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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/…/EY,

annettu …,

meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja

direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/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 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 (ei vielä julkaistu virallisessa 

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

(1) Euroopan meriliikenteen turvallisuus olisi pidettävä yleisesti korkealla tasolla, ja 

merionnettomuuksien ja merellä sattuvien vaaratilanteiden määrää olisi pyrittävä 

vähentämään kaikin tavoin.

(2) Merionnettomuuksien ripeä tekninen tutkiminen parantaa meriturvallisuutta, koska sen 

avulla voidaan ehkäistä ihmishenkien menetykseen, alusten menetykseen ja 

meriympäristön pilaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien toistuminen.

(3) Euroopan parlamentti on meriturvallisuuden parantamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 

antamassaan päätöslauselmassa1 kehottanut komissiota antamaan direktiiviehdotuksen 

merionnettomuuksien tutkinnasta.

(4) Joulukuun 10 päivänä 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen, jäljempänä 'UNCLOS', 2 artiklassa vahvistetaan 

rantavaltioiden oikeus tutkia syyt niiden aluemerillä tapahtuviin merionnettomuuksiin, 

jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai ympäristölle, koskevat kyseisen rantavaltion 

etsintä- ja pelastusviranomaisia tai vaikuttavat muulla tavoin kyseiseen rantavaltioon.

(5) UNCLOS-yleissopimuksen 94 artiklassa vahvistetaan, että lippuvaltiot tutkituttavat 

asianmukaisen pätevyyden omaavalla henkilöllä tai henkilöillä tietyt aavalla merellä 

tapahtuneet merivahingot tai -onnettomuudet.

                                               

1 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 730.
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(6) Ihmishengen turvallisuudesta merellä 1 päivänä marraskuuta 1974 tehdyn kansainvälisen

yleissopimuksen, jäljempänä 'SOLAS 74', I luvun 21 säännössä, 5 päivänä huhtikuuta 1966 

tehdyssä kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa sekä alusten aiheuttaman meren 

pilaantumisen ehkäisemisestä 2 päivänä marraskuuta 1973 tehdyssä kansainvälisessä 

yleissopimuksessa vahvistetaan lippuvaltioiden velvollisuudet tutkia onnettomuudet ja 

toimittaa merkitykselliset tulokset Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO).

(7) Joulukuun 1 päivänä 2005 annettuun IMO:n yleiskokouksen päätöslauselmaan A.973(24) 

liitetyssä IMO:n velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevassa säännöstössä 

muistutetaan lippuvaltioiden velvollisuudesta varmistaa, että meriturvallisuutta koskeva 

tutkinta teetetään tutkijoilla, joilla on asianmukainen pätevyys sekä merionnettomuuksiin 

ja merellä sattuviin vaaratilanteisiin liittyviä seikkoja koskeva asiantuntemus. Mainitussa 

säännöstössä edellytetään myös, että lippuvaltiot ovat valmiita asettamaan tätä tarkoitusta 

varten käyttöön päteviä tutkijoita riippumatta siitä, missä onnettomuus tai vaaratilanne on 

tapahtunut.

(8) Olisi otettava huomioon 27 päivänä marraskuuta 1997 annettuun IMO:n yleiskokouksen 

päätöslauselmaan A.849(20) liitetty merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden 

vaaratilanteiden tutkintaa koskeva säännöstö, jäljempänä 'merionnettomuuksien tai merellä 

sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskeva IMO:n säännöstö', jonka mukaan 

merionnettomuuksia ja merellä sattuneita vaaratilanteita koskevaan turvallisuustutkintaan

sovelletaan yhteistä lähestymistapaa ja tällaisiin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin 

vaikuttaneet tekijät määritetään valtioiden välisenä yhteistyönä. Lisäksi olisi otettava 

huomioon IMO:n yleiskokouksen 27 päivänä marraskuuta 1997 annettu päätöslauselma 

A.861(20) ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 17 päivänä toukokuuta 2004 annettu 

päätöslauselma MSC.163(78), joissa esitetään matkatietojen tallentimien määritelmä.
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(9) Jäsenvaltioiden olisi merionnettomuuksia ja merellä sattuneita vaaratilanteita koskevaa

turvallisuustutkintaa suorittaessaan otettava huomioon IMO:n yleiskokouksen 

päätöslauselmaan A.987(24) liitetyt Kansainvälisen työjärjestön hallintoneuvoston 

1 päivänä joulukuuta 2005 hyväksymät ohjeet merenkulkijoiden oikeudenmukaisesta 

kohtelusta merellä sattuneen onnettomuuden yhteydessä sekä kaikki muut asiaankuuluvien 

kansainvälisten järjestöjen hyväksymät inhimillisiin tekijöihin liittyvät suositukset tai 

välineet tekniseen turvallisuustutkintaan soveltuvin osin.

(10) Pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja 

suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi 29 päivänä 

huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/35/EY1 mukaan jäsenvaltioiden on 

määriteltävä omassa oikeusjärjestelmässään se, missä oikeudellisessa asemassa ne ja muut 

jäsenvaltiot, joita asia merkittävässä määrin koskee, voivat osallistua sellaisen 

merionnettomuuden tai vaaratilanteen tutkintaan, jossa on osallisena ro-ro-alus tai 

suurnopeusmatkustaja-alus, toimia siinä yhteistyössä tai, jos merionnettomuuksien tai 

merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa IMO:n säännöstössä niin 

määrätään, suorittaa sen.

(11) Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä 

kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY2

mukaan jäsenvaltioiden on noudatettava merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden 

vaaratilanteiden tutkintaa koskevaa IMO:n säännöstöä sekä varmistettava, että 

onnettomuustutkinnan tulokset julkaistaan mahdollisimman pian sen päättymisen jälkeen.

                                               

1 EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53).

2 EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10.
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(12) Turvallisuustutkinnan puolueeton suorittaminen sellaisista onnettomuuksista tai 

vaaratilanteista, joissa on osallisena merialuksia tai satamassa tai muilla rajoitetuilla 

merialueilla olevia muita aluksia, on erittäin tärkeää tällaisten onnettomuuksien tai 

vaaratilanteiden olosuhteiden ja syiden tehokkaan selvittämisen kannalta. Tällainen 

tutkinta tulisi olisi tästä syystä eturistiriitojen välttämiseksi teettää riippumattoman elimen 

tai yksikön valvonnassa toimivilla pätevillä tutkijoilla.

(13) Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa varmistettava oikeudellisesta tutkinnasta vastaavien 

viranomaisten toimivaltuuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti ja yhteistyössä 

kyseisten viranomaisten kanssa, että teknisestä tutkinnasta vastaavat henkilöt voivat 

suorittaa tehtävänsä parhaissa mahdollisissa oloissa.

(14) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden oikeusjärjestelmä antaa niille ja 

mahdollisille muille jäsenvaltioille, joita asia merkittävässä määrin koskee, 

mahdollisuuden olla osallisena tai toimia yhteistyössä onnettomuuksien tutkinnassa tai 

suorittaa tutkinta merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa 

koskevan IMO:n säännöstön mukaisesti.

(15) Jäsenvaltio voi antaa merionnettomuutta tai merellä sattunutta vaaratilannetta koskevan 

turvallisuustutkinnan, jäljempänä 'turvallisuustutkinta', johtamisen tai 

turvallisuustutkintaan kuuluvia erityistehtäviä toisen jäsenvaltion tehtäväksi, jos näin on 

yhteisesti sovittu.
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(16) Jäsenvaltioiden on kaikin tavoin pyrittävä välttämään maksun perimistä sellaisen avun 

antamisesta, jota pyydetään kahta tai useampaa jäsenvaltiota koskevan

turvallisuustutkinnan suorittamiseen. Kun apua pyydetään jäsenvaltiolta, jota 

turvallisuustutkinta ei koske, jäsenvaltioiden olisi sovittava aiheutuneiden kulujen 

korvaamisesta.

(17) SOLAS 74:n V luvun 20 säännössä edellytetään, että 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai sen 

jälkeen rakennetuissa matkustaja-aluksissa ja muissa kuin matkustaja-aluksissa, joiden 

bruttovetoisuus on vähintään 3 000, on oltava matkatietojen tallentimet 

onnettomuustutkinnan helpottamiseksi. Kun otetaan huomioon näiden laitteiden merkitys 

merionnettomuuksien ehkäisyä koskevan politiikan laadinnassa, niistä olisi 

järjestelmällisesti tehtävä pakollisia aluksilla, jotka harjoittavat kansallista tai 

kansainvälistä liikennettä ja käyvät yhteisön satamissa.

(18) Matkatietojen tallennusjärjestelmän ja muiden elektroniikkalaitteiden antamia tietoja 

voidaan käyttää sekä jälkikäteen merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen 

syiden selvittämiseksi että ennalta ehkäisevästi kokemusten saamiseksi olosuhteista, jotka 

voivat johtaa tällaisiin tapauksiin. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällaisia tietoja 

käytetään asianmukaisesti molempiin tarkoituksiin, jos niitä on saatavissa.
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(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/20021 mukaan Euroopan 

meriturvallisuusviraston, jäljempänä 'meriturvallisuusvirasto', on tehtävä yhteistyötä 

jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen teknisiä ratkaisuja ja tarjotakseen teknistä tukea 

yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanossa. Meriturvallisuusviraston erityisenä tehtävänä 

onnettomuustutkinnan alalla on helpottaa jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä 

yhteisen menettelytavan kehittämisessä merionnettomuuksien tutkintaa varten, 

jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät asianmukaisesti huomioon ottaen ja sovittujen 

kansainvälisten periaatteiden mukaisesti.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1406/2002 mukaisesti meriturvallisuusvirasto helpottaa yhteistyötä 

jäsenvaltioiden antamassa tutkintaan liittyviä toimia koskevassa tuessa sekä laadittujen 

onnettomuustutkintaraporttien analysoimisessa.

(21) Jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon turvallisuustutkintaan perustuvat 

turvallisuussuositukset.

(22) Koska teknisen turvallisuustutkinnan tavoitteena on estää uusien onnettomuuksien ja 

vaaratilanteiden syntyminen merellä, siinä tehdyissä päätelmissä ja 

turvallisuussuosituksissa ei tulisi missään tapauksessa osoittaa syyllisyyttä tai vastuuta.

                                               

1 EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1861/2006 (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 1).
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(23) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on

meriturvallisuuden parantaminen yhteisössä ja uusien merionnettomuuksien riskin 

pienentäminen tällä tavoin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten 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.

(24) Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

(25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa tätä direktiiviä myöhempien 

kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin 

tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi sekä merionnettomuuksien ja merellä 

sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevien yhteisten menettelytapojen muuttamiseksi. 

Koska nämä 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.

                                               

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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(26) Jäsenvaltioita kannustetaan paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn 

sopimuksen1 34 kohdan mukaisesti laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia 

taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 

julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa meriturvallisuutta ja ehkäistä alusten 

aiheuttamaa pilaantumista sekä pienentää siten uusien merionnettomuuksien riskiä:

a) helpottamalla turvallisuustutkinnan ripeää toteuttamista sekä merionnettomuuksien ja 

merellä sattuneiden vaaratilanteiden asianmukaista analysointia niiden syiden 

määrittämiseksi ja

b) varmistamalla, että turvallisuustutkinnasta sekä korjaavia toimia koskevista 

ehdotuksista annetaan täsmällistä ja ajankohtaista tietoa. 

2. Tämän direktiivin mukaisessa tutkinnassa ei saa olla kyse vastuun määrittämisestä eikä 

syyllisyyden osoittamisesta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että tutkintaelin tai 

-yksikkö, jäljempänä 'tutkintaelin', ei pidäty onnettomuuden ja vaaratilanteen syiden 

täydellisestä ilmoittamisesta siksi, että syyllisyys tai vastuu voidaan päätellä tuloksista. 

                                               

1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan merionnettomuuksiin ja merellä sattuviin vaaratilanteisiin,

a) joissa on osallisena jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia,

b) jotka tapahtuvat jäsenvaltioiden UNCLOSin määritelmän mukaisella aluemerellä tai 

sisäisillä aluevesillä, taikka

c) jotka koskevat jäsenvaltioiden muita merkittäviä etuja.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta merionnettomuuksiin ja merellä sattuviin vaaratilanteisiin, 

joissa on osallisena ainoastaan:

a) sota- tai joukkojenkuljetusaluksia tai muita aluksia, jotka ovat jäsenvaltion 

omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään ainoastaan valtion muihin kuin 

kaupallisiin tarkoituksiin;

b) aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla, alkeellista rakennetta olevia puualuksia tai 

ei-ammattimaisessa käytössä olevia huvialuksia ja -veneitä, jollei niillä ole miehistöä 

ja jollei niillä kuljeteta enempää kuin kahtatoista matkustajaa kaupallisessa 

tarkoituksessa;

c) sisävesillä käytettäviä sisävesialuksia;

d) alle 15 metrin pituisia kalastusaluksia;

e) kiinteitä avomeriyksikköjä.
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3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) 'merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevalla IMO:n 

säännöstöllä' 27 päivänä marraskuuta 1997 annettuun IMO:n yleiskokouksen 

päätöslauselmaan A.849(20) liitetyn merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden 

vaaratilanteiden tutkintaa koskevan säännöstön ajantasaistettua toisintoa. 

2) Seuraavat käsitteet on tulkittava merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden 

vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa IMO:n säännöstössä olevien määritelmien 

mukaisesti:

a) 'merionnettomuus';

b) 'hyvin vakava onnettomuus';

c) 'merellä sattunut vaaratilanne';

d) 'merionnettomuutta tai merellä sattunutta vaaratilannetta koskeva 

turvallisuustutkinta';

e) 'tutkintaa johtava valtio';

f) 'valtio, jota asia merkittävässä määrin koskee'.

3) Käsitteet 'ro-ro-alus' ja 'suurnopeusmatkustaja-alus' on tulkittava direktiivin 1999/35/EY 

2 artiklassa olevien määritelmien mukaisesti. 

4) Käsite 'matkatietojen tallennin', jäljempänä 'VDR', on tulkittava IMO:n yleiskokouksen 

päätöslauselmassa A.861(20) ja IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöslauselmassa 

MSC.163(78) olevan määritelmän mukaisesti.
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5) 'Turvallisuussuosituksella' tarkoitetaan ehdotusta, jonka esittää jompikumpi seuraavista:

a) turvallisuustutkintaa suorittavan tai johtavan valtion tutkintaelin kyseisestä 

tutkinnasta saatujen tietojen pohjalta, tai tapauksen mukaan

b) komissio abstraktien tietojen analysoinnin pohjalta.

4 artikla

Turvallisuustutkinnan asema

1. Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmänsä mukaisesti määriteltävä turvallisuustutkinnan

oikeudellinen asema niin, että kyseinen tutkinta voidaan suorittaa mahdollisimman 

tehokkaasti ja nopeasti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja tarvittaessa 

yhteistyössä oikeudellisesta tutkinnasta vastaavien viranomaisten kanssa, että 

turvallisuustutkinnat:

a) ovat riippumattomia rikostutkinnasta ja muusta rinnakkaisesta tutkinnasta, jotka 

suoritetaan vastuun määrittämiseksi tai syyllisyyden osoittamiseksi;

b) eivät aiheetta esty, keskeydy tai viivästy tällaisen tutkinnan vuoksi.

2. Jäsenvaltioiden vahvistamissa määräyksissä on oltava 10 artiklassa tarkoitetun pysyvän 

yhteistyöjärjestelmän mukaisesti säännökset, jotka antavat mahdollisuuden:

a) tehdä yhteistyötä ja antaa keskinäistä apua muiden jäsenvaltioiden johtamassa 

turvallisuustutkinnassa tai antaa toisen jäsenvaltion tehtäväksi johtaa tällaista 

tutkintaa 7 artiklan mukaisesti ja
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b) koordinoida omien tutkintaelintensä toimia siinä määrin kuin on tarpeen tämän 

direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi.

5 artikla

Tutkintavelvollisuus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 8 artiklassa tarkoitettu tutkintaelin suorittaa 

turvallisuustutkinnan sellaisten merellä sattuneiden hyvin vakavien onnettomuuksien 

jälkeen,

a) joissa on ollut osallisena kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus, riippumatta 

siitä, missä onnettomuus on tapahtunut;

b) jotka ovat tapahtuneet sen UNCLOSin määritelmän mukaisella aluemerellä tai 

sisäisillä aluevesillä, riippumatta siitä, minkä lipun alla onnettomuudessa osallisena

ollut alus tai alukset purjehtivat; taikka

c) jotka koskevat merkittävässä määrin kyseistä jäsenvaltiota, riippumatta siitä, missä 

onnettomuus on tapahtunut ja minkä lipun alla siinä osallisena ollut alus tai alukset 

purjehtivat.

2. Lisäksi tutkintaelimen on päätettävä, tehdäänkö muun merionnettomuuden tai merellä 

sattuneen vaaratilanteen jälkeen turvallisuustutkinta. 

Päätöksessään tutkintaelimen on otettava huomioon onnettomuuden tai vaaratilanteen 

vakavuus, alus- ja/tai lastityyppi ja mahdollisuus, että turvallisuustutkinnan tulokset 

johtaisivat uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen. 
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3. Turvallisuustutkinnan suorittamisen laajuudesta ja käytännön järjestelyistä päättää 

tutkintaa johtavan jäsenvaltion tutkintaelin yhteistyössä muiden sellaisten valtioiden 

vastaavien elinten kanssa, joita asia merkittävässä määrin koskee, tavalla, jonka se katsoo 

parhaiten edistävän tämän direktiivin tavoitteen saavuttamista ja ehkäisevän uudet 

onnettomuudet ja vaaratilanteet.

4. Turvallisuustutkinnassa on noudatettava merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden 

vaaratilanteiden tutkintaan asetuksen (EY) N:o 1406/2002 2 artiklan e alakohdan 

mukaisesti kehitettyjen yhteisten menettelytapojen periaatteita. Komissio hyväksyy tai 

muuttaa näitä menettelytapoja tämän direktiivin soveltamista varten.

Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 

keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio ja jäsenvaltiot laativat turvallisuustutkintaa koskevista prosesseista ja parhaista 

toimintatavoista ohjeet, joita käytetään yhteisen menettelytavan täytäntöönpanossa. Ohjeita 

päivitetään määräajoin turvallisuustutkinnasta saatujen kokemusten ottamiseksi huomioon.

5. Turvallisuustutkinta on aloitettava niin pian kuin on käytännössä mahdollista 

merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen jälkeen.



5721/5/08 REV 5 JEB/tan 15
DG C III FI

6 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Jäsenvaltion on vaadittava oikeusjärjestelmänsä puitteissa, että vastuuviranomaiset ja/tai 

asianomaiset osapuolet viipymättä ilmoittavat kyseisen jäsenvaltion tutkintaelimelle kaikista 

onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan. 

7 artikla

Turvallisuustutkinnan johtaminen ja siihen osallistuminen

1. Jäsenvaltioiden on vältettävä suorittamasta rinnakkaista turvallisuustutkintaa, joka koskee

samaa merionnettomuutta tai merellä sattunutta vaaratilannetta. Niiden on pidättäydyttävä 

kaikista toimenpiteistä, jotka voivat aiheetta estää, keskeyttää tai viivästyttää tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvan turvallisuustutkinnan suorittamisen.

Kun on kyse turvallisuustutkinnasta, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 

kyseisten jäsenvaltioiden on yhteistyössä sovittava nopeasti, mikä niistä on tutkintaa 

johtava jäsenvaltio. Niiden on kaikin tavoin pyrittävä pääsemään sopimukseen 

tutkintamenettelyistä. Tämän sopimuksen puitteissa muilla valtioilla, joita asia 

merkittävässä määrin koskee, on todistajien ja todisteiden osalta samanlaiset oikeudet ja 

mahdollisuudet kuin turvallisuustutkintaa suorittavalla jäsenvaltiolla. Niillä on myös 

oikeus vaatia, että tutkintaa johtava jäsenvaltio ottaa niiden näkökulman huomioon.
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2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kukin jäsenvaltio on vastuussa 

turvallisuustutkinnasta ja toiminnan yhteensovittamisesta muiden jäsenvaltioiden kanssa, 

joita asia merkittävässä määrin koskee, kunnes on sovittu yhteisesti, mikä niistä on 

tutkintaa johtava valtio.

3. Jäsenvaltio voi tapauskohtaisesti antaa keskinäisellä sopimuksella turvallisuustutkinnan

johtamisen tai tällaista tutkintaa koskevien erityistehtävien suorittamisen toisen 

jäsenvaltion tehtäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseistä jäsenvaltiota koskevien 

tämän direktiivin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten velvollisuuksien soveltamista.

4. Jos ro-ro-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus on osallisena merionnettomuudessa tai 

merellä sattuvassa vaaratilanteessa, turvallisuustutkintamenettelyn aloittaa se jäsenvaltio, 

jonka UNCLOSin määritelmän mukaisella aluemerellä tai sisäisillä aluevesillä

onnettomuus tai vaaratilanne sattuu, tai jos se sattuu muualla, se jäsenvaltio, jossa kyseinen 

alus on viimeksi käynyt. Kyseinen valtio on vastuussa turvallisuustutkinnasta ja toiminnan

yhteensovittamisesta muiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia merkittävässä määrin 

koskee, kunnes on sovittu yhteisesti, mikä niistä on tutkintaa johtava valtio.

8 artikla

Tutkintaelimet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuustutkinta suoritetaan puolueettoman 

pysyvän tutkintaelimen vastuulla ja että tutkinta teetetään tutkijoilla, joilla on 

asianmukainen pätevyys sekä merionnettomuuksiin ja merellä sattuviin vaaratilanteisiin 

liittyviä seikkoja koskeva asiantuntemus.
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Jotta turvallisuustutkinta toteutettaisiin puolueettomasti, tutkintaelimen organisaation, 

oikeudellisen rakenteen ja päätöksenteon on oltava riippumaton kaikista osapuolista, joiden 

edut saattaisivat olla ristiriidassa kyseisen tehtävän kanssa.

Sisämaajäsenvaltioiden, joiden lipun alla ei purjehdi aluksia, on määriteltävä riippumaton 

yhteyspiste, joka tekee tutkinnassa yhteistyötä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

2. Tutkintaelimen on varmistettava, että yksittäisillä tutkijoilla on käytännön tietoja ja 

käytännön kokemusta niiltä aloilta, jotka liittyvät heidän tavanomaisiin tutkintatehtäviinsä. 

Lisäksi sen on varmistettava, että sopivaa asiantuntemusta saadaan tarvittaessa nopeasti 

käyttöön.

3. Tutkintaelimelle annettuja tehtäviä voidaan laajentaa meriturvallisuuteen liittyvien tietojen 

keräämiseen ja analysointiin erityisesti ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa, jos kyseiset 

toimet eivät vaikuta tutkintaelimen riippumattomuuteen eikä niihin liity vastuuta sääntelyä, 

hallintoa tai standardointia koskevista asioista.

4. Kunkin jäsenvaltion on omassa kansallisessa oikeusjärjestelmässään varmistettava, että 

kyseisen jäsenvaltion tutkintaelimen tai muun sellaisen tutkintaelimen tutkijoille, jonka 

tehtäväksi se on antanut turvallisuustutkinnan, tarvittaessa yhteistyössä oikeudellisesta 

tutkinnasta vastaavien viranomaisten kanssa, annetaan valtuudet:

a) päästä vapaasti asianomaisille alueille tai onnettomuuspaikoille sekä aluksille, 

hylkyihin ja rakenteisiin, lasti, varusteet ja hylkytavara mukaan luettuina;
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b) varmistaa todisteiden välitön luettelointi sekä hylyn, hylkytavaran tai muiden osien 

tai aineiden valvottu etsintä ja siirtäminen tutkimista tai analysointia varten;

c) vaatia b alakohdassa tarkoitettujen seikkojen tutkimista tai analysointia ja saada 

tällaisten tutkimusten tai analyysien tulokset vapaasti käyttöönsä;

d) saada vapaasti käyttöönsä alusta, matkaa, lastia, miehistöä tai muita henkilöitä, 

kohteita, asianhaaroja tai olosuhteita koskevaa informaatiota ja tallennettuja tietoja, 

mukaan luettuna VDR:n tiedot, sekä kopioida ja käyttää niitä;

e) saada vapaasti käyttöönsä uhrien ruumiita koskevat tutkimustulokset ja uhrien 

ruumiista otettuja näytteitä koskevat koetulokset;

f) vaatia ja saada vapaasti käyttöönsä alukseen toimintaan osallistuneita tai muita 

asianomaisia henkilöitä koskevat tutkimustulokset ja heistä otettuja näytteitä 

koskevat koetulokset; 

g) haastatella todistajia sellaisten henkilöiden poissa ollessa, joiden etujen voidaan 

katsoa vaikeuttavan turvallisuustutkintaa;

h) saada käyttöönsä lippuvaltion, alusten omistajien, luokituslaitosten ja muiden 

asianomaisten osapuolten hallussa olevat katsastuspöytäkirjat ja merkitykselliset 

tiedot, jos kyseiset osapuolet tai niiden edustajat ovat sijoittautuneet kyseiseen 

jäsenvaltioon;

i) pyytää apua kulloistenkin valtioiden asianomaisilta viranomaisilta, kuten lippu- ja 

satamavaltion katsastajilta, merivartioston virkamiehiltä, alusliikennepalvelun 

tarjoajilta, etsintä- ja pelastusyksiköiltä, luotseilta tai muulta satama- tai 

merenkulkuhenkilöstöltä. 
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5. Tutkintaelimen on voitava ryhtyä välittömästi toimiin, ilmoitettiinpa sille milloin tahansa 

onnettomuudesta, ja sen on saatava riittävästi voimavaroja tehtäviensä itsenäiseen 

suorittamiseen. Tutkintaelimen tutkijoille on annettava sellainen asema, joka takaa heille

tarvittavan riippumattomuuden.

6. Tutkintaelin voi yhdistää tämän direktiivin mukaiset tehtävänsä muita tapahtumia kuin 

merionnettomuuksia koskevaan tutkintatyöhön sillä ehdolla, että tällainen tutkinta ei 

vaaranna sen riippumattomuutta.

9 artikla

Luottamuksellisuus

Kunkin jäsenvaltion on oikeusjärjestelmässään varmistettava, että seuraavia tietoja ei anneta muita 

tarkoituksia kuin turvallisuustutkintaa varten, paitsi jos kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen määrää, että tietojen julkaisemisesta saatava etu on suurempi kuin ne haitalliset 

kansalliset ja kansainväliset vaikutukset, joita sillä voi olla kyseiseen turvallisuustutkintaan tai 

tuleviin tutkintoihin: 

a) todistajanlausunnot sekä muut lausunnot, selonteot ja muistiinpanot, jotka tutkintaelin on 

hankkinut tai saanut turvallisuustutkinnan aikana; 

b) tiedot, joista ilmenee turvallisuustutkinnan yhteydessä todisteita esittäneiden henkilöiden 

henkilöllisyys; 

c) onnettomuudessa tai vaaratilanteissa osallisena olleita henkilöitä koskevat lääketieteelliset 

tai yksityiset tiedot.
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10 artikla

Pysyvä yhteistyöjärjestelmä

1. Jäsenvaltioiden on tiiviissä yhteistyössä komission kanssa perustettava pysyvä 

yhteistyöjärjestelmä, jonka avulla niiden tutkintaelimet voivat tehdä yhteistyötä toistensa 

siinä määrin kuin on tarpeen tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Pysyvän yhteistyöjärjestelmän työjärjestyksestä ja sen vaatimista organisaatiojärjestelyistä 

päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Pysyvässä yhteistyöjärjestelmässä jäsenvaltioiden tutkintaelimet sopivat erityisesti 

parhaista yhteistyömuodoista, jotka antavat mahdollisuuden:

a) jakaa tutkintaelinten kesken toimitilat, laitteet ja välineet, joita tarvitaan aluksen 

hylyn, laitteiden ja muiden turvallisuustutkinnan kannalta merkityksellisten esineiden 

tekniseen tutkimiseen, mukaan luettuna tietojen kerääminen matkatietojen 

tallentimista ja muista elektroniikkalaitteista ja näiden tietojen arviointi;

b) tarjota keskinäistä teknistä yhteistyötä tai asiantuntemusta, jota tarvitaan 

erityistehtävien suorittamiseen;

c) hankkia ja jakaa tietoja, joita tarvitaan onnettomuustietojen analysoinnissa ja 

asianmukaisten turvallisuussuositusten laadinnassa yhteisön tasolla; 
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d) laatia yhteiset periaatteet turvallisuussuositusten seurannalle ja tutkintamenetelmien 

mukauttamiselle tekniikan ja tieteen kehitykseen; 

e) laatia luottamuksellisuutta koskevat kansallisia sääntöjä noudattavat, myös 

kolmansien maiden kanssa käytettävät säännöt todistajanlausuntojen jakamista ja 

tietojenkäsittelyä sekä muita 9 artiklassa tarkoitettuja tietoja varten;

f) järjestää tarvittaessa asianmukaista koulutusta yksittäisille tutkijoille;

g) edistää yhteistyötä kolmansien maiden tutkintaelinten ja merionnettomuuksia 

tutkivien kansainvälisten organisaatioiden kanssa tämän direktiivin piiriin kuuluvilla 

aloilla.

h) antaa turvallisuustutkintaa suorittaville tutkintaelimille kaikkia olennaisia tietoja.

11 artikla

Kustannukset

1. Kun on kyse turvallisuustutkinnasta, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, siihen

kuuluvista toimista ei peritä maksua.

2. Kun apua pyydetään jäsenvaltiolta, jota turvallisuustutkinta ei koske, jäsenvaltiot sopivat 

aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.
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12 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa, joita asia

merkittävässä määrin koskee

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman laajalti tehtävä turvallisuustutkinnassa yhteistyötä 

kolmansien maiden kanssa, joita asia merkittävässä määrin koskee.

2. Kolmansille maille, joita asia merkittävässä määrin koskee, on yhteisestä sopimuksesta 

annettava lupa osallistua jäsenvaltion tämän direktiivin mukaisesti johtamaan 

turvallisuustutkintaan missä tahansa tutkinnan vaiheessa.

3. Yhteistyö, jota jäsenvaltio tekee sellaisen kolmannen maan suorittamassa 

turvallisuustutkinnassa, jota asia merkittävässä määrin koskee, ei rajoita tämän direktiivin 

mukaisten turvallisuustutkinnalle asetettujen suoritus- ja raportointivaatimusten 

soveltamista. Kun kolmas maa, jota asia merkittävässä määrin koskee, johtaa 

turvallisuustutkintaa, jossa yksi tai useampi jäsenvaltio on osallisena, jäsenvaltiot voivat 

päättää, että rinnakkaista turvallisuustutkintaa ei suoriteta, mikäli kolmannen maan 

johtamassa turvallisuustutkinnassa noudatetaan IMO:n säännöstöä.
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13 artikla

Todisteiden säilyttäminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden osapuolet pyrkivät kaikin tavoin: 

a) säilyttämään kaikki tiedot, jotka on saatu merikartoista, laivapäiväkirjoista sekä sähköisistä 

ja magneettisista ääni- ja kuvatallenteista, mukaan luettuina matkatietojen tallentimista ja 

muista elektroniikkalaitteista saadut tiedot, jotka liittyvät onnettomuutta edeltäneeseen 

ajanjaksoon, onnettomuusajankohtaan ja onnettomuuden jälkeiseen ajanjaksoon;

b) estämään tällaisten tietojen päällekirjoituksen tai muunlaisen muuttamisen;

c) estämään häiriöitä muille laitteille, joita voidaan kohtuuden rajoissa pitää onnettomuuden 

turvallisuustutkinnan kannalta tarpeellisina;

d) ripeästi keräämään ja säilyttämään kaikki todisteet turvallisuustutkintaa varten.

14 artikla

Onnettomuusraportit

1. Tämän direktiivin mukaisesti tehdystä turvallisuustutkinnasta on julkaistava toimivaltaisen 

tutkintaelimen määrittämässä muodossa oleva raportti, jonka sisältö on liitteen I asiaa 

koskevien osioiden mukainen.
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Tutkintaelimet voivat päättää, että turvallisuustutkinnasta, joka ei koske hyvin vakavaa 

merionnettomuutta ja jonka tulokset eivät ole omiaan johtamaan uusien onnettomuuksien 

ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen, laaditaan yksinkertaistettu raportti, joka julkaistaan. 

2. Tutkintaelimen on parhaansa mukaan pyrittävä antamaan 1 kohdan mukainen raportti 

yleisön saataville 12 kuukauden kuluessa päivästä, jona onnettomuus tai vaaratilanne on 

sattunut. Jos loppuraporttia ei pystytä laatimaan kyseisessä ajassa, 12 kuukauden kuluessa 

mainitusta päivästä on julkaistava väliraportti.

3. Tutkintaa johtavan jäsenvaltion tutkintaelimen on lähetettävä loppuraportista, 

yksinkertaistetusta raportista tai väliraportista kopio komissiolle. Sen on otettava huomioon 

komission mahdolliset loppuraporttia koskevat huomautukset siitä, miten toimituksellista 

laatua voidaan parantaa, jotta raportti edistäisi mahdollisimman hyvin tämän direktiivin 

tavoitteen saavuttamista.

15 artikla

Turvallisuussuositukset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne, joille tutkintaelinten antamat 

turvallisuussuositukset on osoitettu, ottavat ne asianmukaisesti huomioon ja että 

suositusten pohjalta ryhdytään tarvittaessa asianmukaisiin jatkotoimiin, jotka ovat yhteisön 

ja kansainvälisen oikeuden mukaisia.

2. Tutkintaelin tai komissio antaa tarvittaessa turvallisuussuosituksia abstraktin tietoanalyysin 

pohjalta.
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3. Turvallisuussuosituksessa ei tule missään tapauksessa ratkaista onnettomuuteen liittyvää 

vastuuta tai syyllisyyden jakautumista.

16 artikla

Varhaisvaroitusjärjestelmä

Jos jäsenvaltion tutkintaelin katsoo turvallisuustutkinnan missä tahansa vaiheessa, että uusien 

onnettomuuksien vaaran torjumiseksi on toteutettava kiireellisiä toimia yhteisön tasolla, sen on 

viipymättä ilmoitettava komissiolle tarpeesta antaa varhaisvaroitus, sanotun vaikuttamatta sen 

oikeuteen antaa varhaisvaroitus.

Komissio antaa tarvittaessa varoituksen kaikkien muiden jäsenvaltioiden vastuuviranomaisille, 

merenkulkualalle ja muille asianomaisille osapuolille. 

17 artikla

Eurooppalainen merionnettomuustietokanta

1. Merionnettomuuksia ja merellä sattuneita vaaratilanteita koskevat tiedot on tallennettava ja 

analysoitava eurooppalaisen sähköisen tietokannan avulla, jonka komissio perustaa ja jota 

kutsutaan merionnettomuuksia koskevaksi eurooppalaiseksi tietojärjestelmäksi (European 

Marine Casualty Information Platform, EMCIP).

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viranomaiset, joilla on oikeus käyttää kyseistä 

tietokantaa.



5721/5/08 REV 5 JEB/tan 26
DG C III FI

3. Jäsenvaltioiden tutkintaelinten on ilmoitettava komissiolle merionnettomuuksista ja 

merellä sattuneista vaaratilanteista liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti. Niiden on myös 

toimitettava komissiolle turvallisuustutkinnasta saadut tiedot EMCIP-tietokantamallin 

mukaisesti.

4. Komissio ja jäsenvaltiot kehittävät tietokantamallin sekä tietojen ilmoitusmenettelyn 

asianmukaisessa aikataulussa.

18 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 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 

kaksi kuukautta.

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

sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

                                               

1 EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 93/2007 (EUVL L 22, 31.1.2007, s. 12).
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19 artikla

Muutosvaltuudet

Komissio voi tässä direktiivissä asetetuissa rajoissa ajantasaistaa tässä direktiivissä esitettyjä 

määritelmiä ja viittauksia yhteisön säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin mukauttaakseen ne voimaan 

tulleisiin yhteisön tai IMO:n toimenpiteisiin.

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

myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi myös muuttaa liitteitä samaa menettelyä noudattaen.

IMO:n säännöstöön tehdyt muutokset voidaan asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklan mukaisesti 

jättää tämän direktiivin soveltamisen ulkopuolelle.

20 artikla

Lisätoimenpiteet

Tämän direktiivin säännökset eivät estä jäsenvaltiota toteuttamasta meriturvallisuutta koskevia 

lisätoimenpiteitä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, edellyttäen, että kyseiset 

toimenpiteet eivät ole tämän direktiivin vastaisia eivätkä estä mitenkään sen tavoitteen 

saavuttamista.
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21 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten 

rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia.

22 artikla

Muutokset voimassa oleviin säädöksiin

1. Poistetaan direktiivin 1999/35/EY 12 artikla.

2. Poistetaan direktiivin 2002/59/EY 11 artikla.

23 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

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

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ....

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

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

siitä, miten viittaukset tehdään.

                                               

 Virallinen lehti: 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

24 artikla

Voimaantulo

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

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

25 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I

Turvallisuustutkintaraportin sisältö

Johdanto

Tässä osassa ilmoitetaan, mikä on turvallisuustutkinnan ainoa tavoite, ja todetaan, että 

turvallisuussuositus ei missään tapauksessa luo oletusta vastuusta tai syyllisyydestä eikä raportin 

sisällössä tai tyylissä ole pyritty siihen, että raporttia käytettäisiin oikeuskäsittelyssä.

(Raportissa ei saa viitata todistajanlausuntoihin eikä liittää ketään raportissa mainittua henkilöä 

sellaiseen henkilöön, joka on ollut turvallisuustutkinnan aikana todistajana.)

1. Tiivistelmä

Tässä osassa esitetään merionnettomuutta tai merellä sattunutta vaaratilannetta koskevat 

perustiedot: mitä tapahtui; miten, missä ja milloin se tapahtui; tässä osassa myös mainitaan 

aiheuttiko tapahtuma kuolonuhreja ja loukkaantumisia ja vahingoittiko se alusta, lastia, 

kolmansia osapuolia tai ympäristöä.

2. Tosiseikat

Tämä osa koostuu erillisistä jaksoista, joissa esitetään riittävä määrä tutkintaelimen 

tosiseikkoina pitämiä tietoja, jotka tukevat analyysiä ja helpottavat asian ymmärtämistä. 
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Jaksoissa esitetään erityisesti seuraavat tiedot:

2.1 Alusta koskevat tiedot

lippu / alusrekisteri;

tunnistetiedot;

pääominaisuudet;

omistus ja hallinta;

rakennetiedot;

vähimmäismiehitys;

sallittu lasti.

2.2 Matkaa koskevat tiedot

käyntisatamat;

matkatyyppi;

lastitiedot;

miehitys.
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2.3 Merionnettomuutta tai merellä sattunutta vaaratilannetta koskevat tiedot

merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen laji;

päivämäärä ja kellonaika;

merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen sijainti ja tapahtumapaikka;

ulkoiset ja sisäiset olosuhteet;

aluksen toiminta ja matkaosuus;

paikka aluksella;

inhimilliset tekijät;

seuraukset (ihmisille, alukselle, lastille, ympäristölle ja muille).

2.4 Maissa olevien viranomaisten osallistuminen ja pelastustoimet

ketkä osallistuivat;

mitä keinoja käytettiin;

kuinka nopeasti reagoitiin;

toteutetut toimet;

saavutetut tulokset.
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3. Tapahtumaselostus

Merionnettomuus tai merellä sattunut vaaratilanne rekonstruoidaan tässä osassa 

aikajärjestyksessä sarjana tapahtumia, jotka johtivat onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen, 

sattuivat sen aikana ja sen jälkeen. Siinä rekonstruoidaan myös kunkin tekijän 

(henkilöiden, materiaalien, ympäristön, laitteiden tai ulkoisten tekijöiden) osuus. 

Tapahtumaselostuksen käsittämä ajanjakso riippuu niiden tapahtumien ajankohdasta, joilla 

oli suoranainen vaikutus merionnettomuuteen tai merellä sattuneeseen vaaratilanteeseen. 

Tämä osa sisältää myös kaikki suoritetun turvallisuustutkinnan olennaiset yksityiskohdat, 

tutkimusten ja kokeiden tulokset mukaan luettuina.

4. Analyysi

Tämä osa koostuu erillisistä jaksoista, joissa analysoidaan kutakin onnettomuuteen tai 

vaaratilanteeseen liittynyttä tapahtumaa ja esitetään huomautuksia turvallisuustutkinnan 

aikana tehtyjen tutkimusten ja kokeiden tuloksista sekä turvallisuustoimista, jotka on jo 

mahdollisesti toteutettu merionnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Näissä jaksoissa on käsiteltävä muun muassa seuraavia seikkoja:

– onnettomuustapahtuman tausta ja olosuhteet;

– inhimilliset erehdykset ja laiminlyönnit, tapahtumat, joihin on liittynyt vaarallisia 

aineita, ympäristövaikutukset, laiteviat ja ulkoiset tekijät;

– tapahtumaan vaikuttaneet tekijät, jotka liittyvät henkilösidonnaisiin toimintoihin, 

aluksen toimintoihin, maissa harjoitettavaan johtoon tai sääntelyyn.
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Analyysin ja huomautusten pohjalta raportissa voidaan tehdä loogisia päätelmiä, joissa 

esitetään kaikki osatekijät, mukaan luettuina riskitekijät, joiden osalta katsotaan, että 

onnettomuuksien ehkäisemiseen ja/tai niiden seurausten poistamiseen tai lieventämiseen 

tähtäävät nykyiset torjuntakeinot ovat riittämättömiä tai niitä ei ole ollenkaan.

5. Päätelmät

Tämä osa sisältää tiivistelmän tekijöistä, joiden on todettu vaikuttaneen onnettomuuteen tai 

vaaratilanteeseen, sekä puuttuvista tai riittämättömistä torjuntakeinoista (materiaalit, 

toiminnot, merkinnät tai menettelyt), joiden vuoksi on kehitettävä turvallisuustoimia 

uusien merionnettomuuksien ehkäisemiseksi.

6. Turvallisuussuositukset

Tässä osassa esitetään tarpeen mukaan turvallisuussuosituksia, jotka perustuvat tehtyyn 

analyysiin ja päätelmiin ja koskevat erityisaloja, kuten lainsäädäntöä, suunnittelua, 

menettelyjä, tarkastuksia, johtoa, työterveyttä ja -turvallisuutta, koulutusta, korjaustöitä, 

huoltoa, maista käsin tarjottavaa tukea ja pelastustoimia.

Turvallisuussuositukset, joiden tavoitteena on ehkäistä merionnettomuudet, osoitetaan 

niille, joilla on parhaat edellytykset panna ne täytäntöön, kuten alusten omistajille, 

laivanisännille, hyväksytyille laitoksille, merenkulkuviranomaisille, 

alusliikennepalveluille, pelastuspalveluille, kansainvälisille merenkulkujärjestöille ja 

Euroopan unionin toimielimille.

Tässä osassa esitetään myös mahdolliset turvallisuustutkinnan aikana annetut väliaikaiset 

turvallisuussuositukset tai toteutetut turvallisuustoimet.
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7. Lisäykset

Tarpeen mukaan raporttiin liitetään seuraavan luettelon mukaisesti (luettelo ei ole 

tyhjentävä) paperimuodossa ja/tai sähköisessä muodossa:

– valokuvat, liikkuvat kuvat, äänitteet, merikartat, piirrokset;

– sovellettavat normit;

– käytetyt tekniset termit ja lyhenteet;

– erityiset turvallisuusselvitykset;

– muut tiedot.
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LIITE II

MERIONNETTOMUUDESTA TAI MERELLÄ SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA 

ILMOITETTAVAT TIEDOT

(Osa merionnettomuuksia koskevaa eurooppalaista tietojärjestelmää)

Huomautus: Jos numero on alleviivattu, tiedot on ilmoitettava jokaisesta merionnettomuudessa tai 

merellä sattuneessa vaaratilanteessa osallisena olleesta aluksesta, jos niitä on ollut 

useampi kuin yksi.

01. Asiasta vastaava jäsenvaltio / yhteyshenkilö

02. Tutkinnan suorittava jäsenvaltio

03. Jäsenvaltion rooli

04. Rantavaltio, johon onnettomuus tai vaaratilanne vaikuttaa

05. Niiden valtioiden lukumäärä, joita asia merkittävässä määrin koskee

06. Valtiot, joita asia merkittävässä määrin koskee

07. Ilmoittava taho

08. Ilmoituksen kellonaika

09. Ilmoituksen päivämäärä

10. Aluksen nimi



5721/5/08 REV 5 JEB/tan 2
LIITE II DG C III FI

11. IMO-tunnistenumero/kirjaintunnus

12. Aluksen lippu

13. Merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen laji

14. Alustyyppi

15. Merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen päivämäärä

16. Merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen kellonaika

17. Sijainti leveysasteina

18. Sijainti pituusasteina

19. Merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen tapahtumapaikka

20. Lähtösatama

21. Määräsatama

22. Liikennejakojärjestelmä

23. Matkaosuus

24. Aluksen toiminta

25. Paikka aluksella
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26. Kuolleet:

– Miehistö

– Matkustajat

– Muut

27. Vakavat loukkaantumiset:

– Miehistö

– Matkustajat

– Muut

28. Ympäristön pilaantuminen

29. Aluksen vauriot

30. Lastivahingot

31. Muut vahingot

32. Lyhyt kuvaus merionnettomuudesta tai merellä sattuneesta vaaratilanteesta
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I Johdanto

Neuvosto pääsi 7. kesäkuuta 2007 yhteispäätösmenettelyn puitteissa (sopimus Euroopan 

unionista, 251 artikla) poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta direktiiviksi 

meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 

2002/59/EY muuttamisesta1
. Lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin neuvosto vahvisti 

yhteisen kantansa 6. kesäkuuta 2008.

Määritellessään kantaansa neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä 

käsittelyssään 25. huhtikuuta 2007 antaman lausunnon2, talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon3 ja alueiden komitean lausunnon4. Lisäksi se tarkasteli komission asetusehdotuksen 

käsittelyn aikana suorittamaa vaikutustutkimusta.

Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta laatimalle koko yhteisön käyttöön selkeät 

säännöt merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden jälkeen suoritettavien riippumattomien 

teknisten tutkintojen tekemiseksi. Tällaisen teknisen tutkinnan tarkoituksena ei ole määrittää 

siviili- tai rikosoikeudellista vastuuta, vaan selvittää olosuhteet ja tutkia merionnettomuuksien 

tai vaaratilanteiden syitä, jotta voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tarkkaan niistä saatuja 

kokemuksia. Ehdotus on laadittu siten, että se vastaa kansainvälisen merioikeuden sääntöjä ja 

on IMO:n merionnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevien suositusten mukainen.

II Yhteisen kannan erittely

Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen tavoitteen ja sen tärkeimmät kohdat ja katsoo sen 

tarjoavan asianmukaisen mekanismin, jolla varmistetaan onnettomuuksista ja vaaratilanteista 

saatujen kokemusten hyödyntäminen uusien onnettomuuksien estämiseksi. Neuvoston 

vahvistama lähestymistapa edellytti kuitenkin joidenkin muutosten tekemistä tekstiin 

erityisesti tutkintaelimen riippumattomuuden ja harkintavallan varmistamiseksi.

                                               
1 Komissio teki ehdotuksensa 13. helmikuuta 2006.
2 asiak. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ei vielä julkaistu Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä).
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).
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Neuvoston elinten tarkastellessa ehdotusta katsottiin, että seuraavat kysymykset ovat erityisen 

tärkeitä, ja tämä otettiin huomioon neuvoston yhteisessä kannassa:

Neuvosto katsoo, että tämän säädöksen luonteen mukaisesti jäsenvaltioilla ja erityisesti niiden 

tutkintaelimillä olisi oltava jossain määrin joustovaraa ja harkintavaltaa niiden suorittaessa 

turvallisuustutkimuksia. Toisin kuin alkuperäisessä ehdotuksessa, jossa säädetään pakollisesta 

turvallisuustutkinnasta hyvin vakavien ja vakavien merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden 

yhteydessä, neuvostossa sovitussa tekstissä rajoitetaan turvallisuustutkinnan velvoite 

koskemaan erittäin vakavia merionnettomuuksia tai vaaratilanteita ja edellytetään, että 

tutkintaelin päättää kaikissa muissa merionnettomuus- tai vaaratilannetapauksissa 

suoritetaanko turvallisuustutkinta vai ei ottaen huomioon erityisesti onnettomuuden tai 

vaaratilanteen vakavuuden ja mahdolliset siitä saatavat kokemukset. Lisäksi neuvosto katsoo, 

ettei hätäkutsuja tarvitse mainita nimenomaisesti erityisenä tapahtumaluokkana, joka 

edellyttäisi turvallisuustutkintaa. 

Lisäksi neuvosto katsoo olevan syytä korostaa, että samoin kuin rautatiealalla5 tutkintaelimen 

on oltava organisaatioltaan, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton 

mistään osapuolesta, jonka edut saattaisivat olla ristiriidassa tutkintaelimelle uskotun tehtävän 

kanssa, jotta turvallisuustutkinnat voitaisiin toteuttaa puolueettomasti. Lähtökohtana on, että 

kukin jäsenvaltio asettaa omien hallinnollisten rakenteidensa mukaisesti tutkintaelimen, joka 

on sisäisen toimintansa kannalta mahdollisimman itsenäinen julkinen rakenne. Tämä rakenne 

voidaan liittää laajempaan kokonaisuuteen, kuten ministeriöön tai muuhun hallintoon, mutta 

sitä on säänneltävä säännöksillä, jotka takaavat sen riippumattomuuden erityisesti muista 

hallintoviranomaisista, jotka ovat todennäköisesti tekemisissä mahdollisten 

merionnettomuuksien kanssa. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot, joilla ei ole 

niiden lipun alla purjehtivia aluksia, määrittelevät yhteyspisteen tekemään yhteistyötä 

kyseisen jäsenvaltion etua koskevissa turvallisuustutkinnoissa. 

                                               
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 

2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun 
neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä 
turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 
(rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004).
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Yhteisön lainsäädössä asetettujen lentoliikenne- ja rautatiealojen tuvallisuustutkintaa 

koskevien vaatimusten mukaisesti neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa yhtä mieltä

siitä, että turvallisuustutkinta on pidettävä erillään rikostutkinnasta tai muista menettelyistä, 

joilla pyritään määrittämään vastuu ja osoittamaan syyllisyys. Yhteisen kannan tekstissä 

todetaan, että tämän direktiivin mukaisilla tutkinnoilla ei ole muuta tarkoitusta kuin 

onnettomuuksien syiden määrittäminen. Samalla siinä säädetään merionnettomuuksien tai 

merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevan IMO:n säännöstön mukaisesti, että 

tutkintaelimen ei pidä pidättyä täydellisestä raportoinnista sen takia, että syyllisyys tai vastuu 

voidaan päätellä tuloksista. Jos kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tuvallisuustutkinnan 

selkeää erottamista rikos- tai hallinnollisesta tutkinnasta, jäsenvaltioiden on määrittelemällä 

turvallisuustutkinnan oikeudellinen asema varmistettava, että se voidaan suorittaa 

mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ja että muut tutkinnat eivät tarpeettomasti estä tai 

keskeytä sitä.

Neuvosto sisällyttää yhteisessä kannassaan direktiivin soveltamisalaan pienet kalastusalukset, 

joiden pituus on yli 15 metriä, eikä ainoastaan yli 24 metriä pitkät alukset, kuten 

alkuperäisessä ehdotuksessa. Syynä tähän on johdonmukaisuus neuvoston yhteisen kannan 

kanssa, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä 

koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 

2002/59/EY muuttamisesta. Tämän direktiiviehdotuksen mukaan nämä alukset on 

varustettava automaattisella tunnistusjärjestelmällä niiden valvontamahdollisuuksien 

parantamiseksi ja niiden turvallisuuden lisäämiseksi vilkkaasti liikennöidyillä väylillä. Näin 

ollen niiden olisi kuuluttava myös onnettomuuksien tutkintaa koskevan direktiivin 

soveltamisalaan.

Neuvosto katsoo, että merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintamenetelmien osalta on 

syytä antaa enemmän mahdollisuuksia joustoon samalla, kun luodaan pohjaa jatkuvalle 

kokemustenvaihdolle. Jäsenvaltioilla on alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna enemmän 

liikkumavaraa niitä yhteisiä menetelmiä koskevien periaatteiden soveltamisessa, jotka on 

kehitetty Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella ja hyväksytty valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen. Samalla turvallisuustutkinnasta saadun kokemuksen 

perusteella komissio ja jäsenvaltiot kehittävät prosesseihin liittyviä ohjeita ja parhaita 

käytäntöjä yhteisten menetelmien soveltamisessa. 
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III Tarkistukset

Sopiessaan yhteisestä kannasta neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ehdotuksen 

ensimmäisessä käsittelyssä esittämät kannat. Yhteisessä kannassa on otettu huomioon 

seuraavat Euroopan parlamentin lausunnon osat, jotkut niistä osittain tai periaatteessa: 

tarkistukset 3, 9, 10, 11, 22 ja 23.

Neuvosto ei kuitenkaan voinut hyväksyä useita muita tarkistuksia. Tarkistusten 2 ja 19 osalta 

neuvosto katsoo, että yhteisten menetelmien ei pitäisi koskea turvallisuustutkinnan tuloksia, 

vaan niissä olisi pikemminkin keskityttävä menettelyyn liittyviin seikkoihin. Tarkistukset 5 ja 

8 ovat neuvoston mielestä ristiriidassa neuvoston omaksuman periaatteellisen lähestymistavan 

kanssa, jonka mukaan rikostutkinta ja tekninen tutkinta pidetään erillään toisistaan. 

Tarkistuksia 7 ja 20 ei voitu hyväksyä, koska neuvosto katsoo, että Euroopan 

meriturvallisuusviraston (EMSA) toimivallan määrittäminen tässä direktiivissä ei olisi 

asianmukaista. Tarkistukset 12 ja 13 rajoittaisivat tutkintaelimen työskentelymenetelmiä tai 

ovat liian ohjailevia. Tarkistuksia 14 ja 26 ei voitu hyväksyä, koska neuvosto pitää 

tutkintaelimen puolueettomuuden periaatetta erityisen tärkeänä ja katsoo, että kunkin 

jäsenvaltion on perustettava tämä elin oman hallintorakenteensa mukaisesti. Tarkistus 16 on 

ristiriidassa sen kanssa, että on noudatettava kansallista lainsäädäntöä. 

Joukko tarkistuksia (4, 6, 15, 17, 18 ja 24) hylättiin sen takia, että ne eivät olleet täysin selviä 

tai eivät vastanneet neuvoston lähestymistapaa tekstikokonaisuuteen. 

IV Päätelmät

Neuvosto katsoo, että sen yhteisen kannan teksti on asianmukainen ja tasapainoinen. Se on 

yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että tavoitteena on varmistaa 

merionnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyvä nopea turvallisuustutkinta. Yhteiseen kantaa 

sisältyy joitakin Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyjä tarkistuksia. 

Neuvosto vahvistaa sitoumuksensa aloittaa Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut 

tarkoituksena päästä mahdollisimman pian sopimukseen. 

________________
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meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteita ja direktiivien 
1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin antamisesta 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus (asiakirja KOM(2005) 590 lopullinen – 2005/0240 (COD)) 
toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 

13.2.2006. 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 15.6.2006 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 13.9.2006 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 25.4.2007 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 06.06.2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merionnettomuuksia koskevat säännökset ovat 
riittämättömät. Jotta onnettomuuksia voitaisiin välttää tulevaisuudessa, on olennaisen tärkeää 
tuntea merionnettomuuksien syyt. Komission ehdotuksen tarkoituksena on edistää 
järjestelmällisten tutkimusten tekemistä pakollisiksi merkittävimpien merionnettomuuksien 
jälkeen. Tutkimukset olisi tehtävä yhdenmukaistettujen ja korkealaatuisten normien 
mukaisesti. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

Osa muutoksista on toimituksellisia; niillä täsmennetään tai selvennetään tekstiä, eivätkä ne 
muuta säädöksen soveltamisalaa (katso esimerkiksi 1, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16 ja 19 artiklat). 
Tällaisten muutosten lisäksi on kuitenkin huomattava seuraavat erot yhteisen kannan ja 
alkuperäisen ehdotuksen välillä: 

– 2 artiklassa lasketaan 24 metristä 15 metriin pituus, jota pienemmät kalastusalukset 
jätetään säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

– 4 artiklassa on muotoiltu uudelleen tutkinnan riippumattomuutta koskevat säännökset 
oikeusviranomaisten toimivallan säilyttämiseksi asettamatta silti kyseenalaiseksi 
tärkeää vaatimusta tutkinnan riippumattomuudesta. 
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– 5 artiklassa on poistettu vakavien merionnettomuuksien tutkintapakko; ainoastaan 
hyvin vakavat onnettomuudet on tutkittava järjestelmällisesti, kuten määrätään 
uusissa merionnettomuuksien jälkeen tehtäviä tutkimuksia koskevassa säännöstössä, 
joita IMO on hyväksymässä.  

Kaikki muut merionnettomuudet on arvioitava sen päättämiseksi, onko tutkimus syytä tehdä; 
hätäkutsut on sen sijaan poistettu tästä arviointimenettelystä. Niiden lukumäärä on niin suuri, 
että niiden ottaminen mukaan menettelyyn merkitsisi erittäin raskasta taakkaa kansallisille 
viranomaisille, eikä meriturvallisuuden ole voitu osoittaa parantuneen hätäkutsujen 
huomioimisen ansiosta.  

Neuvoston yhteisessä kannassa 5 artiklan 4 kohdassa säädetty tutkintamenettely on rajoitettu 
tutkinnan suorittamisen pakollisiin periaatteisiin. Neuvosto on lisännyt viittauksen ohjeisiin, 
jotka komission ja jäsenvaltioiden on määrä laatia menetelmän periaatteiden toteuttamiseksi. 

– 7 artiklassa täsmennetään sellaisten tutkintaan osallistuvien jäsenvaltioiden 
oikeuksia, joita asia merkittävässä määrin koskee. 

– 8 artiklan 1 kohdassa toisaalta muotoillaan uudelleen säännökset, joilla on tarkoitus 
taata tutkintaelimen riippumattomuus asettamatta tätä riippumattomuutta 
kyseenalaiseksi; ja toisaalta lisätään erityissäännöksiä, joiden nojalla sellaiset 
sisämaajäsenvaltiot, joiden lipun alla ei purjehdi aluksia, voivat pelkästään nimetä 
paikallisen yhteyspisteen osallistumaan tutkintaan. 

– 9 artiklan säännökset on muotoiltu uudelleen, jotta tietyt jäsenvaltiot voivat jakaa 
toimivallan viranomaistensa kesken vaarantamatta näihin säännöksiin perustuvia 
takuita. 

– 14 artiklan 1 kohdassa annetaan tutkintaelimille mahdollisuus laatia 
turvallisuustutkimuksesta, joka ei koske hyvin vakavaa merionnettomuutta ja jonka 
tulokset eivät ole omiaan johtamaan uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
ehkäisemiseen, yksinkertaistettu raportti, joka julkaistaan 

4. KOMISSION YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET 

4.1. Komission hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan 
kokonaan tai osittain 

Tarkistus 5 hyväksytään, koska siinä korostetaan, ettei ehdotuksessa tarkoitettujen 
tutkimusten tarkoituksena ole määrittää vastuita eikä osoittaa syyllisyyttä. Tarkistus olisi 
kuitenkin komission mielestä muotoiltava uudelleen, jotta ehdotuksessa säilyy periaate, jonka 
mukaan tutkinnasta vastaavan viranomaisen ei tarvitse pidättyä onnettomuuden ja 
vaaratilanteen syiden täydellisestä ilmoittamisesta siksi, että syyllisyys tai vastuu voidaan 
päätellä tuloksista. Tätä juuri tarkoittaa neuvoston uusi muotoilu. 

4.2. Komission hyväksymät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan 

Tarkistuksista 3 ja 22, joiden tarkoituksena on, että otetaan huomioon IMO:n oikeudellisen 
komitean 27. huhtikuuta 2006 hyväksymät merenkulkijoiden oikeudenmukaista kohtelua 
koskevat ohjeet, vain onnettomuuden jälkeen tehtäviä tutkimuksia koskevat osat hyväksytään. 
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Tarkistuksen 9 tarkoitus on parantaa tutkinnan kuluessa muiden valtioiden kanssa tehdyssä 
yhteistyössä saatujen todistajanlausuntojen luottamuksellisuutta. Tällaista suojaa voidaan 
harkita, mutta se ei saa olla rajoittavampi kuin suoja, joka todistajanlausunnoille myönnetään 
siinä valtiossa, jossa ne on otettu vastaan ja jossa oikeusviranomaiset voivat mahdollisesti 
vaatia niiden luovuttamista ehdotuksen 9 artiklan nojalla.  

Tarkistus 12, jossa täsmennetään, millaisen ajan kuluessa tutkinta on aloitettava, ja tarkistus 
15, jonka tavoitteena on varmistaa tutkintaelinten riippumattomuus oikeustutkinnasta 
vastaavista elimistä, ovat komission mielestä hyödyllisiä täsmennyksiä alkuperäiseen 
ehdotukseen. 

4.3. Komission hylkäämät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan 

Tarkistuksissa 1 ja 14 korostetaan tutkintaelimen resursseja, mutta poistetaan vaatimus niiden 
pysyvyydestä ja heikennetään niiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevia 
säännöksiä.  

Tarkistuksissa 2 ja 19 pyrittiin sisällyttämään uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi 
tarkoitettuja suosituksia komitologiamenettelyssä päätettäviin yhteisiin menettelytapoihin. 
Nämä menettelytavat eivät ole oikea paikka kyseisille suosituksille. 

Tarkistuksissa 7 ja 20, joissa täsmennetään komission mahdollisesti antamien suositusten 
muodostamistapa, annetaan meriturvallisuusvirastolle avustava rooli. 
Meriturvallisuusvirastolla ei voi olla muuta toimivaltaa kuin se, jonka sen perustamisasetus 
sille antaa. 

Tarkistuksella 13 otetaan käyttöön hyödytön ja vaikeasti toteutettava mekanismi 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi tapauksissa, joissa ne eivät kykene sopimaan 
siitä, mikä jäsenvaltio johtaisi tutkintaa.  

Tarkistuksella 16 poistetaan jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille annettu mahdollisuus 
hankkia tiettyjä tutkinnan aikana saatuja, periaatteessa ankarasti luottamuksellisia tietoja 
(esimerkiksi todistajien kuulemiset). Tällöin tarkistus jättää huomiotta useiden jäsenvaltioiden 
tuomarille myöntämät oikeudet.  

Tarkistuksessa 18 asetetaan komissiolle liian raskas taakka, kun siinä vaaditaan direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen toimittamista Euroopan parlamentille joka kolmas 
vuosi. 

5. PÄÄTELMÄT 

Yksimielisesti hyväksytty yhteinen kanta ei aiheuta alkuperäiselle ehdotukselle muutoksia, 
joita komissio ei voisi hyväksyä. 

Komissio valittaa 8 artiklan 1 kohtaan lisättyjä säännöksiä, jotka hyödyttävät 
sisämaajäsenvaltioita, joiden lipun alla ei purjehdi aluksia, mutta toteaa, että joka tapauksessa 
näissä valtioissa nimettävän paikallisen yhteyspisteen on oltava riippumaton.  

Komissio katsoo, ettei yhteisessä kannassa muuteta sen ehdotuksen tavoitteita eikä henkeä, 
joten se tukee yhteistä kantaa.  


	CONS_CONS(2008)05721(REV5)_FI.pdf
	CONS_CONS(2008)05721(REV5)_FI.doc

	CONS_CONS(2008)05721(ADD1)_REV5_FI.pdf
	CONS_CONS(2008)05721(ADD1)_REV5_FI.doc

	COM_COM(2008)0206_FI.pdf
	1. ASIAKIRJAN TAUSTA
	2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS
	3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT
	4. KOMISSION YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET
	4.1. Komission hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain
	4.2. Komission hyväksymät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan
	4.3. Komission hylkäämät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

	5. PÄÄTELMÄT




