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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

1 Lausunto annettu 16. maaliskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Rannikkovartiotoimintoja toteuttavat kansalliset viranomaiset ovat vastuussa 

monenlaisista tehtävistä, joihin voivat sisältyä meriturvallisuus, merenkulun 

turvatoimet, etsintä ja pelastus, rajavalvonta, kalastuksen valvonta, tullivalvonta, 

yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, 

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston olisi sen 

vuoksi lujitettava yhteistyötä toimeksiantonsa puitteissa sekä toistensa että 

rannikkovartiotoimintoja toteuttavien kansallisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan 

parantaa meritilannetietoisuutta ja tukea johdonmukaisia ja kustannustehokkaita 

toimia.

1 a) Tämän asetuksen täytäntöönpano ei vaikuta toimivaltajakoon unionin ja 

jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden velvoitteisiin kansainvälisten 

yleissopimusten, kuten Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, 

ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, 

etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, 

aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen 

yleissopimuksen, kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja 

vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien merenkulkualan 

kansainvälisten säädösten, nojalla.

1 b) Jotta rannikkovartiotoimintoja toteuttavia kansallisia viranomaisia voitaisiin tukea 

tehokkaasti ja tuloksellisesti, viraston olisi hyödynnettävä uusinta käytettävissä 

olevaa teknologiaa, kuten kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmiä.

1 b a) On aiheellista ottaa viraston hallintoneuvosto täysipainoisesti mukaan 

päätöksentekoon tässä asetuksessa tarkoitetuissa kysymyksissä, joilla voi olla 

vaikutusta viraston muihin tehtäviin ja sen talousarvioon, virastojen välistä 

yhteistyötä koskeva työjärjestely mukaan lukien.

1 c) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1406/2002 olisi muutettava,
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1406/2002 artikla seuraavasti: 

”2 b artikla

Eurooppalainen yhteistyö rannikkovartiotoimintojen alalla

1. Virasto tukee yhteistyössä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa 

rannikkovartiotoimintoja toteuttavia kansallisia viranomaisia kansallisella ja 

unionin tasolla ja tapauksen mukaan kansainvälisellä tasolla

a) jakamalla, yhdistämällä ja analysoimalla tietoja, joita on saatavilla 

alusten ilmoitusjärjestelmissä ja muissa virastojen ylläpitämissä tai niiden 

käytettävissä olevissa tietojärjestelmissä niitä koskevien oikeusperustojen 

mukaisesti ja rajoittamatta jäsenvaltioiden omistusoikeutta tietoihin;

b) tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, jotka perustuvat uusimpaan 

teknologiaan, mukaan lukien avaruus- ja maainfrastruktuuri ja mille 

tahansa alustalle asennetut anturit ▌;

c) kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 

käytäntöjä sekä tarjoamalla henkilöstön koulutusta ja vaihtoa ▌;

c a) tehostamalla rannikkovartiotoimintoja koskevaa tietojenvaihtoa ja 

yhteistyötä, myös analysoimalla operatiivisia haasteita ja kehittymässä 

olevia riskejä merialalla;

d) jakamalla valmiuksia suunnittelemalla ja panemalla täytäntöön monialaisia 

operaatioita sekä jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia siinä määrin 
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kuin virastot koordinoivat näitä ja asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella.

2. Viraston Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston kanssa rannikkovartiotoimintojen alalla tekemää 

yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritetään työjärjestelyssä 

kunkin viraston toimeksiannon ja virastoihin sovellettavien 

varainhoitosäännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

10 artiklan 2 kohdassa säädettyä viraston hallintoneuvoston toimivaltaa. 

Viraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston hallintoneuvostot hyväksyvät kyseisen järjestelyn.

3. Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, viraston sekä Euroopan 

raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston 

kanssa käyttöön rannikkovartiotoimintojen alalla tehtävää eurooppalaista 

yhteistyötä koskevan käsikirjan, joka sisältää suuntaviivoja, suosituksia ja 

parhaita käytäntöjä tietojenvaihtoa ▌varten. Komissio hyväksyy käsikirjan 

suosituksen muodossa.

3 a. Tässä artiklassa tarkoitetut tehtävät eivät saa haitata 2 artiklassa 

tarkoitettujen viraston tehtävien hoitamista eivätkä vaikuttaa jäsenvaltioiden 

oikeuksiin ja velvoitteisiin etenkään lippu-, satama- ja rannikkovaltioina.”

2 artikla

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Or. en


