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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/…/EY,

annettu …,

lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta

(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 tarkoitettua 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. 140), 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) Yhteisön merenkulun ja aluksia käyttävien matkustajien turvallisuus sekä ympäristön 

suojelu olisi taattava kaikkina aikoina.

2) Kansainvälistä merenkulkua varten on luotu kattava kehys, jonka tarkoituksena on 

parantaa meriturvallisuutta sekä ympäristön suojelemista alusten aiheuttamalta 

pilaantumiselta. Tämä on toteutettu tekemällä useita yleissopimuksia, joiden tallettajana 

toimii Kansainvälinen merenkulkujärjestö, jäljempänä 'IMO'.

3) Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) sekä 

IMO:n huostaan talletettujen yleissopimusten, jäljempänä 'IMO:n yleissopimukset',

määräysten nojalla kyseisten asiakirjojen sopimuspuolina olevien valtioiden tehtävänä on 

saattaa voimaan lait ja asetukset ja toteuttaa kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet kyseisten 

oikeudellisten asiakirjojen panemiseksi täytäntöön kaikilta osin, jotta voidaan varmistaa, 

että yksittäiset alukset ovat ihmishengen turvallisuuden ja meriympäristön suojelun 

kannalta sopivia käyttötarkoitukseensa ja että niillä käytetään pätevää 

merenkulkuhenkilöstöä.

4) On otettava huomioon merityötä koskeva yleissopimus, jonka Kansainvälinen työjärjestö 

(ILO) on hyväksynyt vuonna 2006 ja jossa käsitellään myös lippuvaltioita koskevia 

velvollisuuksia.
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5) Jäsenvaltiot antoivat 9 päivänä lokakuuta 2008 lausuman, jossa ne yksimielisesti 

tunnustivat lippuvaltioiden velvollisuuksia koskevien kansainvälisten yleissopimusten 

soveltamisen tärkeyden meriturvallisuuden parantamisessa ja alusten aiheuttaman 

pilaantumisen estämisen edistämisessä.

6) IMO:n 20 päivänä joulukuuta 2004 hyväksytyissä kiertokirjeissä 

MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 suositeltujen alusten siirtoa valtioiden välillä koskevien 

menettelyjen täytäntöönpano antaisi lisäpontta IMO:n yleissopimuksiin sekä 

meriturvallisuutta koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sisältyville määräyksille ja 

säännöksille, jotka koskevat aluksen lipun vaihtoa; niin ikään se lisäisi lippuvaltioiden 

välisten suhteiden avoimuutta, mikä puolestaan edistäisi meriturvallisuutta.

7) Kunkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia sekä jäsenvaltion rekisteristä pois 

siirtyneitä aluksia koskevien tietojen saatavuus edistäisi korkeatasoisen aluskannan 

toiminnan avoimuutta laadun osalta sekä parantaisi seurantaa, joka koskee lippuvaltion 

velvollisuuksien noudattamista; lisäksi sen avulla voitaisiin varmistaa, että hallinnoilla on 

tasavertaiset toimintaedellytykset.

8) Jotta jäsenvaltioita autettaisiin suoriutumaan entistä paremmin lippuvaltioina, niiden 

hallintoon kohdistuva auditointi olisi suoritettava säännöllisesti.
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9) Hallinnollisten menettelyjen laadun sertifiointi ISO-standardien tai muiden vastaavien 

standardien mukaisesti antaisi entistä paremmat takeet siitä, että merenkulkuhallinnoilla on 

tasavertaiset toimintaedellytykset.

10) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

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

aiheellisten toimenpiteiden käyttöönotto ja täytäntöönpano meriliikennepolitiikan alalla, 

vaan ne 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 näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                               

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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1 artikla

Kohde

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on:

a) varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti ja yhdenmukaisesti 

velvollisuutensa lippuvaltioina; ja

b) parantaa turvallisuutta ja ehkäistä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten 

aiheuttamaa meren pilaantumista.

2. Tällä direktiivillä ei rajoiteta meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 

ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 

2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/20021

2 artiklan 2 kohdassa luetellun yhteisön merilainsäädännön eikä Euroopan yhteisön 

kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan unionin 

kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, merenkulkijoiden työajan järjestämistä 

koskevasta sopimuksesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 

1999/63/EY2 soveltamista.

                                               

1 EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.
2 EYVL L 167, 2.7.1999, s. 33.
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2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan sen jäsenvaltion hallintoon, jonka lipun alla alus purjehtii.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'aluksella' jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa laivaa tai alusta, joka kuuluu IMO:n asiaa 

koskevien yleissopimusten soveltamisalaan ja jota varten tarvitaan todistuskirja;

b) 'hallinnolla' sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, toimivaltaisia viranomaisia;

c) 'hyväksytyllä laitoksella' alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä 

säännöistä ja standardeista …annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o …/… mukaisesti hyväksyttyä organisaatiota1*;

                                               

1 EUVL L
* EUVL: Pyydetään lisäämään asetuksen numero, antopäivä ja julkaisuviite.
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d) 'todistuskirjoilla' asiaa koskevien IMO:n yleissopimusten mukaisesti myönnettyjä 

lakisääteisiä todistuskirjoja;

e) 'IMO:n auditoinnilla' 1 päivänä joulukuuta 2005 pidetyssä IMO:n yleiskokouksessa 

annetun päätöslauselman A.974(24) määräysten mukaisesti suoritettua auditointia.

4 artikla

Edellytykset aluksen toiminnan sallimiseksi, kun oikeus purjehtia

jonkin jäsenvaltion lipun alla on myönnetty

"1. Ennen kuin aluksen, jolle on myönnetty oikeus purjehtia jäsenvaltion lipun alla, sallitaan 

toimia, asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaisiksi katsomansa toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kyseinen alus on sovellettavien kansainvälisten sääntöjen ja 

määräysten mukainen. Sen on erityisesti tarkistettava aluksen turvallisuustiedot kaikin 

asianmukaisin keinoin. Sen on tarvittaessa kuultava lippuvaltiota, jonka lipun alla alus 

aiemmin purjehti, selvittääkseen, onko kyseisen lippuvaltion havaitsemia korjattavia

puutteita tai turvallisuuskysymyksiä jäänyt hoitamatta.

2. Jos jokin toinen lippuvaltio pyytää tietoja aluksesta, joka on aiemmin purjehtinut tietyn 

jäsenvaltion lipun alla, asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä annettava pyynnön 

esittäneelle lippuvaltiolle tiedot korjattavista puutteista ja muista merkityksellisistä 

turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
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5 artikla

Jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen pysäyttäminen

Kun jäsenvaltion hallinnolle ilmoitetaan, että satamavaltio on pysäyttänyt kyseisen jäsenvaltion 

lipun alla purjehtivan aluksen, hallinnon on valvottava tätä varten vahvistamiensa menettelyjen 

mukaisesti aluksen saattamista asiaa koskevien IMO:n yleissopimusten mukaiseksi.

6 artikla

Liitännäistoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään seuraavat niiden lipun alla purjehtivia aluksia 

koskevat tiedot säilytetään ja että ne ovat helposti saatavilla tämän direktiivin tarkoituksia varten:

a) aluksen tiedot (nimi, IMO-numero jne.);

b) katsastusten, mukaan luettuina ylimääräiset katsastukset ja täydentävät katsastukset, jos 

niitä on tehty, päivämäärät sekä auditointien päivämäärät;

c) tiedot aluksen todistuskirjojen antamiseen ja luokitukseen osallistuneista hyväksytyistä 

laitoksista;

d) tiedot toimivaltaisesta viranomaisesta, joka on tarkastanut aluksen satamavaltioiden 

suorittamaa valvontaa koskevien määräysten nojalla, sekä tarkastuspäivämäärät;
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e) tiedot satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyvien tarkastusten tuloksista 

(puutteita: kyllä tai ei, pysäyttämisiä: kyllä tai ei);

f) tiedot merionnettomuuksista;

g) tiedot aluksista, jotka ovat lakanneet purjehtimasta asianomaisen jäsenvaltion lipun alla 

edellisten 12 kuukauden aikana.

7 artikla

Lippuvaltion auditointiprosessi

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet IMO:n auditoinnin suorittamiseksi niiden 

hallinnolle vähintään kerran seitsemässä vuodessa edellyttäen, että IMO antaa myönteisen 

vastauksen asianomaisen jäsenvaltion hyvissä ajoin esittämään pyyntöön, ja julkaistava auditoinnin 

tulokset asiaan liittyvän salassapitoa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tämän artiklan voimassaolo lakkaa viimeistään …* tai jonakin aikaisempana, komission 10 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen vahvistamana päivänä IMO:n jäsenvaltioille 

pakollisen auditointijärjestelmän tultua voimaan.

                                               

* EUVL: Kahdeksan vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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8 artikla

Laadunhallintajärjestelmä ja sisäinen arviointi

1. Kunkin jäsenvaltion on … päivään …kuuta …* mennessä kehitettävä ja toteutettava 

laadunhallintajärjestelmä hallintonsa lippuvaltiotoimintaan liittyviä operatiivisia osia 

varten ja ylläpidettävä sitä. Tällainen laadunhallintajärjestelmä on sertifioitava 

sovellettavien kansainvälisten laatustandardien mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden, jotka ovat satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin 

yhteisymmärryspöytäkirjan uusimmassa vuosikertomuksessa julkaistulla mustalla listalla 

tai kahtena perättäisenä vuonna harmaalla listalla, on annettava komissiolle selvitys 

lippuvaltiotoiminnastaan viimeistään neljän kuukauden kuluttua kyseisen 

vuosikertomuksen julkaisemisesta.

Selvityksessä on määritettävä ja analysoitava keskeiset syyt vaatimustenvastaisuudelle, 

minkä seurauksena ovat olleet mustalle tai harmaalle listalle johtaneet aluksen pysäytykset 

ja puutteet.

9 artikla

Kertomukset

Komissio toimittaa viiden vuoden välein ja ensimmäisen kerran … päivään …kuuta …* mennessä 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen.

Kyseinen kertomus sisältää arvion jäsenvaltioiden lippuvaltiotoiminnasta.

                                               

* EUVL: Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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10 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla 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 säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi 

kuukautta.

11 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

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

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …*. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden toteuttamissa toimissa on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

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

siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

                                               

* EUVL: 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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12 artikla

Voimaantulo

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

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I Johdanto

Komissio esitti 24. helmikuuta 2006 yhtenä kolmanteen meriturvallisuuspakettiin kuuluvista 

ehdotuksista ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota 

koskevien vaatimusten noudattamisesta1.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 20072.

Neuvosto pääsi 9. lokakuuta 2008 poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta.

Lingvistijuristien tarkistuksen jälkeen 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. 6843/06.
2 Asiak. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (ei vielä julkaistu 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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II Yhteisen kannan erittely

Yleistä

Ehdotus direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta on osa komission

vuoden 2005 lopulla esittämää kolmatta meriturvallisuuspakettia. Ehdotuksen päätavoitteena 

on varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti velvollisuutensa lippuvaltioina sekä 

ennen kuin ne myöntävät oikeuden lippunsa käyttöön että sen jälkeen, ja täten parantaa 

meriturvallisuutta ja ehkäistä alusten aiheuttamaa pilaantumista.

Vaikka neuvosto yhtyy komission näkemykseen ehdotuksen tavoitteen osalta, se esittää 

alkuperäiseen ehdotukseen huomattavia muutoksia. Neuvosto ei voinut hyväksyä joitakin 

ehdotettuja säännöksiä, koska ne ovat päällekkäisiä voimassa olevan yhteisön lainsäädännön 

ja kolmanteen meriturvallisuuspakettiin sisältyvien muiden ehdotusten säännösten kanssa. 

Jäsenvaltiot eivät voineet lähinnä perustuslaillisista syistä hyväksyä sellaisia säännöksiä, 

joissa IMO:n yleissopimusten ratifioiminen olisi tehty pakolliseksi. Näin ollen neuvoston 

yhteisessä kannassa on keskitytty erityisesti jäsenvaltioille osoitettuun vaatimukseen suorittaa 

merenkulkuhallinnossaan IMO:n auditointiprosessi. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava 

hallinnollisten menettelyjensä laadun sertifiointi ISO-standardien tai vastaavien 

kansainvälisten standardien mukaisesti. Lisäksi yhteisessä kannassa asetetaan velvoitteet, 

jotka jäsenvaltion on täytettävä ennen kuin aluksen, jolle se on myöntänyt oikeuden purjehtia 

lippunsa alla, sallitaan toimia, ja siinä tapauksessa, että jokin satamavaltio pysäyttää sen lipun 

alla purjehtivan aluksen.

Tästä lähestymistavasta johtuen yhteisessä kannassa muutetaan suurelta osin komission 

alkuperäistä ehdotusta muotoilemalla sitä uudelleen ja poistamalla sen tekstiä monilta osin. 

Tämän vuoksi neuvosto ei voinut hyväksyä mitään niistä Euroopan parlamentin ensimmäisen 

käsittelyn lausunnon yhteydessä esittämistä tarkistuksista, jotka koskivat nyt poistettuja osia.
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Samanaikaisesti yhteisen kannan kanssa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien julkilausumassa5 vahvistetaan niiden sitoumus tehdä kaikki voitavansa 

meriturvallisuutta koskevien yleissopimusten, lippuvaltion velvollisuuksia koskevien IMO:n 

sääntöjen ja IMO:n auditoinnin nopean ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

Keskeiset poliittiset kysymykset

i) Lippuvaltion auditointiprosessi

Neuvosto myötäilee komission ehdotusta ottaa käyttöön jäsenvaltioiden 

merenkulkuhallintojen riippumaton auditointi. Se katsoo kuitenkin, että olisi vältettävä 

luomasta yhteisöön kansainvälisellä tasolla perustetun, IMO:n jäsenvaltioiden vapaaehtoisen 

auditointijärjestelmän kanssa rinnakkaista auditointijärjestelmää. Auditointimenettelyjen 

yhdenmukaistamiseksi ja yhtäläisten toimintaedellytysten turvaamiseksi yhteisessä kannassa 

asetetaan velvoite pyytää säännöllistä IMO:n auditointia hallinnolle ja julkaista auditoinnin 

tulokset. Auditointi tulee uusia seitsemän vuoden välein ottaen huomioon IMO:n käytettävissä 

olevat voimavarat. Lisäksi yhteisessä kannassa varmistetaan, että IMO:n 

auditointijärjestelmän muututtua pakolliseksi, direktiivin asiaa koskevan säännöksen 

voimassaolo päättyy joko automaattisesti kahdeksan vuoden kuluttua direktiivin 

voimaantulosta tai tarvittaessa aikaisemmin komission komiteamenettelyn mukaisesti 

(sääntelymenettely) tekemän päätöksen nojalla.

                                               
5 Asiak. 15859/08 ADD 1.
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ii) Laatujärjestelmä

Neuvosto tukee komission ehdotusta varmistaa, että jäsenvaltioiden merenkulkuhallinnot 

täyttävät niiden tehtävien hoitamiselle asetetut laatuvaatimukset. Yhteisessä kannassaan 

neuvosto ottaa kuitenkin huomioon erilaisten hallinnon yksiköiden erityistilanteet ja jättää 

jäsenvaltioiden päätettäväksi, mitä kansainvälisiä standardeja ne soveltavat hallintonsa eri 

osien sertifiointiin.

Lisäksi jäsenvaltioiden lippuvaltiotoiminnan tehostamistavoitteen mukaisesti neuvosto esittää, 

että Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan mustalla listalla tai kahtena perättäisenä vuonna 

harmaalla listalla lippuvaltiotoimintansa vuoksi olevien jäsenvaltioiden on annettava 

säännöllisesti komissiolle selvitys lippuvaltiotoiminnastaan. Tällaisen selvityksen avulla 

voidaan määrittää asianomaisen jäsenvaltion osalta keskeiset syyt, joiden vuoksi sen 

lippuvaltiotoimintaa koskevat vaatimukset jäivät täyttymättä.

iii) Muut lippuvaltiotoimintaa koskevat vaatimukset

Kahden edellä mainitun pääseikan lisäksi neuvosto on edelleen yksinkertaistanut komission 

ehdotusta niiden toimenpiteiden osalta, joita on toteutettava ennen jäsenvaltion 

lipunkäyttöoikeuden myöntämistä ja siinä tapauksessa, että jokin satamavaltio pysäyttää 

jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen. Tältä osin neuvosto pitää asianmukaisena, että 

jäsenvaltiot direktiivin puitteissa päättävät toimenpiteistä, joita on toteutettava, jotta 

asianomainen alus on sovellettavien kansainvälisten sääntöjen ja määräysten mukainen tai 

saatetaan niiden mukaiseksi.
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III Yhteenveto

Neuvosto uskoo, että sen yhteinen kanta auttaa varmistamaan korkean laadun sen suhteen, 

miten jäsenvaltiot suoriutuvat tehtävistään lippuvaltioina.

Neuvosto panee merkille Euroopan parlamentin kanssa tämän ehdotuksen osalta jo käydyn 

yhteydenpidon osana kolmannen meriturvallisuuspaketin muita ehdotuksia koskevia 

neuvotteluja. Se toivoo, että tekstistä päästäisiin pian yhteisymmärrykseen ja direktiivi 

voitaisiin näin antaa.

________________________
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

lippuvaltiovelvollisuuksien noudattamisesta [ensimmäinen käsittely] (LT + L)
– Hyväksytään

a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut

– Lausuma

JÄSENVALTIOIDEN JULKILAUSUMA

MERITURVALLISUUDESTA

JÄSENVALTIOT SITOUTUVAT LUJASTI

1. parantamaan edelleen merenkulkuhallintojensa laatua ja suorituskykyä tavoitteena kaikkien 

jäsenvaltioiden lippujen sisällyttäminen satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan 

Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan valkoiseen luetteloon viimeistään vuoteen 2012 

mennessä;
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2. toimimaan IMO:ssa siten, että saataisiin mahdollisimman pian aikaan sopimus laajalti 

hyväksyttävistä kansainvälisistä puitteista, joilla säädellään vastuuta ja korvausta vahingosta 

vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä;

3. ilmaisemaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 suostuvansa noudattamaan seuraavia 

kansainvälisiä yleissopimuksia:

– IMO:n velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan säännöstön I osan 

6 kohdassa luetellut yleissopimukset pöytäkirjoineen ja muutoksineen sekä kaikki 

näiden yleissopimusten nojalla velvoittavat asiakirjat sellaisina kuin ne ovat tämän 

julkilausuman antamispäivänä;

– vuoden 1992 kansainvälinen yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 

johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta;

– öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston 

perustamisesta vuonna 1992 tehty kansainvälinen yleissopimus;

– vuoden 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamista koskevaan 

yleissopimukseen vuonna 1996 liitetty pöytäkirja, ja jos sitä sovelletaan, sen pohjana 

oleva yleissopimus sanotaan irti;

– vuoden 2001 kansainvälinen yleissopimus aluksen polttoaineen aiheuttamasta 

pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellista vastuusta;

– öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston 

perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen vuonna 2003 

liitetty pöytäkirja.
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4. ilmaisemaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 suostuvansa noudattamaan vuonna 2007 

tehtyä Nairobin kansainvälistä yleissopimusta hylkyjen nostamisesta, tai 

sisämaajäsenvaltioiden osalta, ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen, että 

niiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla on yleissopimuksen sopimuspuolen antama todistus.

5. ilmaisemaan halukkuutensa soveltaa osia 1 ja 2 velvoittavien IMO:n asiakirjojen 

täytäntöönpanoa koskevasta vuoden 2007 säännöstöstä, jonka IMO hyväksyi yleiskokouksen 

päätöslauselmassa A.996(25), ja antamaan IMO:n tarkastaa viranomaistensa toiminnan;

6. toimimaan niiden IMO:n päätöslauselman A.996(25) liitteessä ja lisäyksessä olevien 

määräysten mukaisesti, jotka koskevat lippuvaltioiden velvollisuutta panna täytäntöön IMO:n 

asiakirjat sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset kykenevät 

asianmukaisesti soveltamaan kansainvälisten yleissopimusten määräyksiä.

7. toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet yhteisön sisällä ja yhteistyössä muiden IMO:n 

jäsenten kanssa Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) saadakseen velvoittavien 

IMO:n asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan säännöstön osat 1 ja 2 sekä IMO:n 

jäsenvaltioiden auditointijärjestelmän velvoittaviksi maailmanlaajuisesti tarkoituksin 

minimoida kansainvälisten lippuvaltiovelvoitteiden noudattamisen laajuudessa valtioiden 

välillä olevat erot ja siten

 edistää meriympäristön turvallisuuden ja suojelun lisäämistä

 turvata kansainvälisesti yhtäläiset toimintaedellytykset merenkulun alalla, mikä on 

ratkaisevan tärkeää EU:n merenkulun elinkykyisyyden kannalta.

8. Tämä lausuma ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan toimia ja sitoutua kansainvälisiin 

velvoitteisiin tällä alalla niiden perustuslaista johtuvien velvoitteiden mukaisesti.

________________________
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2005/0236 (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 satamavaltioiden 
velvollisuuksien noudattamisesta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle  
(asiakirja KOM(2005) 586 lopullinen – 2005/0236 COD): 

17.2.2006 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 13.9.2006 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 15.6.2006 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 29.3.2007 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 9.12.2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Jopa EU:n sisällä on merkittäviä eroja siinä, kuinka lippuvaltiot täyttävät meriturvallisuutta ja 
alusten aiheuttaman pilaantumisen estämistä koskevat kansainväliset velvoitteensa. 
Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa tehokkaasti ja 
koordinoidusti. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 
Komissio toteaa, että neuvosto oli huhtikuussa 2008 pidetyssä istunnossaan vastustanut 
ehdotusta periaatteessa. Neuvosto oli katsonut tarpeelliseksi poistaa ehdotuksesta tiettyjä 
tärkeitä säännöksiä, kuten ne, jotka koskevat kansainvälisten yleissopimusten ratifiointia ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) lippuvaltiota koskevan säännöstön pakollista 
soveltamista yhteisössä. 

Vaikka neuvoston hyväksymä teksti ei siis ole niin kunnianhimoinen kuin komission ehdotus, 
komissio toteaa, että yhteisessä kannassa on kuitenkin säilytetty jäsenvaltioille seuraavat 
velvollisuudet: 

– ennen kuin alukselle annetaan lupa purjehtia maan lipun alla, on todennettava, että alus 
noudattaa kansainvälisiä sääntöjä; 

– jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden lipun alla purjehtivat alukset, jotka on 
pysäytetty satamavaltion tekemässä tarkastuksessa, saatetaan IMO:n asiaa koskevissa 
yleissopimuksissa vaadittuun kuntoon; 
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– niin kauan kuin IMO:n tarkastusjärjestelmä ei ole vielä pakollinen, 
merenkulkuviranomaisista on tehtävä tällainen tarkastus, ja tulokset on julkistettava; 

– perustettava merenkulkuviranomaisten laadunhallintajärjestelmä, joka sertifioidaan 
kansainvälisten standardien mukaisesti; 

– niiden jäsenvaltioiden, joiden lippu on mustalla listalla tai on ollut kaksi vuotta peräkkäin 
satamavaltion suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan harmaalla 
listalla, on toimitettava komissiolle kertomus huonon suorituksen syistä. 

Näiden velvoittavien säännösten on tarkoitus edistää laadun parantamista huonoimmin 
suoriutuvissa eurooppalaisissa lippuvaltioissa. 

4. PÄÄTELMÄT 
Komissio toteaa, että jäsenvaltiot ovat ilmaisseet neuvostossa kokoontuneiden edustajiensa 
allekirjoittamassa lausumassa vakaan sitoumuksensa a) ratifioida tärkeimmät 
meriturvallisuutta koskevat kansainväliset yleissopimukset; b) soveltaa IMO:n lippuvaltiota 
koskevaa säännöstöä ja siihen liittyvää merenkulkuviranomaisten tarkastusjärjestelmää; ja c) 
kehottaa IMO:a tekemään näistä kahdesta oikeudellisesta välineestä pakollisia koko 
maailmassa. 
Edellä mainitun perusteella komissio tukee neuvoston yksimielisesti hyväksymää yhteistä 
kantaa. Se tuo lisäarvoa, joka näkyy eurooppalaisten lippuvaltioiden laadun todellisena 
paranemisena ja sellaisina kilpailuolosuhteina yhteisössä, jotka varmistavat, ettei lippuvaltiota 
valita vähäisimpien vaatimusten perusteella. 
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