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LYHYET PERUSTELUT

Deepwater Horizon -öljynporauslautan vuonna 2010 Meksikonlahdella aiheuttama valtava 
öljyvuoto on korostanut tarvetta keskittyä meriturvallisuuteen ja pilaantumisen ehkäisemiseen 
EU:n merialueilla. Euroopan parlamentti käynnisti näiden kysymysten tutkimisen 
7. lokakuuta 2010 (ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan aloitteesta) antamassaan päätöslauselmassa öljynetsintää ja -porausta Euroopassa 
koskevista EU:n toimista. 

Tämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 
muuttamisesta antaa parlamentille ensimmäisen lainsäädännöllisen mahdollisuuden tutkia 
keinoja, joilla Euroopan meriturvallisuusviraston voimassa olevia valtuuksia voidaan 
vahvistaa ympäristönsuojelun tavoitteiden ja onnettomuuksien torjuntavalmiuksien 
edistämiseksi EU:n vesialueilla.

Ehdotuksella asetukseksi olisi hyödynnettävä parhain tavoin viraston asiantuntemusta, 
vahvistettava sen roolia, joka on auttaa ja tukea komissiota ja jäsenvaltioita öljyn- ja 
kaasuntuotannon avomerilaitosten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisessä sekä öljyn ja 
kaasun etsinnän ja tuotannon toimilupia koskevien ohjeiden ja vaatimusten kehittämisessä. 
Ehdotuksella asetukseksi olisi myös edistettävä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) 
toiminnassaan käyttämää CleanSeaNet -järjestelmää, laajennettava EMSAn tarkastustoimia ja 
tutkittava sen mahdollisuuksia toimia riippumattomana valvojana toimilupia ja taloudellista 
korvausvastuuta koskevissa asioissa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä 
offshore-toiminnoista aiheutuu 
meriliikenteelle ja meriympäristölle. 
Viraston torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 



PE458.845v01-00 4/11 PA\858250FI.doc

FI

käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseen 
ja torjuntaan. Lisäksi viraston olisi 
avustettava komissiota kaasun- ja 
öljynporauksessa käytettävien liikkuvien 
offshore-laitteistojen turvallisuuden 
analysoinnissa mahdollisten ongelmien 
määrittämiseksi ja käytettävä tässä 
yhteydessä perustana asiantuntemusta, joka 
sille on kertynyt meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten sekä 
öljy- ja kaasuntuotannon avomerilaitosten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja 
merien pilaantumisen torjunnan aloilla. 
Viraston olisi erityisesti käytössä olevan 
satelliittiseurannan ja -valvonnan avulla 
avustettava komissiota ja jäsenvaltioita 
öljyn- ja kaasuntuotannon 
avomerilaitosten aiheuttamien 
öljyvuotojen tarkkailussa ja niiden 
vaikutuksista selviämisessä. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission olisi arvioitava laajasti 
hiilivetyjen etsinnän ja rannikkovesillä 
toteutettavien muiden toimintojen 
lupamenettelyä ja taloudellista 
korvausvastuuta koskevia vaatimuksia ja 
tarvittaessa annettava ehdotuksia, jotka 
koskevat vaatimusten yhdenmukaisuuden 
tehostamista unionin tasolla. Tässä 
yhteydessä komission olisi arvioitava, 
olisiko virastolle annettava tehtäväksi 
vastata lupamenettelyä ja valvontaa 
koskevista kolmannen osapuolen 
riippumattomista valvontatehtävistä, mikä 
varmistaa ympäristökäytäntöjen 
avoimuuden ja ilmoittamisen.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Öljyn- ja kaasuntuotannon 
avomerilaitosten valvontaa koskevien 
viraston tehtävien ja vastuiden 
laajentaminen olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon asetuksen 
(EY) N:o 1406/2002 18 artiklan 
mukaisesti hyväksytyssä talousarviossa ja 
sen olisi tarvittaessa johdettava viraston 
henkilöstön lisäämiseen ja 
onnettomuuksien torjuntavalmiuksien 
tehostamiseen, jotta virasto voi 
tehokkaasti vastata uusista tehtävistään. 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Viraston käytössä olevaa sähköistä 
havaitsemisjärjestelmää voitaisiin käyttää 
hyödyllisesti myös muissa alustyypeissä, 
koska järjestelmällä voidaan parantaa 
meriliikenteen tehokkuutta ja kannustaa 
rahdin siirtämistä maanteiltä 
merikuljetuksiin. 

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Pilaantumista ja onnettomuuksien 
torjuntaa koskeva viraston asiantuntemus 
olisi arvokasta myös öljyn ja kaasun 
etsinnän ja tuotannon lupamenettelyä 
koskevien ohjeiden kehittämisen 
yhteydessä. Näin ollen viraston olisi 
avustettava komissiota ja jäsenvaltioita 
mainitussa tehtävässä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi.

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi. Viraston olisi 
avustettava erityisesti komissiota sen 
suorittaessa tarkastuksia Välimeren ja 
Mustanmeren alueella sijaitsevissa 
kolmansissa maissa, joiden vesialueilla 
harjoitetaan öljyn ja kaasun etsintää ja 
tuotantoa.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista 
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia 
ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisyä koskevan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa, sen 
täytäntöönpanon seurannassa ja 
toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioinnissa.

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia 
ja alusten ja öljyn- ja kaasuntuotannon 
avomerilaitosten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyä koskevan unionin 
lainsäädännön asianmukaisessa 
soveltamisessa, sen täytäntöönpanon 
seurannassa ja toteutettujen toimien 
tehokkuuden arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisen ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten ja öljyn- ja 
kaasuntuotannon avomerilaitosten
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) öljyn ja kaasun etsintää ja tuotantoa 
avomeriympäristössä ja erityisesti niiden 
ympäristönsuojelu- ja 
pelastuspalvelunäkökohtia koskevien 
vaatimusten ja mahdollisten 
lupamenettelyä koskevien ohjeiden 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laajentaakseen alusten käytössä 
olevien sähköisten havaitsemislaitteiden 
käytön myös muihin kuin säiliölaivoihin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) CleanSeaNet -satelliittitarkkailu- ja 
seurantajärjestelmänä tunnetun ja 
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direktiivin 2005/35/EY 10 artiklan 
mukaisesti perustetun 
valvontajärjestelmän avulla virasto 
havaitsee ja puhdistaa öljyn- ja 
kaasuntuotannon avomerilaitosten 
aiheuttamia vähäisiä öljyvuotoja. 

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti.

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti ja myös 
Välimeren ja Mustanmeren alueella 
sijaitsevissa kolmansissa maissa, joiden 
vesialueilla harjoitetaan öljyn ja kaasun 
etsintää. 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa ja aina tarkastuskierroksen 
päätyttyä virasto analysoi kyseisen 
kierroksen raportit horisontaalisten 
havaintojen ja yleisten päätelmien 
tekemiseksi käytössä olevien 
toimenpiteiden tehokkuudesta. Virasto 
esittää tämän analyysin komissiolle, jotta 
tämä voi keskustella siitä jäsenvaltioiden 
kanssa."

3. Tarvittaessa ja aina tarkastuskierroksen 
päätyttyä virasto analysoi kyseisen 
kierroksen raportit horisontaalisten 
havaintojen ja yleisten päätelmien 
tekemiseksi käytössä olevien 
toimenpiteiden tehokkuudesta. Virasto 
esittää tämän analyysin komissiolle, jotta 
tämä voi keskustella siitä jäsenvaltioiden 
kanssa ja julkistaa tiedot helposti 
käytettävässä muodossa, myös 
sähköisessä muodossa.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten ja öljyn-
ja kaasuntuotannon avomerilaitosten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

Or. en



PA\858250FI.doc 11/11 PE458.845v01-00

FI


