 2 VHK/phk 1
LIITE I DG C 3 FI

LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen myöhemmät muutokset

( 14 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 94/57/EY EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20

Komission direktiivi 97/58/EY EYVL L 274, 7.10.1997, s. 8

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/105/EY

EYVL L 19, 22.1.2002, s. 9

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/84/EY

EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53

B osa

Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä

( 14 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi Määräaika saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä

94/57/EY 31. joulukuuta 1995

97/58/EY 30. syyskuuta 1998

2001/105/EY 22. heinäkuuta 2003

2002/84/EY 23. marraskuuta 2003
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LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 94/57/EY Tämä direktiivi Asetus (EY) N:o… /… *

1 artikla 1 artikla 1 artikla

2 artiklan a alakohta 2 artiklan a alakohta 2 artiklan a alakohta

2 artiklan b alakohta 2 artiklan b alakohta -

2 artiklan c alakohta 2 artiklan c alakohta -

2 artiklan d alakohta 2 artiklan d alakohta 2 artiklan b alakohta

2 artiklan e alakohta 2 artiklan e alakohta 2 artiklan c alakohta

- 2 artiklan f alakohta 2 artiklan d alakohta

2 artiklan f alakohta 2 artiklan g alakohta 2 artiklan e alakohta

2 artiklan g alakohta 2 artiklan h alakohta 2 artiklan f alakohta

2 artiklan h alakohta 2 artiklan i alakohta 2 artiklan g alakohta

2 artiklan i alakohta 2 artiklan k alakohta 2 artiklan i alakohta

- 2 artiklan j alakohta 2 artiklan h alakohta

2 artiklan j alakohta 2 artiklan l alakohta -

2 artiklan k alakohta - 2 artiklan j alakohta

                                               

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään johdanto-osan 26 kappaleessa tarkoitetun asetuksen 
numero.
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3 artikla 3 artikla

4 artiklan 1 kohdan
ensimmäinen virke

- 3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen 
virke

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan kolmas 
virke

-

4 artiklan 1 kohdan neljäs 
virke

4 artiklan 1 kohta

- 3 artiklan 3 kohta

- 4 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

5 artikla

6 artikla

7 artikla

5 artiklan 1 kohta 4 artiklan 1 kohta

5 artiklan 3 kohta 4 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 5 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta

6 artiklan 5 kohta -

7 artikla 6 artikla 12 artikla

8 artiklan 1 kohdan
ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan 
a alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen 
luetelmakohta

- 13 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohdan kolmas 
luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan 
b alakohta

- 7 artiklan 1 kohdan toinen 
alakohta

13 artiklan 1 kohdan toinen 
alakohta

8 artiklan 2 kohta 7 artiklan 2 kohta
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8 artiklan 2 kohdan toinen 
alakohta

13 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohdan
johdantolause

8 artikla

10 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohta sekä 2, 3 ja 4 kohta

- -

11 artiklan 1 ja 2 kohta 9 artiklan 1 ja 2 kohta

11 artiklan 3 ja 4 kohta 8 artiklan 1 ja 2 kohta

12 artikla 10 artikla

13 artikla - -

14 artikla 11 artiklan 1 ja 2 kohta

- 11 artiklan 3 kohta

12 artikla

- 9 artikla

15 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 2 kohta 10 artiklan 3 kohta

15 artiklan 3 kohta - 10 artiklan 4 kohta

15 artiklan 4 kohta 10 artiklan 5 kohta

15 artiklan 5 kohta 10 artiklan 6 kohdan
ensimmäinen, toinen, 
kolmas ja viides alakohta



5724/2/08 REV 2 VHK/phk 4
LIITE II DG C 3 FI

- 10 artiklan 6 kohdan neljäs 
alakohta

16 artikla 13 artikla -

17 artikla 16 artikla -

- 14 artikla -

- 15 artikla -

11 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

18 artikla

19 artikla

Liite I liite

I liite

II liite II liite
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I Johdanto

Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti (perustamissopimuksen 251 artikla) neuvosto pääsi 

30.11.2007 poliittiseen yhteisymmärrykseen asiaan liittyvään komission ehdotukseen 

perustuvasta kahdesta erillisestä säädöksestä1: ehdotuksesta direktiiviksi alusten 

tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 

liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleen laadittu teksti) ja 

ehdotuksesta asetukseksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia 

koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleen laadittu teksti). Tämä asiakirja 

koskee komission ehdotuksen sitä osaa, joka muodostaa uudelleen laaditun direktiivin2.

Lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 6. kesäkuuta 2008. 

Kannanotoissaan neuvosto otti huomioon talous- ja sosiaalikomitean3 sekä alueiden komitean4

lausunnot. Suuri määrä Euroopan parlamentin tarkistuksia, jotka hyväksyttiin ensimmäisessä 

käsittelyssä 25.4.20075, otettiin mukaan tai huomioon asiaan liittyvässä direktiivissä tai 

asetuksessa neuvoston kannan mukaisesti. 

Ehdotuksen tarkoituksena on laatia uudelleen useat toisiaan seuranneet muutokset 
direktiiviin 94/57/EY, jolla vahvistettiin yhteiset säännöt ja standardit nk. 
hyväksyttyjä laitoksia varten, jotka tarkastavat aluksia ja myöntävät niille todistuksia. 
Lisäksi nykyisen direktiivin joitakin säännöksiä muutetaan nykyisten sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi tai yhdenmukaistamiseksi taikka niiden vahvistamiseksi: 
esimerkiksi hyväksyttyjen laitosten valvontaa tiukennetaan ja seuraamusjärjestelmää, 
jota sovelletaan niihin laitoksiin, jotka eivät täytä hyväksymisen edellyttämiä 
vähimmäisvaatimuksia, uudistetaan.

                                               
1 Komissio toimitti 30.1.2006 ehdotuksensa uudelleenlaadituksi direktiiviksi alusten 

tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 
liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (asiak. 5912/06 MAR 11 
ENV 50 CODEC 95).

2 Neuvoston yhteinen kanta asetusehdotukseen esitetään asiakirjassa 5726/08 ja sitä koskevat 
perustelut asiakirjassa 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006, 13.9.2006 (EUVL C 318, 23.12.2006, s. 195–201).
4 CdR 43/2006, 15.6.2006 (EUVL C 229, 22.9.2006, s. 38).
5 Asiak. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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II Yhteisen kannan erittely

a) Säädöksen muoto

Neuvoston elimissä käydyissä keskusteluissa pääaiheena oli komission ehdottaman säädöksen 

muoto. Useat direktiiviehdotuksen säännökset oli tulkittava siten, että niissä joko suoraan 

asetettiin velvoitteita tai annettiin komissiolle toimivalta asettaa velvoitteita yksilöille, tässä 

tapauksessa siis hyväksytyille laitoksille. Tämän vahvisti neuvoston oikeudellinen yksikkö 

8.10.2007 antamassaan lausunnossa (asiak. 13616/07), jossa neuvottiin joko antamaan säädös 

asetuksena tai vaihtoehtoisesti laatimaan kyseiset säännökset uudelleen tai jakamaan säädös 

kahtia, direktiiviksi ja asetukseksi. 

Poliittisessa yhteisymmärryksessään neuvosto sopi tekstin jakamisesta kahdeksi erilliseksi 

säädökseksi, direktiiviksi ja asetukseksi. Direktiiviin sisältyvät jäsenvaltioille osoitetut 

säännökset, jotka koskevat niiden suhdetta hyväksyttyihin laitoksiin. Asetus puolestaan 

sisältää kaikki säännökset, jotka liittyvät hyväksymiseen yhteisön tasolla, eli hyväksymisen 

myöntämiseen tai peruuttamiseen komission toimesta, velvoitteet ja perusteet, jotka laitosten 

on täytettävä saadakseen yhteisön tason hyväksynnän sekä mahdolliset seuraamukset, jos 

hyväksytty laitos ei täytä näitä velvoitteita ja perusteita. 

b) Direktiiviin liittyvät pääkysymykset

Neuvosto saattoi sopia lähes kaikista komission ehdotuksen pääkysymyksistä, jotka liittyvät 

jäsenvaltioiden suhteisiin alusten tarkastuksesta ja katsastuksesta sekä niiden todistuskirjojen 

antamisesta vastaaviin laitoksiin. Näihin asioihin liittyvät säännökset ovat muuttuneet vain 

hieman verrattuna nykyisen direktiivin 94/57/EY vastaaviin säännöksiin. 

Neuvoston tekstiin tekemät muutokset olivat tarpeellisia joko toimituksellisista tai 

terminologisista syistä tai ne koskevat seuraavia:



5724/2/08 REV 2 ADD 1 el/EL/sp 4
DG C III FI

Ensinnäkin nykyisen järjestelmän mukaan jäsenvaltiot voivat siirtää muille alusten 

tarkastamiseen ja todistuskirjojen antamiseen liittyvät valtuutensa, jotka niille kuuluvat 

sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, ja neuvosto katsookin, että jos 

jäsenvaltio ei enää halua valtuuttaa tiettyä hyväksyttyä laitosta toimimaan puolestaan, on 

jäsenvaltion asia keskeyttää tai peruuttaa valtuutus. Yhteisen kannan tekstissä ei edellytetä 

mitään erityistä menettelyä, paitsi että jäsenvaltion on annettava viipymättä komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille tieto keskeyttämisestä tai peruuttamisesta ja sen perusteluista.

Toiseksi, muutetun komitologiapäätöksen6 mukaisesti neuvosto otti yhteisessä kannassaan 

käyttöön valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukautettaessa direktiiviä kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin tehtyihin muutoksiin.

Kolmanneksi, neuvosto katsoo aiheelliseksi säätää, että komissio tiedottaa kahden vuoden 

välein direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, asettaen näin komissiolle määräajan.

III Tarkistukset

Neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään ilmaisemat 

näkemykset. Seuraavat EP:n näkemykset on otettu huomioon neuvoston yhteisessä kannassa, 

jotkin niistä osittain tai periaatteellisesti: tarkistukset 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 

37 ja 51.

Eräitä tarkistuksia (4, 5, 8, 27 ja 48) neuvoston oli mahdoton hyväksyä terminologisista syistä. 

Tarkistuksia 30 ja 31 ei neuvoston näkemyksen mukaan voida hyväksyä, sillä ne muuttaisivat 

huomattavasti olemassa olevia säännöksiä hyväksyttyjen laitosten vahinkotapauksesta 

aiheutuvan taloudellisen vastuun yhdenmukaistamisesta. Neuvosto ei hyväksy tarkistuksia 

46 ja 47, koska ne ovat liian ohjeistavia eivätkä näin ollen noudata neuvoston 

lähestymistapaa, joka koskee jäsenvaltioiden oikeutta toimivallan siirtoon. Tarkistukset 1, 21, 

28, 33 ja 49 eivät ole täysin selkeitä tai vaikuttavat tarpeettomilta.

                                               
6 Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY on muutettu 17 päivänä heinäkuuta 2006 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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IV Yhteenveto

Neuvosto katsoo, että sen yhteisessä kannassa esitetään tarkoituksenmukainen tapa säätää 

direktiivillä toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava suhteissaan alusten 

tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuihin laitoksiin. Sitä vastoin kaikki näiden laitosten 

hyväksymiseen yhteisön tasolla liittyvät säännökset sisällytetään rinnakkaisasetukseen.

Yhteisen kannan tekstissä on otettu huomioon suuri osa Euroopan parlamentin tarkastuksista. 

Neuvosto odottaa rakentavia keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa, jotta asiasta 

päästäisiin yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 8. toukokuuta 2008 (14.05)
(OR. fr,en)

Toimielinten välinen asia:
2005/0237a (COD)

8925/08
ADD 1

CODEC 534
MAR 62
ENV 254

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen 

ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 
liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista [ensimmäinen 
käsittely]
– Hyväksytään (LT + L)
a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut
– Lausumat

KOMISSION LAUSUMA

"Komissio muistuttaa, että sen kannan mukaan jäsenvaltioiden olisi laadittava taulukot direktiivin ja 

direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien kansallisten toimenpiteiden 

välisestä vastaavuudesta, jotta voitaisiin kansalaisten, paremman lainsäädännön ja avoimuuden 

etujen mukaisesti varmistaa, että kansallisten säännösten yhdenmukaisuus yhteisön säännösten 

kanssa tutkitaan.

Tässä tapauksessa komissio ei halua vaikeuttaa yhteisymmärrykseen pääsyä neuvostossa, jotta 

toimielinten välinen menettely voitaisiin saattaa loppuun. Se odottaa kuitenkin, että toimielimet 

tarkastelisivat yhteisesti tätä horisontaalista kysymystä."
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NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

"Neuvosto ja komissio katsovat, että tämän direktiivin tavoitteisiin, joita ovat alusturvallisuuden 

lisääminen ja merten pilaantumisen estäminen, olisi pyrittävä myös kansainvälisellä tasolla. Siksi 

jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä yhteistyöhön muiden IMO:n jäsenten kanssa ja 

ehdotettava, että IMO:ssa laadittaisiin hyväksyttyjä laitoksia koskeva kansainvälinen säännöstö.

Tämän direktiivin periaatteisiin tukeutuen tämän säännöstön olisi tarpeen mukaan katettava

a) lakisääteiseen tehtävään liittyvät pakolliset vaatimukset, jotka hyväksyttyjen laitosten on 

täytettävä. Tähän kuuluvat muun muassa seuraavat: yleiset vaatimukset kuten 

riippumattomuus, puolueettomuus, tinkimättömyys, pätevyys ja vastuullisuus, organisaatiota, 

hallintoa ja resursseja koskevat vaatimukset, todistusten myöntämisprosessia koskevat 

vaatimukset, laadukasta hallintoa koskevat vaatimukset;

sekä

b) kehys ja menettelyt pakollista auditointijärjestelmää varten, jotta tarkistetaan, että hyväksytyt 

laitokset täyttävät edellä olevassa a kohdassa tarkoitetut vaatimukset."

________________________
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EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten tarkastamiseen ja 
katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä 
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2005/0237 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten tarkastamiseen ja 
katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä 
toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen antamiseksi alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista 
yhteisistä säännöistä ja standardeista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2005) 587 lopullinen – 2005/0237 COD): 

30. tammikuuta 2006 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 13. syyskuuta 2006 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 15. kesäkuuta 2006 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 25. huhtikuuta 2007 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 6. kesäkuuta 2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Ehdotuksen tavoitteena on uudistaa direktiivillä 94/57/EY (EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20) 
luotua nykyistä järjestelmää, jonka mukaisesti yhteisö hyväksyy laitoksia, joille jäsenvaltiot 
antavat tehtäväksi tarkastaa ja sertifioida alusten turvallisuuden kansainvälisten 
yleissopimusten mukaisesti (luokituslaitokset). Direktiivin neljäs muuttaminen tapahtuu 
uudelleenlaadintana.  

Uudelleenlaadittavalla ehdotuksella pyritään erityisesti 

(1) vahvistamaan hyväksyttyjen laitosten valvontaa perustamalla yhteinen riippumaton 
elin, joka sertifioi kyseisten laitosten laadunhallintajärjestelmiä, 

(2) yhtenäistämään nykyistä kaksijakoista tavallisen ja määräaikaisen hyväksynnän 
järjestelmää siten, ettei yhteisön hyväksyntää annettaisi enää laitoksen koon vaan sen 
palvelujen laadun ja tulosten perusteella,  

(3) yksinkertaistamaan, jäsentämään ja tiukentamaan yhteisön hyväksynnän perusteita, 

(4) uudistamaan seuraamusjärjestelmää, joka nykyisellään kattaa ainoastaan hyväksynnän 
keskeytyksen ja peruuttamisen. Ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön 
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porrastetummat ja tehokkaammat taloudelliset seuraamukset sekä säilyttämään 
mahdollisuus peruuttaa hyväksyntä kaikkein vakavimmissa tapauksissa, 

(5) ottamaan käyttöön luokitustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen hyväksyttyjen 
laitosten välillä (todistukset vastaavuudesta näiden laitosten omien teknisten 
määräysten kanssa), erityisesti kun on kyse laivavarusteita koskevista todistuksista, 
jotka annetaan vastaavien teknisten standardien perusteella, 

(6) selventämään direktiivin tiettyjen säännösten soveltamisalaa ja helpottamaan niiden 
soveltamista. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

3.1. Ehdotuksen jakaminen direktiiviluonnokseksi ja asetusluonnokseksi 

Neuvosto jakoi ehdotuksen direktiiviluonnokseksi ja asetusluonnokseksi, koska se halusi 
varmistaa järjestelmän oikeudellisen aukottomuuden erityisesti siltä osin kuin on kyse 
velvoitteiden säätämisestä hyväksytyille laitoksille, taloudellisten seuraamusten järjestelmä 
mukaan luettuna.  

Komissio toteaa, että direktiiviluonnoksessa käsitellään jäsenvaltioiden suhteita 
hyväksyttyihin laitoksiin, joille ne siirtävät kansainvälisten yleissopimusten mukaisia 
tarkastus- ja sertifiointitehtäviä, kun taas asetusluonnoksessa käsitellään hyväksyntää 
koskevaa järjestelmää kokonaisuudessaan (hyväksynnän myöntäminen ja perusteet, 
hyväksyttyjen laitosten tiedonanto- ja yhteistyövelvoitteet, niiden määräaikaisarviointi, 
puutteiden korjaaminen sekä hyväksynnän peruminen).  

Komissio hyväksyy tämän jaon, koska a) välttämättömiä tekstinlaadinnallisia mukautuksia 
lukuun ottamatta se on muodollinen muutos, jossa kunnioitetaan täysin komission ehdotuksen 
sisältöä; ja b) sen avulla voidaan lisätä oikeusvarmuutta asianomaisten laitosten keskuudessa. 

3.2. Direktiiviluonnos 

Komission mielestä neuvosto on muuttanut johdanto-osaa johdonmukaisesti säädösosan 
muutosten kanssa. 

Säädösosasta voidaan todeta seuraavaa:  

• 6 ja 7 artiklaan tehdyt muutokset vastaavat valvonnan käsittävän 
sääntelykomiteamenettelyn käyttöönottoa neuvoston päätöksen 2006/512/EY1 nojalla. 

• Neuvosto on poistanut 8 artiklan 1 kohtaan sisältyneen suojalausekkeen, vaikka komissio 
ei tehnyt asiasta ehdotusta. Komissio kuitenkin katsoo, että toimenpidettä on pidettävä 
teknisenä, koska sillä poistetaan direktiivin ensimmäisistä versioista periytyvä mekanismi, 
jota ei enää sovelleta. Kyseinen mekanismi on itse asiassa ristiriidassa peräkkäisillä 
muutoksilla komissiolle annetun arviointi- ja seuraamusten määräämisvallan kanssa. Näin 
ollen komissio katsoo voivansa kannattaa kyseistä muutosta, joka ei vaikuta sen 
aloiteoikeuteen. 

                                                 
1 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11. 
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• Komissio toisti kantansa, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi laadittava 
vastaavuustaulukoita toteuttamiensa täytäntöönpanotoimien ja direktiivin säännösten 
välillä, koska se on kansalaisten edun mukaista ja edistää parempaa sääntelyä ja 
avoimuutta. Huolimatta siitä, että kyseinen velvoite poistettiin 14 artiklasta, komissio ei 
vastustanut neuvoston yhteisymmärrystä, jotta toimielinten välinen menettely saataisiin 
päätökseen. Komissio kuitenkin odottaa, että toimielimet käsittelevät tätä laaja-alaista 
kysymystä yhdessä. 

Tällä tavoin muutettuun tekstiin on sisällytetty Euroopan parlamentin tarkistukset 3, 5, 7, 9, 
13, 29, 34, 35–37 ja 51, jotka komissio hyväksyi. Tekstinlaadinnallisia tarkistuksia 1, 4 ja 8, 
jotka komissio hyväksyi periaatteessa, ei sen sijaan ole sisällytetty; kahden ensiksi mainitun 
tarkistuksen sisältö on kuitenkin otettu huomioon asetusluonnoksen liitteessä olevan B osan 
vaatimuksen 6 alakohdassa l, mitä komissio pitää asianmukaisena. 

Komissio pitää muita neuvoston säädösosaan tekemiä muutoksia merkitykseltään vähäisinä 
ja/tai tekstinlaadinnallisina tai teknisinä mukautuksina ja voi näin ollen hyväksyä ne.  

3.3. Asetusluonnos 

Komission mielestä neuvosto on muuttanut johdanto-osaa johdonmukaisesti säädösosan 
muutosten kanssa, lukuun ottamatta johdanto-osan 1 a ja 28 a kappaletta. Niistä komissio 
toteaa seuraavaa: 

• Komissio vastustaa johdanto-osan uutta 1 a kappaletta, jonka mukaan asetusta on tulkittava 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Komissio on sitä mieltä, että a) asetusluonnos on 
täysin kansainvälisen oikeuden mukainen ja b) yhteisön oikeuden tulkinta kuuluu 
yksinomaan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan, eikä lainsäätäjä voi rajoittaa tätä 
tulkintavaltaa.  

• Komissio voi hyväksyä johdanto-osan uuden 28 a kappaleen, koska siinä on otettu 
huomioon tarve sovittaa toisiinsa velvoite, jonka mukaan hyväksytyillä laitoksilla on 
oltava kattava kokonaisuus teknisiä sääntöjä, ja velvoite yhdenmukaistaa näitä sääntöjä. 
Hyväksyttyjä laitoksia ja hyväksyntää hakevia laitoksia arvioidessaan komissio vaatii 
kuitenkin jatkossakin molempien velvoitteiden noudattamista.  

Säädösosasta voidaan todeta seuraavaa: 

• Uudessa 4 artiklan 1 a kohdassa todetaan nimenomaisesti komission ehdotukseen 
periaatteellisesti sisältynyt seikka eli se, että hyväksyntä voidaan myöntää vain sitä 
koskevat vaatimukset täyttäville laitoksille.  

• Saman artiklan 4 kohdan muutoksella joustavoitetaan hyväksynnän 
rajoittamismahdollisuutta rajoituksen säilyessä yksinomaan laadullisena. Samalla 
komission velvoite perustella rajoitus ja ilmoittaa sen mahdollisen poistamisen edellytykset 
vahvistaa asianomaisen laitoksen oikeuksien ja etujen suojaa. 

• Asetusluonnoksen 5 artiklaan lisätyillä määräajoilla korjaavien toimien toteuttamiseksi 
lisätään asianomaiseen hyväksyttyyn laitokseen kohdistettavaa painetta silloin, kun sen 
toiminnassa on havaittu puutteita. 
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• Neuvoston 6 artiklaan tekemällä muutoksella otetaan ensinnäkin käyttöön neuvoa-antava 
komiteamenettely tapauksissa, joissa komissio määrää seuraamuksia hyväksytylle 
laitokselle, jonka toiminnassa on puutteita. Yleisesti ottaen komissio ei pidä 
komiteamenettelyä asianmukaisena tämäntyyppisissä päätöksissä, mutta myöntää, että 
päätökset saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden ja asianomaisten laitosten välisiin suhteisiin, 
koska yhteisön hyväksynnän tarkoituksena on viime kädessä mahdollistaa se, että 
jäsenvaltiot siirtävät kansainvälisten yleissopimusten mukaiset tarkastus- ja 
sertifiointitehtävät näille laitoksille. Näin ollen komissio hyväksyy neuvoston valitseman 
ratkaisun, koska siinä sallitaan jäsenvaltioiden ilmaista kantansa todettuihin rikkomuksiin 
ja määrättäviin seuraamuksiin, mutta estetään samalla menettelyn poliittinen väärinkäyttö. 
Lisäksi neuvosto katsoi tarpeelliseksi laskea määrättävien sakkojen enimmäismäärän 
asianomaisen laitoksen kolmen edellisen tilikauden keskimääräisen liikevaihdon 
perusteella, mikä vaikuttaa oikeudenmukaiselta. Rajoittamattoman toimivallan antaminen 
yhteisöjen tuomioistuimelle sakkojen tarkistamiseksi vahvistaa menettelytakeita ja 
puolustuksen oikeuksien suojaa.  

• Neuvosto lisäsi viidennen tapauksen, jossa hyväksyntä voidaan perua. Näin pyritään 
erityisesti välttämään hyväksytylle laitokselle määrättyjen sakkojen maksaminen julkisen 
tai yksityisen tuen avulla. Komissio antaa menettelylle täyden tukensa, koska kyseinen 
mahdollisuus tekisi tyhjäksi järjestelmän varoittavuuden.  

• Neuvoston 9 artiklassa käyttämä uusi sanamuoto ei vaikuta komission alkuperäisen 
ehdotuksen sisältöön, ja siinä suojataan edelleen täysin komission oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja päästä aluksille hyväksyttyjen laitosten arviointia varten.  

• Ehdotuksen 10 artiklaan on tehty merkittäviä parannuksia, jotka koskevat 
luokitustodistusten vastavuoroista tunnustamista, joka tapahtuu tästä lähtien automaattisesti 
laivavarusteista annetun direktiivin 96/98/EY2 soveltamisalaan kuuluvien varusteiden 
osalta. Neuvosto tarkentaa, että vastavuoroinen tunnustaminen koskee vain varusteita, 
materiaaleja ja osia, mikä selventää alkuperäiseen ehdotukseen jo periaatteessa sisältyneen 
asian. Neuvosto lisäsi kaksi uutta mekanismia: toisaalta hyväksytyt laitokset velvoitetaan 
perustelemaan tapaukset, joissa ne eivät pääse sopimukseen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta, jota puolestaan ei voida rajoittaa muista kuin turvallisuussyistä; toisaalta 
taas hyväksytyt laitokset voivat suojalausekkeen perusteella kieltää tiettyjen todistuksia 
vastaamattomien varusteiden asentamisen alukseen asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Lisäksi Euroopan parlamentin tarkistuksessa 53 
ehdottamaa määräaikaa, jossa komission on tarkoitus esittää kertomus vastavuoroisen 
tunnustamisen toteutumisesta, jatkettiin kolmesta viiteen vuoteen, mikä on komission 
mielestä niin ikään asianmukaista, kun otetaan huomioon hyväksyttyjen laitosten vastuulle 
siirretyn prosessin tekninen monimutkaisuus. 

• Komissio on tyytyväinen siihen, että yhteisessä kannassa on säilytetty hyväksyttyjen 
laitosten velvoite perustaa laadunvarmistusjärjestelmiensä yhteinen ja riippumaton 
sertifiointijärjestelmä. Asiaa koskeva komission alkuperäinen ehdotus sisältyykin 
olennaisilta osiltaan 11 artiklaan, jossa järjestelmän perustaminen annetaan täysin 
hyväksyttyjen laitosten tehtäväksi, toisin sanoen jäsenvaltiot ja komissio eivät osallistu 
siihen. Parlamentti toivoi tämän osalta, että jäsenvaltiot osallistuisivat järjestelmään, ja 

                                                 
2 EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 

2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53). 
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komissio hyväksyi sen periaatteessa; ajatuksesta on kuitenkin luovuttava, koska 
hyväksytyille laitoksille on tarkoitus kehittää kansainvälinen säännöstö, johon kuuluisi 
voimakas riippumattoman sertifioinnin mekanismi, ks. jäljempänä. 

• Komiteamenettelyn osalta, neuvosto lisäsi säännöksen, jonka mukaan komissio voi 
hyväksyä liitteessä olevien vaatimusten tulkintaa ja soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt. Tämä on hyödyllistä vaatimusten tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja 
suuremman oikeusvarmuuden tarjoamiseksi asianomaisille osapuolille, koska tietyt 
vaatimukset saattavat olla hyvin yleisiä, esimerkiksi hyväksytyiltä laitoksilta 
edellytettävien resurssien osalta. 

Tällä tavoin muutettuun tekstiin on sisällytetty kokonaan tai osittain Euroopan parlamentin 
tarkistukset 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38–44, 50, 52–56, 59–61, 66 ja 68, jotka komissio hyväksyi. 
Tarkistukset 18, 26, 14 ja 69, jotka komissio hyväksyi osittain tai periaatteessa, on sisällytetty 
yhteiseen kantaan tavalla, jota komissio pitää tyydyttävänä. Tarkistukset 16, 62, 64, 65 ja 71 
koskivat hyväksyttyjen laitosten laatujärjestelmien sertifioinnista vastaavan elimen 
nimeämistä, ja komissio hyväksyi ne vain periaatteessa, koska ”komitea”-termin käyttö voisi 
aiheuttaa sekaannusta komiteamenettelyn kanssa; komissio katsoo, että neuvoston käyttämä 
nimitys eli ”laadunarviointi- ja sertifiointijärjestelmä” on täysin tyydyttävä kompromissi. 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi komissio pitää neuvoston säädösosaan tekemiä 
muutoksia merkitykseltään vähäisinä ja/tai pelkästään tekstinlaadinnallisina tai teknisinä 
mukautuksina ja voi näin ollen hyväksyä ne.  

3.4. Neuvoston ja komission yhteinen lausuma hyväksyttyjä laitoksia koskevan 
säännöstön laatimisesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) 

Komissio ja neuvosto ovat samaa mieltä siitä, että järjestelmää, jota yhteisö on kehittämässä, 
voitaisiin käyttää mallina kansainvälisesti. Tämä vastaa Euroopan parlamentin huolta siitä, 
että kansainvälinen ja yhteisön järjestelmä on sovitettava hyvin toisiinsa. Komissio ja 
jäsenvaltiot ovatkin valmiita rohkaisemaan IMOa laatimaan säännöstön, jolla taataan 
luokituslaitosten työn maailmanlaajuisesti korkea laatu. Neuvosto ja komissio antoivat tätä 
varten liitteessä olevan yhteisen lausuman. 

4. PÄÄTELMÄT 

Neuvoston yhteinen kanta vastaa täysin niitä huolenaiheita, joiden vuoksi komissio antoi 
ehdotuksensa direktiivin 94/57/EY uudelleenlaatimiseksi, ja se sisältää komission ehdottamat 
olennaiset toimenpiteet. Sen jälkeen, kun säädös jaettiin direktiiviluonnokseksi ja 
asetusluonnokseksi, toimenpiteet sisältyvät pääosin jälkimmäiseen. Lisäksi yhteiseen kantaan 
on sisällytetty lähes kaikki Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka komissio hyväksyi 
kokonaan tai osittain. 

Näin ollen komissio katsoo, että kyseinen yksimielisesti vahvistettu yhteinen kanta on hyvä 
perusta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi Euroopan parlamentin kanssa toisessa 
käsittelyssä, ja hyväksyy sen esitettyään edellä olevat huomiot ja varaumat. 
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LIITE  

NEUVOSTON JA KOMISSION LAUSUMA 

”Neuvosto ja komissio katsovat, että tämän direktiivin tavoitteisiin, joita ovat 
alusturvallisuuden lisääminen ja merten pilaantumisen estäminen, olisi pyrittävä myös 
kansainvälisellä tasolla. Siksi jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä yhteistyöhön 
muiden IMO:n jäsenten kanssa ja ehdotettava, että IMO:ssa laadittaisiin hyväksyttyjä laitoksia 
koskeva kansainvälinen säännöstö. 

Tämän direktiivin periaatteisiin tukeutuen tämän säännöstön olisi tarpeen mukaan katettava 

a) lakisääteiseen tehtävään liittyvät pakolliset vaatimukset, jotka hyväksyttyjen laitosten on 
täytettävä. Tähän kuuluvat muun muassa seuraavat: yleiset vaatimukset kuten 
riippumattomuus, puolueettomuus, tinkimättömyys, pätevyys ja vastuullisuus, organisaatiota, 
hallintoa ja resursseja koskevat vaatimukset, todistusten myöntämisprosessia koskevat 
vaatimukset, laadukasta hallintoa koskevat vaatimukset; 

sekä 

b) kehys ja menettelyt pakollista auditointijärjestelmää varten, jotta tarkistetaan, että 
hyväksytyt laitokset täyttävät edellä olevassa a kohdassa tarkoitetut vaatimukset.” 
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