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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu …,

alusten omistajien vakuutuksesta

merioikeudellisia vaateita varten

(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,

ottaa 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 29. maaliskuuta 2007 (EUVL C 27 E, 31.1.2008, 

s. 166), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Eräs yhteisön meriliikennepolitiikan tavoitteista on kauppamerenkulun laadun 

parantaminen lisäämällä kaikkien talouden toimijoiden toiminnan vastuullisuutta.

(2) Luonteeltaan varoittavia toimenpiteitä on jo hyväksytty alusten aiheuttamasta ympäristön 

pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7 päivänä 

syyskuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/35/EY1.

(3) Jäsenvaltiot antoivat 9 päivänä lokakuuta 2008 lausuman, jossa ne yksimielisesti 

tunnustivat merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta vuonna 1976 

tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1996 pöytäkirjan soveltamisen tärkeyden 

kaikissa jäsenvaltioissa.

(4) Vakuutusta koskevan velvoitteen avulla voidaan parantaa uhrien suojelua. Se edistää myös 

alikuntoisten alusten poistumista liikenteestä ja elvyttää liikenteenharjoittajien välistä 

kilpailua. Lisäksi Kansainvälinen merenkulkujärjestö kehotti päätöslauselmassaan 

A.898(21) valtioita vaatimaan, että alusten omistajilla on asianmukaiset vakuutukset.

                                               

1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11.
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(5) Tämän direktiivin säännösten noudattamatta jättäminen olisi saatava loppumaan.

Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta … annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2008/…/EY (uudelleen laadittu)1* säädetään jo alusten 

pysäyttämisestä, jos aluksissa pidettäviksi edellytetyt todistuskirjat puuttuvat. On kuitenkin 

asianmukaista antaa mahdollisuus karkottaa alus, jossa ei ole mukana todistuskirjaa 

vakuutuksesta. Karkottamismenettelyssä olisi annettava mahdollisuus korjata tilanne 

kohtuullisessa määräajassa.

(6) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat 

aiheellisten toimenpiteiden käyttöönotto ja täytäntöönpano meriliikennepolitiikan alalla, 

vaan ne voidaan niiden 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 näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan merioikeudellisia vaateita koskevaan 

aluksen omistajien vakuutukseen liittyvien velvoitteiden eräisiin näkökohtiin.

                                               

1 EUVL L
* EUVL: Pyydetään lisäämään direktiivin numero, antopäivä ja julkaisuviite.
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2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, 

jotka ovat jonkin valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään ei-kaupallisiin 

julkisiin palveluihin.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta järjestelmiin, jotka on perustettu kyseisessä jäsenvaltiossa 

voimassa olevilla ja liitteessä I luetelluilla välineillä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'aluksen omistajalla' merialuksen rekisteröityä omistajaa tai muuta henkilöä kuten ilman 

miehistöä rahdatun aluksen rahdinottajaa, joka vastaa aluksen toiminnasta;

b) 'vakuutuksella' vakuutusta omavastuun kanssa tai ilman, ja se käsittää esimerkiksi 

kansainvälisen P&I-yhdistysten ryhmän jäsenten antaman vahinkovakuutustyypin ja muita 

tosiasiallisia vakuutuksen muotoja (mukaan lukien todistetusti olemassa oleva 

itsevakuutus) sekä rahavakuuksia, jotka tarjoavat vakuutusturvan samanlaisin ehdoin.
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c) 'vuoden 1996 yleissopimuksella' konsolidoitua tekstiä Kansainvälisen merenkulkujärjestön

(IMO) vuonna 1976 hyväksymästä yleissopimuksesta merioikeudellisia vaateita koskevan 

vastuun rajoittamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 1996 tehdyllä 

pöytäkirjalla.

4 artikla

Vakuutus merioikeudellisia vaateita varten

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikilla sen lipun alla purjehtivien alusten 

omistajilla on vakuutus, joka kattaa kyseiset alukset.

2. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että muun kuin sen oman lipun alla purjehtivan 

aluksen omistajalla on vakuutus, kun alus saapuu jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 

satamaan. Tämä ei estä jäsenvaltioita edellyttämästä saman velvollisuuden noudattamista

aluksen liikennöidessä niiden aluevesillä, sillä edellytyksellä, että noudatetaan 

kansainvälistä oikeutta.

3. Kohdassa 1 ja 2 tarkoitetun vakuutuksen on katettava vuoden 1996 yleissopimuksen 

mukaisesti rajoitettavissa olevat merioikeudelliset vaateet. Kunkin aluksen vakuutuksen 

määrän on oltava tapahtumakohtaisesti yhtä suuri kuin vuoden 1996 yleissopimuksen 

mukainen asiaankuuluva vastuun rajoittamista koskeva enimmäismäärä.
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5 artikla

Tarkastukset, vaatimustenmukaisuus, satamasta

karkottaminen ja kielto saapua satamaan

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lainkäyttövaltaan kuuluvassa satamassa 

olevien alusten kaikkiin tarkastuksiin, jotka toimitetaan direktiivin 2008/…/EY*

mukaisesti, kuuluu sen tarkistaminen, että 6 artiklassa tarkoitettu todistus on aluksella.

2. Jos 6 artiklassa tarkoitettu todistus ei ole aluksella, toimivaltainen viranomainen voi antaa 

alukselle karkotusmääräyksen, josta ilmoitetaan komissiolle, muille jäsenvaltioille ja 

asianomaiselle lippuvaltiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2008/…/EY*, 

jossa säädetään alusten pysäyttämisestä turvallisuusnäkökohtiin liittyvän vaaran 

perusteella, soveltamista. Karkotusmääräyksen johdosta kaikkien jäsenvaltioiden on 

evättävä tämän aluksen pääsy satamiinsa, kunnes aluksen omistaja esittää 6 artiklassa 

tarkoitetun todistuksen.

6 artikla

Vakuutustodistukset

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen olemassaolo on todistettava yhdellä tai 

useammalla vakuutuksenantajan antamalla todistuksella, joka on pidettävä aluksella.

                                               

* EUVL: Pyydetään lisäämään johdanto-osan 5 kappaleessa mainitun, satamavaltioiden 
suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin numero.



14287/2/08 REV 2 HG/phk,sk 7
DG C III A FI

2. Vakuutuksenantajan antamissa todistuksissa on oltava seuraavat tiedot:

a) aluksen nimi, sen IMO-tunnistenumero ja rekisteröintisataman nimi;

b) aluksen omistajan nimi ja päätoimipaikka;

c) vakuutuksen tyyppi ja kesto;

d) vakuutuksenantajan nimi ja päätoimipaikka sekä tarvittaessa se toimipaikka, jossa 

vakuutus on annettu.

3. Jos todistuksissa käytetty kieli ei ole englanti, ranska tai espanja, tekstiin on liitettävä 

käännös jollekin näistä kielistä.

7 artikla

Seuraamukset

Sovellettaessa 4 artiklan 1 kohtaa jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota 

sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 

toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näitä seuraamuksia 

sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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8 artikla

Kertomukset

Joka kolmas vuosi, ja ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 2015, komissio antaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta.

9 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

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

ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Niiden on 

ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

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

siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
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10 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

11 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

– vuoden 1992 kansainvälinen yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 

johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta;

– vuoden 1996 kansainvälinen yleissopimus vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja 

haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä ("HNS-yleissopimus");

– vuoden 2001 kansainvälinen yleissopimus aluksen polttoaineen aiheuttamasta 

pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellista vastuusta ("bunkkeriöljy-

yleissopimus");

– vuoden 2007 kansainvälinen yleissopimus hylkyjen nostamisesta 

("hylkyjennostoyleissopimus");

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/2008, annettu …, merten 

matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa*.

                                               

* EUVL: Pyydetään lisäämään asetuksen numero, antamispäivä ja julkaisun viitetiedot.
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I. Johdanto

Komissio esitti 31.1.2006 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten 

omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja rahavakuuksista1, joka on yksi kolmanteen 

meriturvallisuuspakettiin kuuluvista ehdotuksista.

Euroopan parlamentti hyväksyi 29.3.2007 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa2.

Neuvosto pääsi 9.10.2008 poliittiseen yhteisymmärrykseen alusten omistajien vakuutusta 

merioikeudellisia vaateita varten koskevasta direktiiviehdotuksesta. Lingvistijuristien 

viimeisteltyä tekstin neuvosto vahvisti 9. joulukuuta 2008 yhteisen kantansa Euroopan 

yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä neuvosto otti huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean3 ja 

alueiden komitean4 lausunnot.

                                               
1 Asiak. 5907/06.
2 Asiak. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)?.
3 Asiak. CESE 1177/2006, 13.9.2006 (EUVL C 318, 23.12.2006, s. 195–201).
4 Asiak. CdR 43/2006, 15.6.2006 (EUVL C 229, 22.9.2006, s. 38).
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II. Yhteisen kannan erittely

Yleistä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten omistajien 

siviilioikeudellisesta vastuusta ja rahavakuuksista, jonka komissio esitti vuoden 2006 alussa, 

kuuluu kolmannen meriturvallisuuspaketin ehdotuksiin. Komission ehdotuksen tavoitteena on 

yhdenmukaistaa yhteisön tasolla alusten omistajien siviilioikeudellinen vastuu ja siihen 

liittyvät enimmäismäärät sekä ottaa käyttöön pakollinen vakuutusjärjestelmä ja rahavakuudet, 

jotta merenkulkijoille voidaan maksaa korvausta, jos alus joudutaan hylkäämään.

Neuvosto on yhtä mieltä komission ehdotuksen tavoitteesta taata parempi vakuutussuoja 

niille, joille on aiheutunut vahinkoa alusten toiminnasta, mutta se katsoo, että useat 

ehdotuksen säännökset, joilla luotaisiin yhteisön erityissäännöt samaa aihetta koskevien 

kansainvälisten velvoitteiden rinnalle, johtaisivat ristiriitaiseen tilanteeseen ja vaikeuttaisivat 

edellä mainitun tavoitteen toteutumista. Tämä koskee erityisesti vastuujärjestelmää koskevia 

säännöksiä ja merenkulkijoita koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltiot eivät voi hyväksyä 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimuksen pakollista ratifiointia koskevia 

säännöksiä mm. valtiosääntöönsä liittyvistä syistä. Neuvosto pitää myös 

epätarkoituksenmukaisina muutamia, erityisesti todistusten myöntämistä ja tarkastamista 

koskevia säännöksiä, joilla luotaisiin tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. 

Neuvosto pyrkii yhteisessä kannassaan saamaan aikaan selkeää lisäarvoa tuovia säännöksiä, 

joita ei tällä hetkellä ole kansainvälisellä eikä yhteisön tasolla. Tästä syystä yhteisen kannan 

keskeisenä aiheena on alusten omistajien velvoittaminen hankkimaan vakuutus, joka vastaa 

tasoltaan merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyssä 

yleissopimuksesta, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 1996 tehdyllä pöytäkirjalla 

('vuoden 1996 yleissopimus'), vahvistettuja enimmäismääriä. Yhteisessä kannassa eritellään 

tämän velvoitteen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, joihin liittyy aluksella 

säilytettävän asiaa koskevan todistuksen tarkastaminen, sekä säädetään seuraamuksista 

tapauksissa, joissa direktiiviä ei noudateta.
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Näin ollen neuvoston yhteisessä kannassa muutetaan suurelta osin alkuperäistä komission 

ehdotusta sekä sanamuodon osalta että poistamalla tekstiä useista kohdista. Tästä syystä 

neuvosto ei ole myöskään voinut hyväksyä niitä Euroopan parlamentin ensimmäisen 

käsittelyn lausunnossa esitettyjä tarkistuksia, jotka koskevat poistettuja kohtia.

Yhteisen kannan lisäksi EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat esittäneet 

julkilausuman1, jossa ne vahvistavat sitoumuksensa varmistaa, että meriturvallisuutta 

koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia, lippuvaltioiden velvoitteita koskevia IMO:n 

sääntöjä ja IMO:n auditointijärjestelmää ryhdytään noudattamaan nopeasti ja tehokkaasti.

Keskeiset poliittiset kysymykset

i) Pakollinen vakuutus merioikeudellisia vaateita varten

Neuvosto noudattaa komission ehdotusta, jossa otetaan käyttöön jäsenvaltion ja muiden 

valtioiden lipun alla purjehtivien alusten omistajien vakuutusvelvollisuus. Muun valtion lipun 

alla purjehtivien alusten omistajien osalta neuvoston yhteisessä kannassa täsmennetään, että 

tätä säännöstä sovelletaan, kun alus saapuu jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 

satamaan tai, jos jäsenvaltio niin päättää, kun alus liikennöi sen aluevesillä. 

Vakuutusturvan yleisen tason yhdenmukaistamisen osalta neuvoston yhteisessä kannassa 

todetaan, että kunkin aluksen vakuutuksen määrän on oltava tapahtumakohtaisesti yhtä suuri 

kuin vuoden 1996 yleissopimuksen mukainen asiaankuuluva enimmäismäärä. Yhteisessä 

kannassa käytetty termi 'vakuutus' perustuu suurelta osin määritelmään, joka esitetään alusten 

omistajien vastuuta merioikeudellisten vaateiden osalta koskevista suuntaviivoista annetussa 

IMO:n päätöslauselmassa A.898(21) (Guidelines on shipowner's responsibilities in respect of 

maritime claims).

                                               
1 Asiak. 15859/08 ADD 1.
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ii) Valvonta, direktiivin noudattaminen ja seuraamukset

Alusten omistajien vakuutusvelvollisuuden noudattamisen valvomiseksi yhteisessä kannassa 

säädetään satamavaltion tarkastusvelvollisuudesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa 

koskevan direktiivin mukaisesti. Tätä tarkastusta varten aluksella on pidettävä yksi tai 

useampi vakuutuksenantajan antama todistus. Yhteisessä kannassa olevat todistuksen 

erityispiirteet perustuvat suurelta osin alkuperäiseen komission ehdotukseen.

Neuvosto katsoo, että on säädettävä erityisistä seuraamuksista sen varalta, että 

vakuutustodistus ei ole aluksella. Alus voidaan karkottaa satamasta ja siltä voidaan kieltää 

pääsy kaikkien jäsenvaltioiden satamiin niin kauan kuin tilannetta ei ole korjattu,

rajoittamatta kuitenkaan kyseisen aluksen pysäyttämistä satamavaltioiden suorittamaa 

valvontaa koskevien sääntöjen nojalla. Yhteinen kanta sisältää myös yleisen säännöksen 

seuraamuksista, joista on säädettävä direktiivin säännösten noudattamatta jättämisen varalta, 

mikä liittyy jäsenvaltioiden velvollisuuksiin lippuvaltiona. 

iii) Suhde muiden vastuu- ja korvausvälineiden mukaisesti perustettuihin järjestelmiin

Neuvoston yhteisessä kannassa säädetään komission ehdotusta noudattaen, että direktiivi ei 

rajoita niiden järjestelmien soveltamista, jotka on perustettu tiettyjen muiden kansainvälisten 

yleissopimusten mukaisesti. Kyseiset välineet ovat vuoden 1969 kansainvälinen yleissopimus 

öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta (CLC-

yleissopimus), vuoden 1996 kansainvälinen yleissopimus vahingonkorvausvastuusta 

vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-yleissopimus), vuoden 

2001 kansainvälinen yleissopimus aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 

johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta (bunkkeriyleissopimus) ja vuoden 2007 

kansainvälinen yleissopimus hylkyjen nostamisesta (hylkyjennostoyleissopimus) sekä asetus 

Ateenan yleissopimuksen saattamisesta osaksi yhteisön oikeutta. 
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III. Päätelmä

Neuvosto pitää yhteistä kantaansa välineenä, jolla edistetään alusten toiminnasta 

aiheutuneiden vahinkojen tehokasta korvaamista ja alikuntoisten alusten poistumista 

liikenteestä. 

Neuvosto panee merkille keskustelut, joita tästä ehdotuksesta on jo käyty Euroopan 

parlamentin kanssa tarkasteltaessa muita kolmanteen meriturvallisuuspakettiin kuuluvia 

ehdotuksia. Se toivoo, että tekstistä päästään pikaisesti yhteisymmärrykseen, jotta direktiivi 

voidaan antaa mahdollisimman pian.

____________________
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten omistajien 

vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten (ensimmäinen käsittely) 
(LT + L)
– Hyväksytään

a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut

– Lausuma

Saksan lausuma

Saksa tulkitsee 2 artiklan 3 kohdassa esitetyn säännöksen niin, että siinä asetetaan liitteessä I 

mainitut välineet etusijalle myös direktiivin 2 artiklan 1 kohtaan nähden ja että tällä varmistetaan 

näin ollen, että bunkkeriyleissopimuksen sopimusvaltiossa rekisteröidyn aluksen, jonka 

bruttovetoisuus on alle 1 000, rekisteröidyllä omistajalla ei vastaisuudessakaan tarvitse olla 

vakuutusta aluksen polttoaineen aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kattamiseksi.

________________________
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2005/0242 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

direktiivin antamiseksi alusten omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja 
rahavakuuksista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2005) 593 lopullinen – 2005/0242 COD): 

30. tammikuuta 2006 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 15. kesäkuuta 2006 

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

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 29. maaliskuuta 2007 

Muutettu ehdotus toimitettiin: 24. lokakuuta 2007 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 9.12.2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotus esitettiin osana merenkulun turvallisuutta koskevaa kolmatta toimenpidepakettia. Sen 
tavoitteena on ottaa kaikissa jäsenvaltioissa käyttöön yhteiset vähimmäissäännöt alusten 
omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja vakuutuksista sekä määritellä niiden sääntöjen 
perusta, joilla voidaan lisätä toiminnanharjoittajien vastuullistamista ja taata vahinkojen 
korvaaminen. 

Ehdotus sisältää seuraavat toimenpiteet: 

– Varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) yleissopimuksen merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta, 
sellaisena kuin se on muutettuna vuoden pöytäkirjalla 1996, jäljempänä ’vuoden 1996 
yleissopimus’. Vuoden 1996 yleissopimuksessa määrätään erityisesti  

– sellaisesta vastuun rajoittamisen periaatteesta, että kynnys, jonka ylityttyä aluksen 
omistaja menettää oikeutensa rajoittaa vastuutaan, on erityisen korkea 
(”anteeksiantamaton virhe”),  

– riittävän korkeista vastuun rajoista, jotta uhreille voidaan useimmissa tapauksissa 
taata asianmukainen korvaus (nämä rajat ovat kolme kertaa korkeammat kuin 
aiemmassa eli vuoden 1976 yleissopimuksessa vahvistetut rajat). 
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– Sisällytetään vuoden 1996 yleissopimus yhteisön oikeuteen, ja tehdään tässä yhteydessä 
yksi yleissopimuksen kanssa linjassa oleva mukautus eli alennetaan kynnystä, josta alkaen 
muun kuin sopimusvaltion lipun alla purjehtivan aluksen omistaja menettää oikeutensa 
rajoittaa vastuutaan (”vakava laiminlyönti”). 

– Otetaan käyttöön pakollinen alusten omistajien vastuuvakuutusjärjestelmä,  

– joka kattaa vuoden 1996 yleissopimuksessa vahvistetut enimmäismäärät 
kaksinkertaisesti, 

– jossa jäsenvaltiot todentavat, onko vakuutus tosiasiassa otettu, ja antavat 
vakuutustodistuksia, jotka tunnustetaan vastavuoroisesti kaikkialla Euroopassa,  

– jossa aluksen päälliköllä on velvollisuus ilmoittaa, että aluksella on mukanaan 
tällainen todistus, kun se saapuu jäsenvaltion aluevesille (aluevesien kautta 
kulkevien alusten ilmoitusvelvollisuus),  

– jossa uhri voi esittää korvausvaatimuksen suoraan vakuutuksenantajalle.  

– Sitoudutaan noudattamaan merenkulkijoiden kotiuttamista koskevista rahavakuuksista 
annettua IMOn ja ILOn päätöslauselmaa. 

Tällä koko järjestelmällä pyritään muun muassa löytämään nopea ratkaisu niihin jatkuviin 
ongelmiin, jotka liittyvät tiettyjen IMOn yleissopimusten täytäntöönpanoon. Näillä 
yleissopimuksilla on erityisesti tarkoitus tehdä pakolliseksi vakuutuksen ottaminen 
tietyntyyppisiä vahinkoja vastaan, joita alukset voivat aiheuttaa. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

Neuvosto ei antanut tukeaan kaikille niille komission alkuperäisille tavoitteille, joita 
Euroopan parlamentti kannatti ensimmäisessä käsittelyssä antamassaan lausunnossa. 
Yhteiseen kantaan on sisällytetty vain osa alkuperäisestä ehdotuksesta.  

– Ehdotusta on muutettu seuraavasti: 

– otsikko ”direktiivi alusten omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja 
rahavakuuksista” on korvattu uudella otsikolla ”direktiivi alusten omistajien 
vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten”, 

– vaatimus vuoden 1996 yleissopimuksen ratifioimisesta on poistettu, mutta 
jäsenvaltiot sitoutuvat rinnakkaisessa lausumassa ratifioimaan sen (ja muut 
asiaankuuluvat yleissopimukset) viimeistään 1. tammikuuta 2012; myös säännös 
vuoden 1996 yleissopimuksen sisällyttämisestä yhteisön oikeuteen on poistettu, 

– säännökset merenkulkijoiden kotiuttamisesta on poistettu, 

– säännökset vakuutussuojan olemassaolon tarkastamisesta Euroopan tasolla on 
poistettu, 

– velvollisuus ilmoittaa vakuutustodistuksesta saavuttaessa jäsenvaltion aluevesille 
on poistettu, 
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– säännös korvausvaatimuksen esittämisestä suoraan vakuutuksenantajalle on 
poistettu. 

– Ehdotuksesta on säilytetty seuraavat osat: 

– kaikkien jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten (kaikkialla maailmassa) ja 
kaikkien jäsenvaltion aluevesille saapuvien alusten velvollisuus hankkia 
vakuutussuoja, 

– vakuutussuojan on vastattava vuoden 1996 yleissopimuksessa vahvistettuja 
enimmäismääriä, 

– vakuutuksen olemassaolo osoitetaan kaupallisella vakuutustodistuksella, 

– se, onko aluksella mukanaan vakuutustodistus, voidaan todentaa tarkastuskäynnin 
yhteydessä satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan direktiivin 
mukaisesti, 

– jos aluksella ei ole mukanaan vakuutustodistusta, se voidaan pysäyttää tai siltä 
voidaan jopa kieltää pääsy satamaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia 
taloudellisia seuraamuksia, jotka kukin jäsenvaltio vahvistaa itse, 

– direktiivin täytäntöönpanon uusi määräaika on 1. tammikuuta 2012, johon 
mennessä kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat (edellä mainitulla lausumalla) ratifioimaan 
vuoden 1996 yleissopimuksen. 

Neuvoston tekemistä poistoista huolimatta yhteinen kanta sisältää edelleen joitakin 
alkuperäisen ehdotuksen ydinkohtia. Aluksilla ei nykyään ole pakko olla vakuutusta, mutta 
direktiivissä säädetty vaatimus siitä, että kaikkien alusten – riippumatta siitä, minkä lipun alla 
ne purjehtivat – on otettava vakuutus, joka vastaa vuoden 1996 yleissopimuksessa 
vahvistettuja enimmäismääriä (jotka ovat kolme kertaa korkeammat kuin aiemmassa 
yleissopimuksessa vahvistetut enimmäismäärät), antaa vahvan signaalin sekä kansalaisille että 
toiminnanharjoittajille. Nykyään vain pieni osa (20 prosenttia) koko maailman aluskannan 
tonnistosta kuljetetaan aluksilla, joita tämäntasoiset rajoitukset koskevat. Lisäksi kaikilla 
aluksilla ei välttämättä ole vakuutusta. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio toteaa, että neuvosto, joka oli huhtikuussa 2008 pitämässään istunnossa vastustanut 
ehdotusta periaatteessa, on nyt voinut hyväksyä yksimielisesti yhteisen kannan tekstistä, joka 
tuo lisäarvoa. 
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