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LYHYET PERUSTELUT

Meksikonlahdella tapahtunut Deepwater Horizon -öljynporauslaudan öljyvuoto ja aivan 
hiljattain Pohjanmerellä sattunut kaasun- ja öljynporauslautta "Elginin" kaasuvuoto ovat 
nostaneet tarpeen puuttua turvallisuuskysymyksiin, jotka liittyvät avomerellä toimiviin öljyn-
ja kaasunporauslaitoksiin, ja varmistaa EU:n meriympäristön suojelu suuronnettomuuksien 
varalta.    

Tästä syystä valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta elintärkeänä välineenä, jolla 
varmistetaan tarpeellinen turvallisuus sekä ympäristöstandardit koko EU:ssa. Valmistelija 
kuitenkin katsoo, että ehdotusta voidaan lujittaa monin tavoin, jotta voidaan varmistaa, että 
nämä tavoitteet toteutetaan käytännössä.

Ehdotuksessa olisi selkeämmin vaadittava toiminnanharjoittajilta, että nämä ottavat käyttöön 
taloudelliset vakuusjärjestelmät, jotka ovat tarpeellisia puhdistustoimista ja korvauksista 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi suuronnettomuuden sattuessa.  Valmistelija katsoo, 
että tämä katsantokanta on yhdenmukainen EU:n ympäristölainsäädäntöä koskevan 
periaatteen kanssa, jonka mukaan saastuttajan on vastattava kustannuksista.  

Lisäksi on vahvistettava yleisön osallistumista koskevia säännöksiä tämän alan voimassa 
olevan kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti, ja olisi säädettävä, että 
asianomaiselle yleisölle tiedotetaan suuronnettomuuksista ja toimenpiteistä, joihin on 
ryhdytty, ympäristöä ja ihmisten terveyttä koskevien vahinkojen vähentämiseksi. 

Luvan antavia viranomaisia olisi myös kehotettava kiinnittämään erityistä huomiota 
ekologisesti herkkään meri- ja rannikkoympäristöön heidän harkitessaan luvan myöntämistä 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan, ja työntekijöiden suojelua olisi 
parannettava siltä osin kuin se koskee nimettömästi tapahtuvaa ilmoittamista turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevista huolenaiheista. 

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) SEUT-sopimuksen 191 artiklassa 
asetetaan tavoitteiksi ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen sekä 

(1) SEUT-sopimuksen 191 artiklassa 
asetetaan tavoitteiksi ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen sekä 
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edellytetään, että kaikkien unionin toimien 
tukena on ennalta varautumisen 
periaatteelle, ennalta ehkäiseviin toimiin ja 
luonnonvarojen harkittuun ja järkevään 
käyttöön perustuva korkea suojelun taso. 

luonnonvarojen harkittu ja järkevä 
käyttö. Siinä edellytetään, että kaikkien 
unionin toimien tukena on korkea suojelun 
taso ja että tämä suojelu perustuu ennalta 
varautumisen periaatteelle sekä 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä,
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Avomerellä tapahtuvan merkittävän 
öljyn- tai kaasunporausonnettomuuden 
riskit ovat suuret. Merivesien 
saastumisvaaraa vähentämällä aloite 
edistänee meriympäristön suojelua ja 
erityisesti ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään. 

(5) Avomerellä tapahtuvan merkittävän 
öljyn- tai kaasunporausonnettomuuden
riskit ovat suuret. Merivesien 
saastumisvaaraa vähentämällä asetus
edistänee meriympäristön suojelun 
varmistamista ja erityisesti ympäristön 
hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 
mennessä sekä sen säilyttämistä, kuten 
yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Meristrategiadirektiivi, jossa 
edellytetään kaikkien toimintojen 
meriympäristölle aiheuttamiin 
kumulatiivisiin vaikutuksiin puuttumista, 
on yhdennetyn meripolitiikan 
ympäristöpilari. Meripolitiikka on 
merkityksellistä avomerellä tapahtuvien 
öljyn- ja kaasunporaustoimien kannalta, 
sillä siinä edellytetään talouden kaikkien 
alojen erityiskysymysten liittämistä 
palvelemaan yleistä tavoitetta, joka on 
kokonaiskäsityksen saaminen
valtameristä, meristä ja rannikkoalueista, 
jotta meriasioihin voidaan kehittää 
johdonmukainen lähestymistapa, jossa 
otetaan huomioon kaikki taloudelliset, 
ympäristöpoliittiset ja yhteiskunnalliset 
näkökulmat merten aluesuunnittelua ja 
meriosaamista hyödyntämällä.

(6) Meristrategiadirektiivillä pyritään 
yhtenä sen keskeisistä pyrkimyksistä 
puuttumaan kaikkien toimintojen 
meriympäristölle aiheuttamiin 
kumulatiivisiin vaikutuksiin, ja se on 
yhdennetyn meripolitiikan ympäristöpilari. 
Meripolitiikka on merkityksellistä 
avomerellä tapahtuvien öljyn- ja 
kaasunporaustoimien kannalta, sillä siinä 
edellytetään talouden kaikkien alojen 
erityiskysymysten liittämistä palvelemaan 
yleistä tavoitetta, jossa varmistetaan 
kokonaiskäsitys valtameristä, meristä ja
rannikkoalueista, jotta meriasioihin 
voidaan kehittää johdonmukainen 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
kaikki taloudelliset, ympäristöpoliittiset ja 
yhteiskunnalliset näkökulmat merten 
aluesuunnittelua ja meriosaamista 
hyödyntämällä. 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Öljyn ja kaasun etsintään ja 
hyödyntämiseen sovellettavan 
direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna, mukaisesti sellaisten 
hankkeiden, joilla on muun muassa niiden 
luonteen, suuruusluokan tai sijainnin 
vuoksi todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, vaikutukset on 
arvioitava ja niille vaaditaan lupa. 

(12) Öljyn ja kaasun etsintään ja 
hyödyntämiseen sovellettavan 
direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna, mukaisesti sellaisten 
hankkeiden, joilla on muun muassa niiden 
luonteen, suuruusluokan tai sijainnin 
vuoksi todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, vaikutukset on 
arvioitava ja niille vaaditaan lupa. 
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Direktiiviä 85/337/ETY myötäillen 
luvanvaraisten toimien osalta olisi 
säädettävä suuren yleisön 
merkityksellisestä osallistumisesta
noudattaen Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission yleissopimusta 
tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa.

Direktiiviä 85/337/ETY myötäillen 
luvanvaraisten toimien osalta olisi taattava 
suuren yleisön merkityksellinen, 
varhainen ja tehokas osallistuminen
noudattaen Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission yleissopimusta 
tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionista löytyy jo esimerkkejä 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyviä 
kansallisia sääntelykäytäntöjä koskevista 
hyvistä vaatimuksista. Näitä ei kuitenkaan 
sovelleta johdonmukaisesti kaikkialla 
unionissa eikä yksikään jäsenvaltio ole 
sisällyttänyt kaikkia parhaita 
sääntelykäytäntöjä lainsäädäntöönsä, joka 
koskee suurten avomerionnettomuuksien 
estämistä tai niistä ihmisille ja ympäristölle 
aiheutuvien seuraamusten rajoittamista. 
Parhailla sääntelykäytännöillä taataan 
turvallisuutta ja ympäristöä koskeva 
tehokas sääntely yhdentämällä siihen 
liittyvät tehtävät yhdistetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jäljempänä 
'toimivaltainen viranomainen', jonka 
resurssit voivat tulla yhdestä tai 
useammasta kansallisesta virastosta. 

(13) Unionista löytyy jo esimerkkejä 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyviä 
kansallisia sääntelykäytäntöjä koskevista 
hyvistä vaatimuksista. Näitä ei kuitenkaan 
sovelleta johdonmukaisesti kaikkialla 
unionissa eikä yksikään jäsenvaltio ole 
sisällyttänyt kaikkia parhaita 
sääntelykäytäntöjä lainsäädäntöönsä, joka 
koskee suurten avomerionnettomuuksien 
estämistä tai niistä ihmisten elämälle ja 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
seuraamusten rajoittamista. Parhaimmat 
sääntelykäytännöt ovat tarpeellisia, sillä 
niiden avulla voidaan säätää tehokkaasta 
sääntelystä, jolla taataan mahdollisimman 
tehokkaat turvallisuusvaatimukset ja 
suojellaan ympäristöä ja joka voidaan 
saavuttaa esimerkiksi yhdentämällä siihen 
liittyvät tehtävät yhdistetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jäljempänä 
'toimivaltainen viranomainen', jonka 
resurssit voivat tulla yhdestä tai 
useammasta kansallisesta virastosta. 

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kun luvan saaneelle 
toiminnanharjoittajalle myönnetään 
oikeudet etsiä tai ottaa talteen öljyä ja 
kaasua, toimivaltaisella viranomaisella 
olisi oltava jäsenvaltiolta saatu laillinen 
toimivalta ja riittävät resurssit toteuttaa 
täytäntöönpanotoimia, myös lakkauttaa 
toimet työntekijöiden ja ympäristön 
asianmukaisen suojelun varmistamiseksi.

(14) Kun luvan saaneelle 
toiminnanharjoittajalle myönnetään 
oikeudet etsiä tai ottaa talteen öljyä ja 
kaasua, toimivaltaisella viranomaisella 
olisi oltava jäsenvaltiolta saatu laillinen 
toimivalta ja riittävät resurssit toteuttaa 
täytäntöönpanotoimia, myös lakkauttaa 
toimet, jotta voidaan varmistaa työvoiman 
suojelu tai suojella ympäristöä tai 
ihmisten elämää ja terveyttä.  

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimivaltaisen viranomaisen 
tehokkuus luvanhaltijan tai 
toiminnanharjoittajan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
riittävyyden todentamisessa on suoraan 
yhteydessä suuronnettomuusvaaroja 
koskevaan sääntelypolitiikkaan ja 
järjestelmiin sekä toimivaltaisen 
viranomaisen asiantuntijuuteen. 
Riippumatta siitä, että 
toiminnanharjoittajalle on myönnetty 
oikeudet etsiä tai ottaa talteen öljyä ja 
kaasua, toimivaltaisella viranomaisella 
olisi oltava jäsenvaltiolta saatu laillinen 
toimivalta ja riittävät resurssit toteuttaa 
täytäntöönpanotoimia, myös lakkauttaa 
toimet työntekijöiden ja ympäristön 

(15) Toimivaltaisen viranomaisen 
tehokkuus luvanhaltijan tai 
toiminnanharjoittajan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
riittävyyden todentamisessa on suoraan 
yhteydessä suuronnettomuusvaaroja 
koskevaan sääntelypolitiikkaan ja 
järjestelmiin sekä toimivaltaisen 
viranomaisen asiantuntijuuteen. Kun luvan 
saaneelle toiminnanharjoittajalle 
myönnetään oikeudet etsiä tai ottaa talteen 
öljyä ja kaasua, toimivaltaisella 
viranomaisella olisi oltava jäsenvaltiolta 
saatu laillinen toimivalta ja riittävät 
resurssit toteuttaa täytäntöönpanotoimia, 
myös lakkauttaa toimet, jotta voidaan 
varmistaa työvoiman suojelu tai suojella 
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asianmukaisen suojelun varmistamiseksi. 
Jäsenvaltion olisi annettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle riittävät resurssit näiden 
tehtävien hoitamista varten.

ympäristöä tai ihmisten elämää ja 
terveyttä.  Jäsenvaltion olisi annettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle riittävät 
resurssit näiden tehtävien hoitamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaan kertomukseen sisältyvässä 
riskinarvioinnissa olisi otettava huomioon 
ympäristöriskit, joihin kuuluvat myös 
sääolojen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset laitosten kestävyyteen pitkällä 
aikavälillä. Koska yhdessä jäsenvaltiossa 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta voi aiheutua 
merkittäviä ympäristöhaittoja toisessa 
jäsenvaltiossa, valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
yleissopimuksen mukaisesti on tarpeen 
vahvistaa erityissäännökset ja soveltaa 
niitä.

(28) Suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaan kertomukseen sisältyvässä 
arvioinnissa olisi otettava huomioon 
ihmishenkien menetykseen ja ihmisten 
terveyteen liittyvät riskit sekä
ympäristöriskit, joihin kuuluvat myös 
sääolojen ja ilmastonmuutoksen vaikutus 
laitosten kestävyyteen pitkällä aikavälillä. 
Koska yhdessä jäsenvaltiossa avomerellä 
tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta voi aiheutua 
merkittäviä ympäristöhaittoja toisessa 
jäsenvaltiossa, valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission (UNECE)
yleissopimuksen (tunnetaan nimellä 
Espoon yleissopimus) mukaisesti on 
tarpeen vahvistaa erityissäännökset ja 
soveltaa niitä.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Suuren yleisön EU:n laajuisen 
avomeritoiminnan oikeutusta ja 
koskemattomuutta kohtaan tunteman 
luottamuksen edistämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi esitettävä toiminnasta ja 
vaaratilanteista raportteja ja ilmoitettava 
komissiolle suuronnettomuuksista 
välittömästi, ja komission olisi 
säännöllisesti julkaistava raportit EU:ssa 
tapahtuneen toiminnan määrästä sekä 
avomeritoiminnan turvallisuustason ja 
ympäristötehokkuuden suuntauksista.

(34) Suuren yleisön EU:n laajuisen 
avomeritoiminnan oikeutusta ja 
koskemattomuutta kohtaan tunteman 
luottamuksen edistämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi esitettävä toiminnasta ja 
vaaratilanteista raportteja ja ilmoitettava 
komissiolle, niille jäsenvaltioille, joiden 
vesille on aiheutunut vahinkoa, sekä 
asianomaiselle yleisölle välittömästi
suuronnettomuuksista, ja komission olisi 
säännöllisesti julkaistava raportit EU:ssa 
tapahtuneen toiminnan määrästä sekä 
avomeritoiminnan turvallisuustason ja 
ympäristötehokkuuden suuntauksista. 

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tämän asetuksen mukaisia 
velvollisuuksia täytäntöönpantaessa olisi 
otettava huomioon, että jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvat merivedet muodostavat 
erottamattoman osan 
direktiivin 2008/56/EY 4 artiklan 
1 kohdassa määritellyistä neljästä 
merialueesta eli Itämerestä, Koillis-
Atlantista, Välimerestä ja Mustastamerestä. 
Tästä syystä olisi lisättävä 
yhteensovittamista niiden kolmansien 
maiden kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluu vesiä tällaisilla 
merialueilla. Direktiivin 2008/56/EY 

(38) Tämän asetuksen mukaisia 
velvollisuuksia täytäntöönpantaessa olisi 
otettava huomioon, että jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvat merivedet muodostavat 
erottamattoman osan 
direktiivin 2008/56/EY 4 artiklan 
1 kohdassa määritellyistä neljästä 
merialueesta eli Itämerestä, Koillis-
Atlantista, Välimerestä ja Mustastamerestä. 
Tästä syystä olisi lisättävä 
yhteensovittamista niiden kolmansien 
maiden kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluu vesiä tällaisilla 
merialueilla. Direktiivin 2008/56/EY 
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3 artiklan 1 kohdassa määritellyt meriä 
koskevat alueelliset yleissopimukset 
kuuluvat tähän soveltuviin 
yhteistyökehyksiin. 

3 artiklan 10 kohdassa ja 4 artiklassa
tarkoitetut meriä koskevat alueelliset 
yleissopimukset kuuluvat tähän soveltuviin 
yhteistyökehyksiin. 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Välimeren osalta on aloitettu yhdessä 
tähän asetukseen liittyen tarvittavat toimet 
Euroopan unionin liittymiseksi 
pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta 
mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen 
maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä 
johtuvalta pilaantumiselta, jäljempänä 
'Offshore-pöytäkirja', ja yleissopimukseen 
Välimeren merellisen ympäristön ja 
rannikkoalueiden suojelemisesta, 
jäljempänä 'Barcelonan yleissopimus', joka 
hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 
77/585/ETY.

(39) Välimeren osalta ja tähän asetukseen 
sisältyvien velvoitteiden lisäksi on 
toteutettu tai aloitettu tarvittavat toimet, 
joiden avulla varmistetaan Euroopan 
unionin liittyminen pöytäkirjaan Välimeren 
suojelemisesta mannerjalustan sekä 
merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta 
ja hyväksikäytöstä johtuvalta 
pilaantumiselta, jäljempänä 'Offshore-
pöytäkirja', ja yleissopimukseen Välimeren 
merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden 
suojelemisesta, jäljempänä 'Barcelonan 
yleissopimus', joka hyväksyttiin neuvoston 
päätöksellä 77/585/ETY.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Arktisiin vesiin, yhteisölle erityisen 
tärkeään naapurina sijaitsevaan 
meriympäristöön, liittyviin vakaviin 
ympäristökysymyksiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, jotta varmistetaan 
arktisen alueen ympäristön suojelu 

(40) Arktiset vedet muodostavat naapurina 
sijaitsevan meriympäristön, jonka 
merkitys Euroopan unionille on 
ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen. On 
selvää, että vakavaa ja mahdollisesti 
peruuttamatonta vahinkoa aiheutuu 
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kaikessa avomeritoiminnassa, etsintä 
mukaan luettuna.

parhaillaan arktisten vesien ympäristölle 
ja herkälle ekosysteemille. Tästä syystä 
asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, 
jotta varmistetaan arktisen alueen 
ympäristön suojelu kaikessa 
avomeritoiminnassa ja erityisesti myös 
etsintätoiminnassa.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista turvajärjestelyistä, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien mahdollisista seurauksista, 
komission olisi analysoitava ja tutkittava 
lisää soveltuvia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan riittävän vankka 
vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, 
tarvittavien taloudellisten turvajärjestelyjen 
tai muiden järjestelyjen saatavuus mukaan 
luettuna.

(48) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittajat osoittavat 
perusteluissaan, että sellaiset taloudelliset 
vakuusjärjestelmät ovat voimassa, joiden 
avulla voidaan varmistaa, että 
puhdistuksen ja korvausten 
kokonaiskustannukset katetaan 
suuronnettomuuden sattuessa 
rahavakuuden kautta, ja päätettävä, 
millaiset välineet (esimerkiksi rahastot, 
pankkitakuut, vakuutus ja/tai riskien 
yhdistämisjärjestelyt) olisivat 
asianmukaisia tähän tarkoitukseen.  
Koska mikään nykyisistä taloudellisista 
turvajärjestelyistä, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien mahdollisista seurauksista, 
komission olisi analysoitava ja tutkittava 
lisää soveltuvia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan riittävän vankka 
vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, 
tarvittavien taloudellisten turvajärjestelyjen 
tai muiden järjestelyjen saatavuus mukaan 
luettuna. 
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Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 85/337/EY, 
direktiivin 2008/1/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 2003/4 soveltamista.

6. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2011/92/EY, 
direktiivin 2008/1/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 2003/4 soveltamista. 

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. 'hyväksyttävällä' suuronnettomuuden 
riskin saattamista siedettäväksi siihen 
pisteeseen asti, jossa riskiä ei enää saada 
merkittävästi pienennettyä aikaa, resursseja 
tai kustannuksia lisäämällä;

1. 'hyväksyttävällä' suuronnettomuuden 
riskin vähentämistä mahdollisimman 
paljon siihen pisteeseen asti, jossa riskiä ei 
enää saada merkittävästi pienennettyä 
aikaa, resursseja tai kustannuksia 
asianmukaisesti lisäämällä;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. 'toimialalla' yksityisiä yhtiöitä, jotka 
harjoittavat tämän asetuksen mukaisesti 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa tai niihin läheisesti 

13. 'toimialalla' yksityisiä tai julkisia
yhtiöitä, jotka harjoittavat tämän asetuksen 
mukaisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa tai niihin läheisesti 
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liittyvää toimintaa; liittyvää toimintaa;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta 

Komission teksti Tarkistus

17. 'luvanhaltijalla' avomeritoimintaan
direktiivin 94/22/EY mukaisesti annetun 
luvan haltijaa;

17. 'luvanhaltijalla' avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan direktiivin 
94/22/EY mukaisesti annetun luvan 
haltijaa;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'suuronnettomuudella' tulipalon tai 
räjähdyksen, porauskaivon hallinnan 
huomattavan menetyksen tai hiilivetyjen 
merkittävän ympäristöön vuotamisen, 
laitokselle tai sen laitteille aiheutuneen 
merkittävän vaurion tai laitoksen 
rakenteellisen rikkoutumisen kaltaista 
tapahtumaa ja mitä tahansa muuta 
tilannetta, josta aiheutuu kuolonuhreja tai 
vakavia vammoja vähintään viidelle 
laitoksella olevalle tai laitokseen liittyviä 
töitä tekevälle henkilölle;

18. 'suuronnettomuudella' tulipalon tai 
räjähdyksen, porauskaivon hallinnan 
menetyksen tai hiilivetyjen tai muiden 
kemikaalien merkittävän ympäristöön 
vapautumisen, laitokselle tai sen laitteille 
aiheutuneen merkittävän vaurion tai 
laitoksen rakenteellisen rikkoutumisen 
kaltaista tapahtumaa ja mitä tahansa muuta 
tilannetta, josta aiheutuu kuolonuhreja tai 
vakavia vammoja vähintään viidelle 
laitoksella olevalle tai laitokseen liittyviä 
töitä tekevälle henkilölle; 

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 20 kohta 

Komission teksti Tarkistus

20. 'muulla kuin tuotantolaitoksella' muuta 
kuin tuotantolaitosta, jota käytetään 
koeporauksiin ja tuotannon tukemiseen;

20. 'muulla kuin tuotantolaitoksella' muuta 
kuin tuotantolaitosta, jota käytetään 
koeporauksiin ja öljyn- ja 
kaasuntuotannon tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 21 kohta 

Komission teksti Tarkistus

21. 'avomerellä tapahtuvalla öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnalla' kaikkea 
avomerellä tapahtuvaa öljyn ja kaasun 
etsintään, tuotantoon tai jalostukseen 
liittyvää toimintaa. Tämä kattaa myös öljyn 
ja kaasun kuljettamisen laitokseen tai 
merenalaiseen laitteistoon liitetyn offshore-
infrastruktuurin kautta; 

21. 'avomerellä tapahtuvalla öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnalla' kaikkea 
avomerellä tapahtuvaa öljyn ja kaasun 
etsintään, tuotantoon tai jalostukseen tai 
avomerellä toimivan öljyn- ja 
kaasunporauslaitoksen käytöstä 
poistamiseen liittyvää toimintaa. Tämä 
kattaa myös öljyn ja kaasun kuljettamisen 
laitokseen tai merenalaiseen laitteistoon 
liitetyn offshore-infrastruktuurin kautta;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 22 kohta 

Komission teksti Tarkistus

22. 'toiminnanharjoittajalla' 
tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajaa 
tai muun kuin tuotantolaitoksen 
omistajaa ja poraustoimessa 

22. 'toiminnanharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää 
tai jolla on hallinnassaan laitos, taikka 
henkilöä, jolle on annettu merkittävää 
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poraustoimen suorittajaa.
Direktiivin 2004/35/EY 2 artiklan 
6 kohdan mukainen määritelmä kattaa 
sekä toiminnanharjoittajan että 
luvanhaltijan;

taloudellista päätäntävaltaa laitoksen 
teknisessä toiminnassa;    

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 25 kohta 

Komission teksti Tarkistus

25. 'öljyn ja kaasun tuotannolla' öljyn ja 
kaasun ottamista maanpinnan alta 
toimilupa-alueella talteen kaupallisiin 
tarkoituksiin, mukaan luettuina öljyn ja 
kaasun avomerellä tapahtuva jalostus ja sen 
kuljettaminen laitokseen liitetyssä 
infrastruktuurissa, joihin kuuluvat putket, 
rakenteet ja porauskaivot merenpohjassa, 
ja/tai kaasun varastoiminen pinnanalaisissa 
muodostelmissa kaasun keräämiseksi;

25. 'öljyn ja kaasun tuotannolla' öljyn ja 
kaasun ottamista avomerellä maanpinnan 
alta toimilupa-alueella talteen kaupallisiin 
tarkoituksiin, mukaan luettuina öljyn ja 
kaasun avomerellä tapahtuva jalostus ja sen 
kuljettaminen laitokseen liitetyssä 
infrastruktuurissa, joihin kuuluvat putket, 
rakenteet ja porauskaivot merenpohjassa, 
ja/tai kaasun varastoiminen pinnanalaisissa 
muodostelmissa kaasun keräämiseksi;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a. 'asianomaisella yleisöllä' yleisöä, 
johon tämän asetuksen kattamat seikat 
vaikuttavat tai todennäköisesti 
vaikuttavat, taikka yleisöä, jonka etua ne 
koskevat; tämän määritelmän mukaisesti 
katsotaan, että asia koskee 
ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
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järjestöjen etua; 

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 29 kohta 

Komission teksti Tarkistus

29. 'asiaa käsittelevällä viranomaisella' 
(avomerionnettomuuteen reagoitaessa) 
jäsenvaltion organisaatiota, joka ensisijassa 
reagoi hätätilanteessa ja vastaa hätätoimien 
käynnistämisestä merkittävän avomerellä 
tapahtuneen öljyn- ja 
kaasunporausonnettomuuden yhteydessä;

29. 'asiaa käsittelevällä viranomaisella' 
(avomerionnettomuuteen reagoitaessa) 
jäsenvaltion organisaatiota, joka ensisijassa 
reagoi hätätilanteessa ja vastaa hätätoimien 
käynnistämisestä ja yhteensovittamisesta 
merkittävän avomerellä tapahtuneen öljyn-
ja kaasunporausonnettomuuden 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 32 kohta 

Komission teksti Tarkistus

32. 'poraustoimella' porauskaivon 
poraamista etsintä- tai 
tuotantotarkoituksiin, myös toiminnan 
keskeyttämistä, porauskaivojen korjaamista 
tai muuttamista, lopullista hylkäämistä tai 
mitä tahansa muuta porauskaivoa koskevaa 
toimintaa, josta voi vahingossa päästä 
vuotamaan nesteitä tai aiheutua 
suuronnettomuuden riski;

32. 'poraustoimella' porauskaivon 
poraamista etsintä- tai 
tuotantotarkoituksiin, myös toiminnan 
keskeyttämistä, porauskaivojen 
korjaamista, muuttamista, pysyvää 
eristämistä tai sulkemista, lopullista 
hylkäämistä tai mitä tahansa muuta 
porauskaivoa koskevaa toimintaa, josta voi 
vahingossa päästä vuotamaan nesteitä tai 
aiheutua suuronnettomuuden riski; 

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

33 a. 'äärimmäisillä toimintaolosuhteilla' 
toiminta-alueen olosuhteita, jotka lisäävät 
poraus- ja tuotantotoiminnan riskitasoa ja 
vähentävät torjuntalaitteiden tai 
henkilöstön mahdollisuuksia toimia 
tilanteissa taikka puhdistaa tai poistaa 
vuotanutta öljyä tai vaarallisia aineita.    
Näihin sisältyvät myös muun muassa 
fyysiset, geologiset, ekologiset ja 
sosiaaliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos suuronnettomuus kuitenkin tapahtuu, 
toiminnanharjoittajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava soveltuvat 
toimenpiteet suuronnettomuudesta 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
koituvien seurausten rajoittamiseksi ja 
vältettävä mahdollisuuksien mukaan öljyn-
ja kaasuntuotannolle unionissa aiheutuvia 
vakavia häiriöitä.

3. Jos suuronnettomuus kuitenkin tapahtuu, 
toiminnanharjoittajien ja onnettomuudesta 
kärsineiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava soveltuvat toimenpiteet 
suuronnettomuudesta ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle koituvien seurausten 
rajoittamiseksi ja vältettävä 
mahdollisuuksien mukaan öljyn- ja 
kaasuntuotannolle unionissa aiheutuvia 
vakavia häiriöitä.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Suuronnettomuuden sattuessa sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jonka vesillä onnettomuus on tapahtunut 
ilmoittaa komissiolle, muille 
asianomaisille jäsenvaltioille ja näiden 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
asianomaiselle yleisölle viipymättä 
onnettomuudesta sekä toimenpiteistä, 
joihin on ryhdytty, ympäristöä ja ihmisten 
terveyttä koskevien vaikutusten 
vähentämiseksi. 

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan on perustuttava 
vaaratilanteiden ja niiden seurausten 
todennäköisyyden järjestelmälliseen 
arviointiin sekä valvontatoimenpiteiden 
täytäntöönpanoon, jotta ihmisiin, 
ympäristöön ja avomeriresursseihin 
vaikuttavien suuronnettomuuksien riskit 
pysyvät hyväksyttävinä. 

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan on perustuttava 
vaaratilanteiden ja niiden seurausten 
todennäköisyyden järjestelmälliseen 
arviointiin sekä valvontatoimenpiteiden 
täytäntöönpanoon, jotta ihmisiin, 
ympäristöön ja avomeriresursseihin 
vaikuttavien suuronnettomuuksien riskit 
vähennetään hyväksyttävälle 
vähimmäistasolle. 

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Antaessaan lupaa hyödyntämis- tai 
tuotantotoimille toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen hakemus, jonka 
avomerellä tapahtuneet öljyn- ja 
kaasunetsintätoimet toteuttanut taho on 
jättänyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 kohdan soveltamista. 

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastellessaan avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevaa 
lupaa hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia viranomaisten, 
jotka myöntävät luvat direktiivin 94/22/EY 
mukaisesti, on otettava huomioon 
kyseiseen alueeseen liittyvät riskit, vaarat 
ja kaikki muut merkitykselliset tiedot sekä 
etsintä- ja tuotantotoimien erityisvaihe.

4. Tarkastellessaan avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevaa 
lupaa hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia viranomaisten, 
jotka myöntävät luvat direktiivin 94/22/EY 
mukaisesti, on otettava huomioon 
kyseiseen alueeseen liittyvät riskit, vaarat 
ja kaikki muut merkitykselliset tiedot sekä 
etsintä- ja tuotantotoimien erityisvaihe ja 
varmistettava, että rahoitus, joka koskee 
muun muassa suuronnettomuuteen tai 
merkittävään vaaratilanteeseen liittyviä 
vastuita, on oikeassa suhteessa toimintaan 
sisältyviin riskeihin nähden ja että sen 
taso on myös siinä määrin riittävä, että 
puhdistuksen ja korvausten 
kokonaiskustannukset voidaan kattaa 
suuronnettomuuden sattuessa tai 
merkittävässä vaaratilanteessa.

Or. en



PE491.315v01-00 20/34 PA\905538FI.doc

FI

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Luvan antavien viranomaisten olisi 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevan luvan 
antamista harkitessaan kiinnitettävä 
direktiivin 94/22/EC mukaisesti erityistä 
huomiota ekologisesti herkkiin meri- ja 
rannikkoympäristöihin ja erityisesti 
ekosysteemeihin, kuten marskimaihin ja 
meriheinäkasvustoihin, joilla tärkeä 
tehtävä ilmastonmuutoksen 
lieventämisessä ja niihin 
mukautumisessa, sekä suojeltuihin 
merialueisiin, kuten erityisten 
suojelutoimien alueisiin, 
luontotyyppidirektiivin ja lintudirektiivin 
mukaisesti.    

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suurelle yleisölle annetaan niiden 
lainkäyttövallassa olevilla alueilla 
varhaisessa vaiheessa tosiasialliset 
mahdollisuudet osallistua 
lupamenettelyihin tämän asetuksen liitteen 
I vaatimusten mukaisesti. Nämä menettelyt 
ovat ne, joista säädetään 
direktiivin 2003/35/EY liitteessä II.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suurelle yleisölle annetaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
tietoa 4 artiklassa tarkoitetuista 
lupahakemuksista ja että sille annetaan
niiden lainkäyttövallassa olevilla alueilla 
varhaisessa vaiheessa tosiasialliset 
mahdollisuudet osallistua 
lupamenettelyihin tämän asetuksen liitteen 
I vaatimusten mukaisesti. Nämä menettelyt 
ovat ne, joista säädetään 
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direktiivin 2003/35/EY liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laitosten toiminnasta saavat toimilupa-
alueella vastata ainoastaan luvanhaltijat tai 
tahot, joiden kanssa nämä tekevät 
sopimuksen ja jotka ne nimittävät tähän 
tehtävään ja jotka jäsenvaltio hyväksyy.

1. Laitosten toiminnasta saavat toimilupa-
alueella vastata ainoastaan luvanhaltijat tai 
tahot, joiden kanssa nämä tekevät 
sopimuksen ja jotka ne nimittävät tähän 
tehtävään ja jotka kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastusten tekeminen, tutkimusten 
teettäminen ja täytäntöönpanotoimien 
toteuttaminen;

b) tarkastusten seuraaminen tai tekeminen, 
tutkimusten teettäminen ja 
täytäntöönpanotoimien toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 39 artiklan siirtymäsäännöksistä 
muuta johdu, tuotantolaitoksen tai muun 

1. Jollei 38 artiklan siirtymäsäännöksistä 
muuta johdu, tuotantolaitoksen tai muun 
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kuin tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat:

kuin tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat:

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 2 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot.

1. Tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 2 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot 
sekä näyttö siitä, että henkilöstöä on 
kuultu.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuotantolaitoksessa tehdään 
merkittäviä muutoksia tai laitos on 
tarkoitus poistaa käytöstä, 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II 
olevan 6 osan mukaisesti ja kertomus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

3. Jos tuotantolaitoksessa tehdään 
merkittäviä muutoksia tai tarkoituksena on 
purkaa laitos tai poistaa se käytöstä, 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II 
olevan 6 osan mukaisesti ja kertomus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Muun kuin tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 3 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot.

1. Tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 3 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot 
sekä näyttö siitä, että henkilöstöä on 
kuultu.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos muussa kuin tuotantolaitoksessa 
tehdään merkittäviä muutoksia tai laitos on 
tarkoitus poistaa käytöstä, muun kuin 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II 
olevan 6 osan (4 kohtaa lukuun ottamatta) 
mukaisesti ja kertomus on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Jos tuotantolaitoksessa tehdään 
merkittäviä muutoksia tai tarkoituksena on 
purkaa laitos tai poistaa se käytöstä, 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II 
olevan 6 osan mukaisesti ja kertomus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että tämän artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaiset porauskaivon riippumattoman 

5. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että tämän artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaiset porauskaivon riippumattoman 
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tarkastajan päätelmät ja lausunnot 
sisältyvät 13 artiklan mukaiseen 
porauskaivoa koskevaan ilmoitukseen.

tarkastajan päätelmät ja lausunnot sekä 
toiminnanharjoittajan riippumattoman 
todentajaosapuolen päätelmien 
seurauksena toteuttamat toimet sisältyvät 
13 artiklan mukaiseen porauskaivoa 
koskevaan ilmoitukseen. 

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
poraustoimesta tai laitoksen toiminnasta 
saattaa onnettomuuden tapahtuessa 
aiheutua merkittävää haittaa toisen 
jäsenvaltion vesille taikka jos mahdollisesti 
merkittävistä haitoista kärsivä jäsenvaltio 
tätä pyytää, sen jäsenvaltion, jonka 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 
toiminta tapahtuu, on toimitettava 
kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle asiaa 
koskevat tiedot ja pyrittävä toteuttamaan 
yhteisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 
vahinkojen estämiseksi.

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
poraustoimesta tai laitoksen toiminnasta 
saattaa onnettomuuden tapahtuessa 
aiheutua merkittävää haittaa toisen 
jäsenvaltion ympäristölle tai vesille taikka 
jos mahdollisesti merkittävistä haitoista 
kärsivä jäsenvaltio tätä pyytää, sen 
jäsenvaltion, jonka lainkäyttövaltaan 
kuuluvalla alueella toiminta tapahtuu, on 
toimitettava kyseiselle toiselle 
jäsenvaltiolle asiaa koskevat tiedot.

Haitoista kärsineen jäsenvaltion 
pyynnöstä jäsenvaltion, jonka 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 
toiminta tapahtuu, on sallittava 
poraustoimen yhteinen tarkastustoiminta 
tai se, että kyseinen jäsenvaltio rakentaa
laitoksen, ja pyrittävä toteuttamaan 
yhteisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 
ympäristöä ja ihmisten terveyttä koskevien
vahinkojen ehkäisemiseksi.  

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän artiklan 1 kohdan säännösten
noudattamatta jättämisestä aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai 
siitä uhkaa välittömästi aiheutua 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
turvallisuudelle ja/tai ympäristölle, 
toiminnanharjoittajan on keskeytettävä 
laitoksen tai kyseisen laitoksen osan 
toiminta, kunnes säännösten 
noudattaminen on taas varmistettu.

2. Jos tämän artiklan 1 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten noudattamatta jättämisestä 
aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten 
terveydelle tai siitä uhkaa välittömästi 
aiheutua merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
turvallisuudelle ja/tai ympäristölle, 
toiminnanharjoittajan on keskeytettävä 
laitoksen tai kyseisen laitoksen osien 
toiminta, kunnes toiminnanharjoittaja on 
osoittanut, että 1 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten noudattaminen on taas 
varmistettu.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tämän artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan,
toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

3. Kun 2 kohtaa sovelletaan,
toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut 
varmistaakseen yhdenmukaisuuden 
1 kohdassa esitettyjen vaatimusten 
kanssa.  

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava riskien perusteella vuotuiset 
suunnitelmat suuronnettomuusvaaran 
sisältävän toiminnan tehokkaaseen 
valvontaan, tarkastukset mukaan 
luettuina, ja kiinnitettävä niissä erityistä 
huomiota sille 9 artiklan mukaisesti 
toimitettujen asiakirjojen noudattamiseen 
ja varmennettava niiden noudattaminen
sekä tarkistettava valvonnan tehokkuus ja
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
valvonnan parantamiseksi.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava ja valmisteltava vuotuiset 
suunnitelmat suuronnettomuusvaaran 
sisältävän toiminnan tehokkaaseen 
valvontaan. Suunnitelmissa on 
edellytettävä tällaisen toiminnan 
säännöllistä seurantaa ja tarkastusta.
Suunnitelmien on oltava riskiperustaisia
ja niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
toimivaltaisille viranomaisille 9 artiklan 
mukaisesti toimitettujen asiakirjojen 
noudattamiseen. Suunnitelmien 
tehokkuutta on tarkasteltava uudelleen 
säännöllisesti, ja toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet valvonnan 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vahvistettava menettelyt, joilla avomerellä 
tapahtuviin öljyn- ja kaasunporaustoimiin 
liittyvistä turvallisuutta ja/tai ympäristöä 
koskevista huolenaiheista voi ilmoittaa 
nimettömästi. Toimivaltaisten 
viranomaisten on lisäksi vahvistettava 
menettelyt näiden ilmoitusten tutkimiseksi 
siten, että kyseiset henkilöt säilyvät 
nimettöminä. 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vahvistettava menettelyt, joilla tämän 
asetuksen kattamiin avomerellä 
tapahtuviin öljyn- ja kaasunporaustoimiin 
liittyvistä turvallisuutta tai ympäristöä 
koskevista huolenaiheista voi ilmoittaa 
nimettömästi. Toimivaltaisten 
viranomaisten on lisäksi vahvistettava 
menettelyt näiden ilmoitusten tutkimiseksi 
ja varmistettava samalla, että kyseiset 
henkilöt säilyvät nimettöminä. 
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Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajien on annettava 
tiedot 1 kohdan mukaisista kansallisista 
järjestelyistä työntekijöilleen sekä 
urakoitsijoidensa työntekijöille ja 
varmistettava, että asiaan liittyvässä 
koulutuksessa ja ohjeissa on maininta 
nimettömistä ilmoituksista.

2. Toiminnanharjoittajien on annettava 
tiedot toimivaltaisten viranomaisten 
vahvistamista 1 kohdan mukaisista 
kansallisista järjestelyistä työntekijöilleen 
sekä kaikille urakoitsijoidensa 
työntekijöille ja varmistettava, että asiaan 
liittyvässä koulutuksessa ja ohjeissa sekä 
työntekijöiden työsopimuksissa on 
maininta nimettömistä ilmoituksista. 

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Suuronnettomuuden tapahduttua 
toiminnanharjoittajan on annettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot 
onnettomuudesta, sen syistä ja 
seurauksista.

1. Suuronnettomuuden tapahduttua 
toiminnanharjoittajan on annettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot onnettomuudesta, sen syistä ja 
seurauksista. Jos onnettomuus voi 
vahingoittaa toisen jäsenvaltion aluetta 
(vesialueet mukaan lukien) sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jonka vesillä tai maa-alueella 
onnettomuus on tapahtunut, ilmoittaa 
viipymättä kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
asianomaiselle yleisölle onnettomuudesta 
ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, 
ympäristöä ja ihmisten terveyttä koskevien 
vahinkojen vähentämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus.

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus ja testattava 
erityisesti niiden torjuntalaitteiden ja 
-valmiuksien tehokkuus liitteessä olevan 
V I osan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.   

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ilmoitettava asianomaisille viranomaisille 
suuronnettomuudesta tai tilanteesta, johon 
liittyy välitön suuronnettomuuden vaara. 
Asianomaisten viranomaisten on 
tarvittaessa avustettava kyseistä 
toiminnanharjoittajaa vaaran tai 
onnettomuuden vakavoitumisen 
estämiseksi. 

1. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ilmoitettava asianomaisille viranomaisille 
suuronnettomuudesta, myös sen alkusyystä 
ja mahdollisista vaikutuksista ihmisten 
elämään ja terveyteen, tai tilanteesta, 
johon liittyy välitön suuronnettomuuden 
vaara. Asianomaisten viranomaisten on 
tarvittaessa avustettava kyseistä 
toiminnanharjoittajaa vaaran tai 
onnettomuuden vakavoitumisen 
estämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite;

(1) laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite sekä laitoksen omistaja, jos 
kyseessä on eri henkilö;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) kuvaus laitoksesta ja olosuhteista sille 
suunnitellulla sijaintipaikalla;

(5) kuvaus laitoksesta ja olosuhteista sille 
suunnitellulla sijaintipaikalla, mukaan 
lukien kaikki mahdolliset sijaintipaikkaan 
liittyvät fyysiset, maantieteelliset sekä 
ilmastoon ja ympäristöön liittyvät 
toimintarajoitukset;

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) kuvaus ympäristönäkökohdista, joihin 
todennäköisesti kohdistuisi merkittäviä 
vaikutuksia, arvio todetuista mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, erityisesti 
pilaavien aineiden pääsystä ympäristöön, 
sekä kuvaus suunnitelluista teknisistä ja 
muista kuin teknisistä toimenpiteistä, joilla 
pyritään ehkäisemään, lieventämään tai 
tasoittamaan näitä vaikutuksia, seuranta 

(13) kuvaus ympäristönäkökohdista, joihin 
todennäköisesti kohdistuisi merkittäviä 
vaikutuksia, arvio todetuista mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, erityisesti 
kemikaalien, muiden vaarallisten 
aineiden ja pilaavien aineiden pääsystä 
ympäristöön, sekä kuvaus suunnitelluista 
teknisistä ja muista kuin teknisistä 
toimenpiteistä, joilla pyritään ehkäisemään, 
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mukaan luettuna. lieventämään tai tasoittamaan näitä 
vaikutuksia, seuranta mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite;

(1) laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite sekä laitoksen omistaja, jos 
kyseessä on eri henkilö;

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) kuvaus ympäristönäkökohdista, joihin 
todennäköisesti kohdistuisi merkittäviä 
vaikutuksia, arvio todetuista mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, erityisesti 
pilaavien aineiden pääsystä ympäristöön, 
sekä kuvaus suunnitelluista teknisistä ja 
muista kuin teknisistä toimenpiteistä, joilla 
pyritään ehkäisemään, lieventämään tai 
tasoittamaan näitä vaikutuksia, seuranta 
mukaan luettuna.

(14) kuvaus ympäristönäkökohdista, joihin 
todennäköisesti kohdistuisi merkittäviä 
vaikutuksia, arvio todetuista mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, erityisesti 
kemikaalien, muiden vaarallisten 
aineiden ja pilaavien aineiden pääsystä 
ympäristöön, sekä kuvaus suunnitelluista 
teknisistä ja muista kuin teknisistä 
toimenpiteistä, joilla pyritään ehkäisemään, 
lieventämään tai tasoittamaan näitä 
vaikutuksia, seuranta mukaan luettuna.

Or. en
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksityiskohtaiset tiedot 
ympäristöolosuhteista, jotka on otettu 
huomioon laitoksen sisäisessä 
hätäsuunnitelmassa;

b) yksityiskohtaiset tiedot 
ympäristöolosuhteista, jotka on sisällytetty 
laitoksen sisäiseen hätäsuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta – 11 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksityiskohtaiset tiedot hätätoimintaa 
koskevista määräyksistä, myös sellaisissa 
ympäristöön vaikuttavissa 
suuronnettomuuksissa, joita ei kuvata 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa, ja

c) yksityiskohtaiset tiedot hätätoimintaa 
koskevista määräyksistä, myös sellaisissa 
ympäristöön tai ihmisten terveyteen 
vaikuttavissa suuronnettomuuksissa tai 
merkittävissä vaaratilanteissa, joita ei 
kuvata suuronnettomuusvaaroista 
laadittavassa kertomuksessa, ja

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite;

1. laitoksen toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite sekä laitoksen omistaja, jos 
kyseessä on eri henkilö;

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta ja 
niiden käyttömenettelyjen sopivuudesta.

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta, 
riittävyydestä sekä asianmukaisesta 
toiminnasta ja niiden käyttömenettelyjen 
sopivuudesta.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
ettei vaarallisia aineita missään vaiheessa 
pääse karkaamaan niiden turvalliseen 
säilytykseen tarkoitetuista putkista, 
aluksista eikä järjestelmistä. Lisäksi 
toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
etteivät leviämisen estämiseen 
tarkoitettujen suojausten puutteet johda 
suuronnettomuusvaaraan. 

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
ettei kemikaaleja ja muita vaarallisia 
aineita missään vaiheessa pääse 
karkaamaan niiden turvalliseen 
säilytykseen tarkoitetuista putkista, 
aluksista eikä järjestelmistä. Lisäksi 
toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
etteivät leviämisen estämiseen 
tarkoitettujen suojausten puutteet johda 
suuronnettomuusvaaraan, joka vaikuttaisi 
erityisesti ympäristöön tai ihmisten 
elämään tai terveyteen. 

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) pahimman mahdollisen tilanteen 
päästöskenaario, jossa eritellään 
yksityiskohtaisesti päivittäinen määrä, 
reitti ja kärsineet alueet pahimmassa 
mahdollisessa hallitsemattomasta 
räjähdyksestä seuraavassa 
päästövuototapauksessa. Tähän 
skenaarioon on sisällytettävä tiedot 
mahdollisesta reaktiosta ja mahdollinen 
viivästyminen äärimmäisillä 
toimintaolosuhteissa pahimman 
mahdollisen vuotoskenaarion yhteydessä. 

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) järjestelyt, jotka on sovitettu yhteen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa kuvattujen 
pelastusjärjestelyjen kanssa, esimerkiksi 
liitteessä II olevan 2 kohdan 7 alakohdassa 
ja 3 kohdan 7 alakohdassa kuvatut 
järjestelmät, joilla taataan laitoksella 
onnettomuushetkellä oleville hyvät 
selviytymismahdollisuudet;

g) järjestelyt, jotka on sovitettu yhteen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa kuvattujen 
pelastusjärjestelyjen kanssa, esimerkiksi 
liitteessä II olevan 2 kohdan 7 alakohdassa 
ja 3 kohdan 7 alakohdassa kuvatut 
järjestelmät, joilla vähennetään 
mahdollisimman paljon 
ympäristövahinkoja ja taataan laitoksella 
onnettomuushetkellä oleville hyvät 
selviytymismahdollisuudet;

Or. en



PE491.315v01-00 34/34 PA\905538FI.doc

FI

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toiminnanharjoittajien on testattava 
hätäsuunnitelmiaan säännöllisesti 
osoittaakseen torjuntalaitteidensa ja 
-valmiuksiensa tehokkuuden, jotta 
voidaan turvata korkea turvallisuuden ja 
toiminnan taso hallinta- ja 
valvontatoimissa sekä poistumis-, 
hyödyntämis-, puhdistus- ja 
loppukäsittelytoimissa. 

Or. en


