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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että EU:n olisi Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizon -öljyvuodon 
seurausten vuoksi tarkistettava kiireisesti ja perusteellisesti varautumisperiaatetta 
koskevaa lainsäädäntöään niin, että siinä otetaan huomioon kaikki näkökulmat 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunetsintään ja -poraukseen EU:n alueilla; pitää 
näin ollen myönteisenä komission halukkuutta täyttää tätä asiaa koskeva vaje 
nykyisessä EU:n lainsäädännössä;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan tosiasiallista keskinäistä yhteistyötä 
ja perustamaan EU:n "valvojien valvonta" -järjestelmän;

EU:n katastrofivalmiuksien vahvistaminen

3. kehottaa toistamiseen komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotuksia sellaisten 
Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamiseksi, jotka pohjautuvat unionin 
pelastuspalvelumekanismiin ja joihin kuuluu erityisiä mekanismeja, joiden avulla EU 
kykenisi korjaamaan offshore-laitteistojen aiheuttamat laajat pilaantumisvahingot;

Ympäristövahinkovastuujärjestelmät ja rahavakuusmekanismit

4. katsoo, että ympäristövastuudirektiivin "saastuttaja maksaa" -periaatetta olisi 
sovellettava tiukasti kaikkiin merivesille ja luonnon monimuotoisuudelle 
aiheutettuihin vahinkoihin, jotta öljy-yhtiöt voitaisiin saattaa vastuuseen kaikista 
aiheuttamistaan vahingoista;

5. kehottaa tarkistamaan ympäristövastuudirektiiviä meristrategiapuitedirektiivin 
mukaisesti niin, että se kattaa kaikki EU:n merialueet;

6. kehottaa komissiota ympäristövastuudirektiivin mukaisesti alentamaan vahinkojen 
kynnysarvoja ja välttämään enimmäismäärien asettamista, koska se voisi johtaa 
saastuttajien vapauttamiseen tiukasta merivesien vahingoittamista koskevasta 
vahinkovastuusta;

7. katsoo, että öljy- ja kaasualan toimijoita olisi lupamenettelyn yhteydessä vaadittava 
osoittamaan, että niillä on riittävät vakuutukset tai muut rahalliset vakuudet, jotta 
ympäristövahingon tapahtuessa voidaan turvata ennallistaminen ja korvaukset – joko 
OPOLin kaltaisten alan keskinäisten korvausjärjestelmien tai pakollisten 
vakuutusjärjestelmien kautta;

8. pyytää siksi komissiota tarkistamaan 12. lokakuuta 2010 julkaistussa kertomuksessaan 
(KOM(2010)0581) ilmaisemaa kantaansa, jonka mukaan "tässä vaiheessa [ei] ole 
riittävästi perusteita ottaa käyttöön pakollista rahavakuutta koskevaa yhdenmukaista 
järjestelmää"; pyytää, että komissio esittää kertomuksen, joka sisältää kaikki 
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asianmukaiset ehdotukset direktiivin muuttamiseksi, jo ennen 
ympäristövastuudirektiivin 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan umpeutumista;

9. ehdottaa, että jäsenvaltiot hyväksyvät toimenpiteitä, joilla rangaistaan 
turvallisuusmääräysten täytäntöönpanon laiminlyömisestä;

EU:n ympäristölainsäädännön parantaminen

10. kehottaa laajentamaan ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen direktiivien 
soveltamisalaa niin, että ne kattavat kaikki offshore-hankkeiden vaiheet (poraus, 
toiminta ja käytöstäpoistaminen), ja kehottaa sisällyttämään ympäristövaikutusten 
arviointeihin erityiskriteereitä, kun on kyse avomerellä tapahtuvasta 
poraustoiminnasta;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen ehdotustaan vaarallisista aineista 
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (SEVESO III) sen soveltamisalan 
ulottamiseksi koskemaan myös öljynporauslauttoja;

12. on tyytyväinen komission ehdotukseen laajentaa Euroopan meriturvallisuusviraston 
(EMSA) mandaattia kattamaan myös tapaukset, jotka liittyvät muiden kuin alusten, 
etenkin öljyn ja kaasun porauksessa käytettyjen offshore-laitteistojen aiheuttamaan 
meren pilaantumiseen; katsoo, että tähän mandaattiin olisi otettava myös liikkuvat 
laitteistot ja kuljetuslaitteet sekä putkijohtojen terminaalit; tukee komission pyyntöä, 
että nämä uudet tehtävät otetaan huomioon EMSAn budjetissa ja henkilöstömäärässä;

13. panee merkille, että teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin keskeisissä 
säännöksissä ei käsitellä avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporaustoimintaa; 
ehdottaa, että Euroopan IPPC-toimisto määrittelee avomerellä tapahtuvaa hiilivedyn 
hyödyntämistä koskevan toiminnan parhaat käytänteet.


