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Tarkistus 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä

öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; sen hyväksyminen edellyttää vastaavia muutoksia.

Tarkistus 95
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä

öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en
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Tarkistus 96
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 97
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vähentää avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintymistä ja 
rajoittaa niiden seurauksia ja lisätä siten 
meriympäristön ja rannikon elinkeinojen 
suojelua ympäristön pilaantumista vastaan, 
vahvistaa turvalliseen öljyn ja kaasun 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, 
rajoittaa unionin kotoperäiselle 
energiantuotannolle aiheutuvia häiriöitä ja 
parantaa onnettomuuden sattuessa 
käytettäviä toimintamekanismeja.

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on
mahdollisuuksien mukaan vähentää 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintymistä ja 
rajoittaa niiden seurauksia ja lisätä siten 
meriympäristön, siellä työskentelevien 
henkilöiden ja rannikon elinkeinojen 
suojelua ympäristön pilaantumista vastaan, 
vahvistaa turvalliseen öljyn ja kaasun 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, 
rajoittaa unionin kotoperäiselle 
energiantuotannolle aiheutuvia häiriöitä ja 
parantaa onnettomuuden sattuessa 
käytettäviä toimintamekanismeja.
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Or. en

Tarkistus 98
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vähentää avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintymistä ja 
rajoittaa niiden seurauksia ja lisätä siten 
meriympäristön ja rannikon elinkeinojen 
suojelua ympäristön pilaantumista vastaan, 
vahvistaa turvalliseen öljyn ja kaasun 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, 
rajoittaa unionin kotoperäiselle 
energiantuotannolle aiheutuvia häiriöitä ja 
parantaa onnettomuuden sattuessa 
käytettäviä toimintamekanismeja.

(2) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
vähentää avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintymistä ja 
rajoittaa niiden seurauksia ja lisätä siten 
meriympäristön ja rannikon elinkeinojen 
suojelua ympäristön pilaantumista vastaan, 
vahvistaa turvalliseen öljyn ja kaasun 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, 
rajoittaa unionin kotoperäiselle 
energiantuotannolle aiheutuvia häiriöitä ja 
parantaa onnettomuuden sattuessa 
käytettäviä toimintamekanismeja.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 99
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vähentää avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintymistä ja 
rajoittaa niiden seurauksia ja lisätä siten 
meriympäristön ja rannikon elinkeinojen 
suojelua ympäristön pilaantumista vastaan, 

(2) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vähentää avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
suuronnettomuuksien esiintyminen 
ehdottomaan minimiin ja rajoittaa niiden 
seurauksia ja lisätä siten meriympäristön ja 
rannikon elinkeinojen suojelua ympäristön 
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vahvistaa turvalliseen öljyn ja kaasun 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, 
rajoittaa unionin kotoperäiselle 
energiantuotannolle aiheutuvia häiriöitä ja 
parantaa onnettomuuden sattuessa 
käytettäviä toimintamekanismeja.

pilaantumista vastaan, vahvistaa 
turvalliseen öljyn ja kaasun etsintään, 
hyödyntämiseen ja tuotantoon sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset, rajoittaa unionin 
kotoperäiselle energiantuotannolle 
aiheutuvia häiriöitä ja parantaa 
onnettomuuden sattuessa käytettäviä
toimintamekanismeja.

Or. en

Tarkistus 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Avomerellä tapahtuvia öljyn- ja 
kaasunporaustoimia toteutetaan entistä 
haastavammissa ympäristöissä ja 
äärimmäisissä olosuhteissa, joissa 
onnettomuudet saattavat aiheuttaa 
tuhoisia ja peruuttamattomia seurauksia 
meri- ja rannikkoympäristölle sekä 
erittäin kielteisiä vaikutuksia 
rannikkoalueiden talouksille.

Or. en

Tarkistus 101
Peter Skinner, Vicky Ford

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 

(5) Avomerellä tapahtuvan merkittävän 
öljyn- tai kaasunporausonnettomuuden 
riskit ovat suuret. Merivesien 
saastumisvaaraa vähentämällä aloite 
edistänee meriympäristön suojelua ja 
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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.

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, sekä parantaa 
offshore-työntekijöiden 
turvallisuusstandardeja direktiivin 
92/91/ETY tarkistamisen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 92/91/ETY asetetaan vähimmäisvaatimukset porausta käyttävän 
kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi, ts. 
sellaisille aloille kuin mineraalien louhinta (maissa ja avomerellä), louhittujen materiaalien 
valmistaminen myytäviksi jne., ja sitä tarkistetaan parhaillaan turvallisuusnormien 
parantamiseksi.

Tarkistus 102
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava 
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla.
Nykyisissä korvausjärjestelmissä
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettavat eri 
jäsenvaltioiden sääntelykehykset ja 
toimialan nykyiset turvallisuuskäytännöt 
eivät anna riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla. Olisi 
varmistettava, että nykyisissä 
korvausjärjestelmissä olisi aina 
mahdollista osoittaa selvästi vastuullinen 
osapuoli ennen toimien aloittamista ja että 
vastuullinen osapuoli kykenee maksamaan
kaikki haitan korjaamisesta aiheutuvat 
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kustannukset mahdollisesti keskinäisten 
korvausjärjestelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 103
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava 
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla.
Nykyisissä korvausjärjestelmissä 
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea 
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan 
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettavat eri 
jäsenvaltioiden sääntelykehykset ja 
toimialan nykyiset turvallisuuskäytännöt 
eivät anna riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla. Joissakin
nykyisissä korvausjärjestelmissä 
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea 
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan 
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, ettei tämä koske kaikkia lainkäyttöalueita. Joissakin jäsenvaltioissa 
vastuullinen osapuoli tehdään selväksi alusta alkaen.

Tarkistus 104
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava 
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla. 
Nykyisissä korvausjärjestelmissä 
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea 
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan 
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava 
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
ajoissa tehokkaimmalla tavalla. Nykyisissä 
korvausjärjestelmissä vastuullista 
osapuolta on toisinaan vaikea osoittaa ja/tai 
vastuullinen osapuoli ei kykene tai ei ole 
velvollinen maksamaan kaikkia haitan 
korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 105
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla.
Nykyisissä korvausjärjestelmissä 
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea 
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan 
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava
jäsenvaltioiden sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna
täysin riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla.
Nykyisissä korvausjärjestelmissä 
vastuullista osapuolta on toisinaan vaikea 
osoittaa ja/tai vastuullinen osapuoli ei 
kykene tai ei ole velvollinen maksamaan 
kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.
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Or. en

Tarkistus 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen 
ja tuotantoon tarkoitettujen lupien 
antamisen ja käytön edellytyksistä 
30 päivänä toukokuuta 1994 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/22/EY mukaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa avomerellä saa 
harjoittaa, kun siihen on saatu lupa. Tässä 
yhteydessä toimivaltaisen viranomaisen on 
otettava huomioon tekniset ja taloudelliset 
riskit ja tilanteen mukaan tiedot 
yksinoikeudellisten etsintä- ja 
tuotantolupien hakijoiden aiemmasta 
vastuullisuudesta. On tarpeen varmistaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset 
luvanhakijan teknistä ja rahoituksellista 
valmiutta tutkiessaan selvittävät tarkasti 
myös hakijan valmiudet jatkaa toimintaa 
turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa 
ennakoitavissa olevissa olosuhteissa.

(9) Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen 
ja tuotantoon tarkoitettujen lupien 
antamisen ja käytön edellytyksistä 
30 päivänä toukokuuta 1994 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/22/EY mukaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa avomerellä saa 
harjoittaa, kun siihen on saatu lupa. Tässä 
yhteydessä luvan myöntävän viranomaisen 
on otettava huomioon tekniset ja 
taloudelliset riskit ja tilanteen mukaan 
tiedot yksinoikeudellisten etsintä- ja 
tuotantolupien hakijoiden aiemmasta 
vastuullisuudesta. On tarpeen varmistaa, 
että luvan myöntävät viranomaiset 
luvanhakijan teknistä ja rahoituksellista 
valmiutta tutkiessaan selvittävät tarkasti 
myös hakijan valmiudet jatkaa toimintaa 
turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa 
ennakoitavissa olevissa olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Näitä tehtäviä hoitaa luvan myöntävä viranomainen, ei toimivaltainen viranomainen.

Tarkistus 107
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) On tarpeen tehdä selväksi, että 
offshore-toimintaluvan direktiivin 
94/22/EY mukaisesti saaneet luvanhaltijat 
ovat mahdollisesti myös 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/35/EY tarkoitettuja 
vastuullisia 'toiminnanharjoittajia', jotka 
eivät ehkä saa sopimuksilla siirtää tätä 
koskevia vastuitaan kolmansille 
osapuolille.

(10) On tarpeen tehdä selväksi ja selvittää 
yksiselitteisesti vastuulliset osapuolet 
ennen avomerellä tapahtuvan toiminnan 
aloittamista.

Or. en

Tarkistus 108
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tarpeen tehdä selväksi, että 
offshore-toimintaluvan direktiivin 
94/22/EY mukaisesti saaneet luvanhaltijat 
ovat mahdollisesti myös 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 
päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/35/EY tarkoitettuja 
vastuullisia 'toiminnanharjoittajia', jotka 
eivät ehkä saa sopimuksilla siirtää tätä 
koskevia vastuitaan kolmansille 
osapuolille.

(10) On tarpeen tehdä selväksi, että 
offshore-toimintaluvan direktiivin 
94/22/EY mukaisesti saanut luvanhaltija 
on myös ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/35/EY
tarkoitettu vastuullinen 
'toiminnanharjoittaja', joka ei saa 
sopimuksilla siirtää tätä koskevia 
vastuitaan kolmansille osapuolille.

Or. en



PE494.690v01-00 12/275 AM\911374FI.doc

FI

Tarkistus 109
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Muiden vastuiden yhteydessä 
vastuulliset osapuolet olisi selvitettävä 
yksiselitteisesti ennen avomerellä 
tapahtuvan toiminnan aloittamista.

Or. en

Tarkistus 110
Corinne Lepage

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.
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.

(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. Århusin 
yleissopimusta ja 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. Niillä 
yleisön jäsenillä, joita asia koskee, olisi 
oltava muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeus, joka on riittävä suojelemaan 
yksilön oikeutta elää terveytensä ja 
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hyvinvointinsa kannalta riittävän 
laadukkaassa ympäristössä.

Or. en

Perustelu

Noudattaa teollisuuden päästöistä 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/75/EU (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen) johdanto-osan 27 kappaletta.

Tarkistus 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, ja myös 
kansainväliset järjestöt ovat ottaneet 
käyttöön tällaisia vaatimuksia. 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.

Or. lt
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Tarkistus 112
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon hyvien 
käytäntöjen noudattamisen Euroopan 
vesillä takaama korkea turvallisuustaso ja 
normien yhdenmukaistamiseksi 
kansainvälisellä tasolla Euroopan 
unionin olisi edistettävä asiaankuuluvissa 
kansainvälisissä elimissä voimakkaasti
näitä hyviä käytäntöjä kolmansissa 
maissa, jotta kaikki laitokset täyttäisivät 
sijaintipaikastaan ja sovellettavasta 
lainsäädännöstä riippumatta korkeat 
ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 113
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tarkoituksenmukaisen eron 
säilyttämiseksi talouskehityksen sekä 
ympäristö- ja turvallisuussääntelyn välillä
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
todistettavasti oltava riippumaton
kansallisesta taloudellisesta tuesta.

(16) Tarkoituksenmukaisen eron 
säilyttämiseksi talouskehityksen sekä 
ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuussääntelyn välillä avomerellä 
tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan toimiluvista ja 
hyväksymisistä vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten sekä ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusolojen arvioinnista vastaavan
viranomaisen olisi todistettavasti oltava
riippumattomia kansallisesta 
taloudellisesta tuesta.

Or. en
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Tarkistus 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Offshore-järjestelmää on sovellettava 
etsintä- ja tuotantotoimintaan sekä 
pysyvillä että liikkuvilla laitoksilla toimien 
koko elinkaaren ajan suunnittelusta siihen, 
kun lähde poistetaan käytöstä ja hylätään 
lopullisesti.

(19) Offshore-järjestelmää on sovellettava 
etsintä- ja tuotantotoimintaan 
(kuljettaminen putkessa mukaan 
luettuna) sekä pysyvillä että liikkuvilla 
laitoksilla toimien koko elinkaaren ajan 
suunnittelusta siihen, kun lähde poistetaan 
käytöstä ja hylätään lopullisesti.

Or. lt

Tarkistus 115
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä hetkellä parhaat 
toimintakäytännöt suuronnettomuuksien 
estämiseen avomerellä tapahtuvassa öljyn-
ja kaasunporaustoiminnassa perustuvat 
siihen, että riskinarvioinnilla ja luotettavilla 
hallinnointijärjestelmillä saadaan aikaan 
toivotut tuotokset.

(20) Tällä hetkellä parhaat 
toimintakäytännöt suuronnettomuuksien 
estämiseen avomerellä tapahtuvassa öljyn-
ja kaasunporaustoiminnassa perustuvat 
tavoitteiden asetteluun ja siihen, että 
riskinarvioinnilla ja luotettavilla 
hallinnointijärjestelmillä saadaan aikaan 
toivotut tuotokset.

Or. en

Tarkistus 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin parhaan toimintakäytännön 
mukaan laitosten, joihin kuuluvat myös 
liikkuvat öljynporauslautat, omistajien 
ja/tai käyttäjien on otettava 
suuronnettomuuden estämiseksi käyttöön 
tehokas yhtiöpolitiikka ja soveltuvat 
järjestelyt ja määriteltävä kattavasti ja 
järjestelmällisesti kaikki 
suuronnettomuusvaaraskenaariot, jotka 
liittyvät kaikkiin kyseisellä laitoksella 
suoritettaviin vaarallisiin tehtäviin. Näissä 
parhaissa käytännöissä edellytetään myös 
tällaisten skenaarioiden todennäköisyyden, 
seurausten ja niitä varten tarvittavan 
valvonnan arvioimista kattavassa 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä. Näitä 
koskeva yhtiöpolitiikka ja järjestelyt olisi 
kuvattava selkeästi yhdessä asiakirjassa, 
jäljempänä 'suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus'. 
Suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen olisi oltava vertailukelpoinen 
direktiivissä 92/91/EY tarkoitetun 
turvallisuus- ja terveysasiakirjan kanssa ja 
täydennettävä sitä, ja siihen olisi myös 
sisällyttävä määräyksiä ympäristöriskien 
arvioinnista ja hätäsuunnitelmista. Olisi 
vaadittava, että suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
hyväksymismenettelyä varten.

(21) Unionin parhaan toimintakäytännön 
mukaan laitosten, joihin kuuluvat myös 
liikkuvat öljynporauslautat, omistajien 
ja/tai käyttäjien on otettava 
suuronnettomuuden estämiseksi käyttöön 
tehokas yhtiöpolitiikka ja soveltuvat 
järjestelyt ja määriteltävä kattavasti ja 
järjestelmällisesti kaikki 
suuronnettomuusvaaraskenaariot, jotka 
liittyvät kaikkiin kyseisellä laitoksella 
suoritettaviin vaarallisiin tehtäviin. Näissä 
parhaissa käytännöissä edellytetään myös 
tällaisten skenaarioiden todennäköisyyden, 
seurausten ja niitä varten tarvittavan 
valvonnan arvioimista kattavassa 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä. Näitä 
koskeva yhtiöpolitiikka ja järjestelyt olisi 
kuvattava selkeästi yhdessä asiakirjassa, 
jäljempänä 'suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus'. 
Suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen olisi oltava vertailukelpoinen 
direktiivissä 92/91/ETY tarkoitetun 
turvallisuus- ja terveysasiakirjan kanssa ja 
täydennettävä sitä, ja siihen olisi myös 
sisällyttävä määräyksiä ympäristöriskien 
arvioinnista ja hätäsuunnitelmista. Olisi 
vaadittava, että suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
hyväksymismenettelyä varten. Direktiiviä 
92/91/ETY vastaavasti työntekijöitä ja/tai 
heidän edustajiaan olisi kuultava 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä 
asioista ja heidän olisi voitava osallistua 
kaikkiin työturvallisuuteen ja -terveyteen 
liittyvistä kysymyksistä käytäviin 
keskusteluihin. Työntekijöitä olisi 
kuultava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen valmistelun 
asiaankuuluvissa vaiheissa.

Or. en
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Tarkistus 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin vesillä harjoitettavan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
tehokkuuden säilyttämiseksi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa on otettava huomioon kaikki 
merkitykselliset näkökohdat 
tuotantolaitoksen elinkaaressa 
suunnittelusta, toiminnasta, yhdessä toisten 
laitosten kanssa toteutettavasta toiminnasta 
ja suurista muutoksista lopulliseen 
hylkäämiseen asti. Kertomus on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta toimia 
ei käynnistetä, jollei toimivaltainen 
viranomainen ole hyväksynyt 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta asianmukaisessa 
hyväksymismenettelyssä.

(22) Unionin vesillä harjoitettavan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
tehokkuuden säilyttämiseksi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa on otettava huomioon kaikki 
merkitykselliset näkökohdat 
tuotantolaitoksen elinkaaressa 
suunnittelusta, toiminnasta, yhdessä toisten 
laitosten kanssa toteutettavasta toiminnasta 
ja suurista muutoksista lopulliseen 
hylkäämiseen asti. Kertomus on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta toimia 
ei käynnistetä, jollei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut ja sitten
hyväksynyt suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaa kertomusta asianmukaisessa 
hyväksymismenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava suuronnettomuusvaaroista laadittava kertomus 
ennen sen hyväksymistä.

Tarkistus 118
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin vesillä harjoitettavan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
tehokkuuden säilyttämiseksi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa on otettava huomioon kaikki 

(22) Unionin vesillä harjoitettavan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
tehokkuuden säilyttämiseksi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa on otettava huomioon kaikki 
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merkitykselliset näkökohdat 
tuotantolaitoksen elinkaaressa 
suunnittelusta, toiminnasta, yhdessä toisten 
laitosten kanssa toteutettavasta toiminnasta 
ja suurista muutoksista lopulliseen 
hylkäämiseen asti. Kertomus on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta toimia 
ei käynnistetä, jollei toimivaltainen 
viranomainen ole hyväksynyt 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta asianmukaisessa 
hyväksymismenettelyssä.

merkitykselliset näkökohdat 
tuotantolaitoksen elinkaaressa 
suunnittelusta, toiminnasta, yhdessä toisten 
laitosten kanssa toteutettavasta toiminnasta 
ja suurista muutoksista lopulliseen 
hylkäämiseen asti. Kertomus on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta toimia 
ei käynnistetä, jollei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut ja sitten
hyväksynyt suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaa kertomusta asianmukaisessa 
hyväksymismenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 119
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin vesillä harjoitettavan 
suuronnettomuusvaarojen torjunnan 
tehokkuuden säilyttämiseksi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa on otettava huomioon kaikki 
merkitykselliset näkökohdat 
tuotantolaitoksen elinkaaressa 
suunnittelusta, toiminnasta, yhdessä toisten 
laitosten kanssa toteutettavasta toiminnasta 
ja suurista muutoksista lopulliseen 
hylkäämiseen asti. Kertomus on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta toimia 
ei käynnistetä, jollei toimivaltainen 
viranomainen ole hyväksynyt 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta asianmukaisessa 
hyväksymismenettelyssä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 120
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ainoastaan laitos, jolla on tekniset 
valmiudet valvoa kaikkia ennakoitavissa 
olevia vaaroja lähteen sijaintipaikalla ja 
jonka suuronnettomuusvaaroista laatima 
kertomus on hyväksytty, saisi porata ja 
korjata öljy- ja kaasulähteitä.

(23) Ainoastaan laitos, jolla on tekniset 
valmiudet valvoa kaikkia ennakoitavissa 
olevia vaaroja lähteen sijaintipaikalla ja 
jonka laatima kertomus
suuronnettomuusvaaroista on hyväksytty, 
saisi porata ja korjata öljy- ja kaasulähteitä.

Or. en

Tarkistus 121
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumattomien kolmansien 
osapuolten järjestelmä turvallisuuden 
kannalta keskeisten tekijöiden 
todentamiseksi, kun toiminnanharjoittajat 
panevat täytäntöön parhaita käytäntöjä.

(26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumaton järjestelmä 
turvallisuuden kannalta keskeisten 
tekijöiden todentamiseksi, kun 
toiminnanharjoittajat panevat täytäntöön 
parhaita käytäntöjä.

Or. fr

Tarkistus 122
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja (26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
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kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumattomien kolmansien 
osapuolten järjestelmä turvallisuuden 
kannalta keskeisten tekijöiden 
todentamiseksi, kun toiminnanharjoittajat 
panevat täytäntöön parhaita käytäntöjä.

kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumaton järjestelmä 
turvallisuuden kannalta keskeisten 
tekijöiden todentamiseksi, kun 
toiminnanharjoittajat panevat täytäntöön 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumattomien kolmansien 
osapuolten järjestelmä turvallisuuden 
kannalta keskeisten tekijöiden 
todentamiseksi, kun toiminnanharjoittajat 
panevat täytäntöön parhaita käytäntöjä.

(26) Koska avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimet ovat monimutkaisia, 
tarvitaan riippumaton järjestelmä 
turvallisuuden kannalta keskeisten 
tekijöiden todentamiseksi, kun 
toiminnanharjoittajat panevat täytäntöön 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 124
Fiona Hall

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 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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merkittäviä ympäristöhaittoja toisessa 
jäsenvaltiossa, valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
yleissopimuksen mukaisesti on tarpeen 
vahvistaa erityissäännökset ja soveltaa 
niitä.

Or. en

Tarkistus 125
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 
hätätilanteissa toiminnanharjoittajien olisi 
laadittava paikkakohtainen 
hätäsuunnitelma, joka perustuu 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa määriteltyihin riski- ja 
vaaraskenaarioihin, esitettävä se 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
varmistettava, että niillä on riittävät 
resurssit näiden suunnitelmien nopeaan 
täytäntöönpanoon tarvittaessa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 126
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sen varmistamiseksi, ettei mitään 
turvallisuuden kannalta merkityksellistä 
näkökohtaa jätetä ottamatta huomioon, on 
tärkeä ottaa käyttöön asianmukaiset keinot 
näistä näkökohdista raportoimiseksi, 

(30) Sen varmistamiseksi, ettei mitään 
turvallisuuden kannalta merkityksellistä 
näkökohtaa jätetä ottamatta huomioon, on 
tärkeä ottaa käyttöön asianmukaiset keinot 
näistä näkökohdista raportoimiseksi, 
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raportoinnin kannustamiseksi ja 
ilmiantajien suojelemiseksi.

raportoinnin kannustamiseksi, mukaan 
luettuina työsuojeluvaltuutettujen 
säännölliset kuulemiset, ja ilmiantajien 
suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kuulla säännöllisesti ammattijärjestöjä ja niiden edustajia, mieluiten 
työsuojeluvaltuutettuja.

Tarkistus 127
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Komission 19 päivänä tammikuuta 
2012 tehdyllä päätöksellä1 perustetun 
EU:n offshore-viranomaisten ryhmän 
olisi analysoitava toiminnanharjoittajien 
kanssa, voidaanko avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa varten 
perustaa tietojen jakamista silmällä pitäen 
pikaraportointimekanismi ilmailualaa 
vastaavasti varmistamaan, että 
onnettomuutta koskevat tiedot ovat 
saatavilla heti onnettomuuden 
tapahtuessa.
_________________

1 EUVL C 18, 21.1.2012, s. 8.

Or. en

Tarkistus 128
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(37 a) Euroopan meriturvallisuusviraston 
(EMSA) olisi annettava komissiolle ja 
jäsenvaltioille teknistä ja tieteellistä apua 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien riskien 
minimoimiseksi ja turvallisuutta koskevan 
unionin lainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi tällä alalla. 
EMSAn olisi valvottava tarkastuksia sekä 
jäsenvaltioiden hätävalmiusjärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 129
Gaston Franco

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 3 artiklan 1 
kohdassa määritellyt meriä koskevat 
alueelliset yleissopimukset kuuluvat tähän 
soveltuviin yhteistyökehyksiin.

(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 
Euroopan unionin olisi ensisijaisesti 
lujitettava yhteensovittamista niiden 
kolmansien maiden kanssa, joiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluu vesiä tällaisilla merialueilla. 
Direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 1 
kohdassa määritellyt meriä koskevat 
alueelliset yleissopimukset kuuluvat tähän 
soveltuviin yhteistyökehyksiin.

Or. fr
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Tarkistus 130
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Arktiseen neuvostoon kuuluvien 
jäsenvaltioiden odotetaan toimivan 
tiiviissä yhteistyössä komission ja EU:n 
viranomaisten ryhmän kanssa ympäristön 
turvallisuutta koskevien normien 
aktiiviseksi edistämiseksi tässä herkässä 
ja ainutlaatuisessa ympäristössä, ja niiden 
odotetaan myös luovan mieluiten sitovan 
kansainvälisen välineen, jota voidaan 
käyttää öljyn aiheuttamaa meren 
pilaantumista koskevissa valmius- ja 
avustustoimissa.

Or. en

Tarkistus 131
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä sitä, että luodaan tehokas 
kansainvälinen sääntelyjärjestelmä 
arktisen alueen suojelemiseksi öljyn 
aiheuttamalta pilaantumiselta.

Or. en

Tarkistus 132
Michèle Rivasi
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Mahdollisten vuotojen tukkimiseen 
tarkoitettu kalusto olisi sisällytettävä 
olennaisena osana valmiussuunnitelmiin, 
ja sen olisi oltava käyttövalmiina laitosten 
läheisyydessä, jotta se voidaan ottaa 
nopeasti ja tehokkaasti käyttöön 
suuronnettomuuden tapahtuessa.

Or. en

Tarkistus 133
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Tämän asetuksen vaatimusten 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 
vaikuttavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia.

(43) Tämän asetuksen vaatimusten 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttöalueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, olisi
varmistettava, että otetaan käyttöön 
vaikuttavia ja oikeasuhtaisia rangaistuksia.

Or. en

Tarkistus 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Ympäristönsuojelun korkean tason 
varmistamiseksi kolmansien maiden ja 



PE494.690v01-00 26/275 AM\911374FI.doc

FI

erityisesti maiden, joilla on meriraja 
Euroopan unionin kanssa, olisi 
noudatettava yhtä tiukkoja 
ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Or. lt

Tarkistus 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä asetuksella käyttöön otettujen 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi 
tarkasteltava muita soveltuvia tapoja 
parantaa öljy- ja kaasualan 
avomerionnettomuuksia ja lieventää niiden 
seurauksia.

(47) Tällä asetuksella käyttöön otettujen 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi
(avomerta käsittelevän 
viranomaisfoorumin välityksellä)
tarkasteltava muita soveltuvia tapoja 
parantaa öljy- ja kaasualan 
avomerionnettomuuksia ja lieventää niiden 
seurauksia.

Or. en

Perustelu

Komissio on perustanut avomerta käsittelevän viranomaisfoorumin (Offshore Authorities 
Forum) antamaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevaa neuvontaa. On asianmukaista, 
että komissio osallistuu tämän perustamansa ryhmän toimintaan tutkiakseen muita soveltuvia 
toimia ja keinoja, joiden avulla voidaan parantaa öljy- ja kaasualan avomerionnettomuuksien 
ehkäisemistä ja niiden vaikutusten hillitsemistä.

Tarkistus 136
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Tällä asetuksella käyttöön otettujen 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi 

(47) Tällä asetuksella käyttöön otettujen 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi
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tarkasteltava muita soveltuvia tapoja 
parantaa öljy- ja kaasualan 
avomerionnettomuuksia ja lieventää niiden 
seurauksia.

(avomerta käsittelevän 
viranomaisfoorumin välityksellä)
tarkasteltava muita soveltuvia tapoja 
parantaa öljy- ja kaasualan 
avomerionnettomuuksia ja lieventää niiden 
seurauksia.

Or. en

Tarkistus 137
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että öljyn- ja kaasunporaustoimintaa 
niiden lainkäyttöalueella toteuttavat 
toiminnanharjoittajat osoittavat 
kykenevänsä maksamaan toiminnastaan 
aiheutuvien vahinkojen seurauksista 
antamalla rahavakuudet, ja 
jäsenvaltioiden olisi arvioitava, mitkä 
välineet soveltuvat tähän tarkoitukseen 
parhaiten (esimerkiksi rahastot, 
pankkitakaus, vakuutus ja/tai riskien 
yhdistäminen).

Or. en

Tarkistus 138
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista turvajärjestelyistä, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 

(48) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että toiminnanharjoittajat osoittavat 
kykenevänsä maksamaan toimintansa 
aiheuttamien vahinkojen seurauksista 
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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.

kaikissa offshore-hankkeiden vaiheissa 
(etsintävaihe, käyttövaihe ja käytöstä 
poistaminen). Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista vakuuksista, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien kaikista mahdollisista 
seurauksista, komission olisi analysoitava 
ja tutkittava lisää soveltuvia toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan vankka 
vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, mukaan 
luettuna taloudellisten vakuuksien ja 
järjestelyjen saatavuuden parantaminen 
(muun muassa pakollinen vakuutus, 
vararahastot, pankkitakuut ja/tai riskien 
yhdistäminen). Komission olisi 
viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2013 
ilmoitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tuloksista ja mahdollisista 
ehdotuksista. Rahavakuuksia koskevien 
unionin säännösten antamiseen asti 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä, mitkä 
välineet ovat soveliaita varmistamaan, että 
toiminnanharjoittajat osoittavat 
rahavakuuksien olemassaolon ja 
ilmoittavat niistä vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 139
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista turvajärjestelyistä, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 

(48) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden lainkäyttöalueilla toimivat 
toiminnanharjoittajat osoittavat 
kykenevänsä maksamaan toiminnastaan 
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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.

aiheutuvien vahinkojen seurauksista 
antamalla rahavakuudet, ja 
jäsenvaltioiden olisi arvioitava, mitkä 
välineet soveltuvat tähän tarkoitukseen 
parhaiten (esimerkiksi rahastot, 
pankkitakaus, vakuutus ja/tai riskien 
yhdistäminen). Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista vakuuksista, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien kaikista mahdollisista 
seurauksista, komission olisi analysoitava 
ja tutkittava lisää soveltuvia toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan vankka 
vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, mukaan 
luettuna taloudellisten vakuuksien ja 
järjestelyjen saatavuuden parantaminen. 
Komission olisi ilmoitettava tuloksista ja 
ehdotuksista vuoden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 140
Rolandas Paksas

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 

(48) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden lainkäyttöalueilla toimivat 
toiminnanharjoittajat osoittavat 
kykenevänsä maksamaan toiminnastaan 
aiheutuvien vahinkojen seurauksista 
antamalla rahavakuudet, ja 
jäsenvaltioiden olisi arvioitava, mitkä 
välineet soveltuvat tähän tarkoitukseen 
(esimerkiksi rahastot, pankkitakaus, 
vakuutus ja/tai riskien yhdistäminen).
Koska mikään nykyisistä taloudellisista 
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vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, 
tarvittavien taloudellisten 
turvajärjestelyjen tai muiden järjestelyjen 
saatavuus mukaan luettuna.

vakuuksista, riskien yhdistämisjärjestelyt 
mukaan luettuina, ei pysty vastaamaan 
äärimmäisen vakavien ongelmien kaikista
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 vakuuksien tai 
muiden järjestelyjen saatavuus mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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) Toiminnanharjoittajien olisi 
varmistettava, että niillä on riittävästi 
fyysisiä ja taloudellisia resursseja sekä 
henkilöstöä, jotta ne voivat minimoida 
suuronnettomuuden vaikutukset ja 
korjata ne. Koska mikään nykyisistä 
taloudellisista vakuuksista, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien kaikista 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 vakuuksien tai 
muiden järjestelyjen saatavuus mukaan 
luettuna, ja raportoitava havainnoista ja 
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ehdotuksista vuoden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä.

Turvaverkon aikaansaamiseksi kutakin 
unionin merialuetta varten olisi laadittava 
öljyn aiheuttamalta pilaantumiselta 
suojautumista koskevia yhteisiä 
suunnitelmia, joihin unionin vesillä 
toimivien toiminnanharjoittajien on 
pakko osallistua. Myös 
toiminnanharjoittajia, jotka toimivat 
kolmansissa maissa, joilla on yhteinen 
meriraja unionin kanssa, olisi 
kannustettava osallistumaan 
suunnitelmiin.

Or. en

Tarkistus 142
Fiona Hall

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) Jotta voidaan varmistaa 
aiheuttamisperiaatteen täysimääräinen 
soveltaminen ja koska mikään nykyisistä 
taloudellisista vakuuksista, riskien 
yhdistämisjärjestelyt mukaan luettuina, ei 
pysty vastaamaan äärimmäisen vakavien 
ongelmien kaikista 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 vakuuksien tai 
muiden järjestelyjen saatavuus mukaan 
luettuna.

Or. en
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Tarkistus 143
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että avomerellä tapahtuvaa 
kaasun- ja öljynporaustoimintaa 
suorittavat EU:n toiminnanharjoittajat 
noudattavat samoja tämän direktiivin 
mukaisia ympäristö- ja 
turvallisuusstandardeja riippumatta siitä, 
missä päin maailmaa ne toimivat.

Or. en

Tarkistus 144
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että avomerellä tapahtuvaa 
kaasun- ja öljynporaustoimintaa 
suorittavat EU:n toiminnanharjoittajat 
noudattavat vähintään samoja tämän 
direktiivin mukaisia ympäristö- ja 
turvallisuusstandardeja riippumatta siitä, 
missä päin maailmaa ne toimivat.

Or. en

Tarkistus 145
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Lainsäädännöllä olisi 
varmistettava, että alan toimijat 
noudattavat vähintään unionin ympäristö-
ja turvallisuusnormeja tai niitä vastaavia 
normeja riippumatta siitä, missä päin 
maailmaa ne toimivat.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehto Beletin mietintöluonnoksen tarkistukselle 8.

Tarkistus 146
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Komission olisi kannustettava alan 
toimijoita noudattamaan vähintään 
unionin ympäristö- ja 
turvallisuusnormeja tai niitä vastaavia 
normeja riippumatta siitä, missä päin 
maailmaa ne toimivat.

Or. en

Tarkistus 147
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
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vähimmäisvaatimukset direktiivin 
94/22/EY mukaisella luvalla avomerellä
tapahtuvaan öljyn- ja
kaasunporaustoimintaan osallistuvalle 
toimialalle ja kansallisille viranomaisille.

vähimmäisvaatimukset direktiivin 
94/22/EY mukaisen avomerellä
tapahtuvan öljyn- ja
kaasunporaustoiminnan yhteydessä 
tapahtuvien suuronnettomuuksien 
estämiseksi ja suuronnettomuuksilla 
ihmisiin ja ympäristöön olevien 
vaikutusten rajoittamiseksi. Sitä 
sovelletaan toimialaan ja kaikkiin 
jäsenvaltioiden viranomaisiin, jotka 
osallistuvat 2 artiklassa määriteltyihin 
avomerellä tapahtuviin öljyn- ja 
kaasunporaustoimiin.

Or. en

Perustelu

Muutettu täsmentämään asetuksen soveltamisalaa, joka liittyy suuronnettomuuksiin.

Tarkistus 148
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset direktiivin 
94/22/EY mukaisella luvalla avomerellä
tapahtuvaan öljyn- ja
kaasunporaustoimintaan osallistuvalle 
toimialalle ja kansallisille viranomaisille.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset direktiivin 
94/22/EY mukaisen avomerellä
tapahtuvan öljyn- ja
kaasunporaustoiminnan yhteydessä 
tapahtuvien suuronnettomuuksien 
estämiseksi ja suuronnettomuuksilla 
ihmisiin ja ympäristöön olevien
vaikutusten rajoittamiseksi. Sitä 
sovelletaan toimialaan ja kaikkiin 
jäsenvaltioiden viranomaisiin, jotka 
osallistuvat 2 artiklassa määriteltyihin 
avomerellä tapahtuviin öljyn- ja 
kaasunporaustoimiin.

Or. en
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Tarkistus 149
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
2 artiklassa määriteltyihin avomerellä 
tapahtuviin öljyn- ja 
kaasunporaustoimiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutettu täsmentämään asetuksen soveltamisalaa, joka liittyy suuronnettomuuksiin.

Tarkistus 150
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 2 
artiklassa määriteltyihin avomerellä 
tapahtuviin öljyn- ja 
kaasunporaustoimiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 151
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
asiaan liittyviin laitoksiin, merenalaisiin 

Poistetaan.
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laitteistoihin ja niihin liitettyyn 
infrastruktuuriin jäsenvaltioiden vesillä, 
niiden yksinomaiset talousalueet mukaan 
luettuina, ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa, jäljempänä 
'UNCLOS', tarkoitetulla jäsenvaltioiden 
mannerjalustalla.

Or. en

Perustelu

Muutettu täsmentämään asetuksen soveltamisalaa, joka liittyy suuronnettomuuksiin.

Tarkistus 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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 85/337/EY, direktiivin 
2008/1/EY, direktiivin 2003/4/EY ja 
direktiivin 2001/42/EY soveltamista.

Or. es

Perustelu

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive 2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 153
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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. 'siedettävällä' suuronnettomuuden riskin
vähentämistä siihen pisteeseen asti, jonka 
jälkeen riskin pienentämiseen vaadittava 
aika, resurssit tai kustannukset ovat 
selvästi suhteettomat riskiin nähden;

Or. en

Tarkistus 154
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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. 'siedettävällä' toimintaolosuhteita, 
joissa käytettävissä on 
torjuntatoimenpiteitä, jotka eivät ole liian 
kalliita, samalla kun suuronnettomuuden
riskiä on vähennetty mahdollisuuksien 
mukaan siihen pisteeseen asti, jossa riskiä 
ei enää saada merkittävästi pienennettyä 
aikaa, resursseja tai kustannuksia 
lisäämällä;
(Jos tarkistus hyväksytään, myös 3 artiklan 
4 kohdan ilmaisu "hyväksyttävinä" 
korvataan ilmaisulla "siedettävinä".)

Or. en

Tarkistus 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. 'hyväksymisellä' toimivaltaisen 
viranomaisen toiminnanharjoittajalle 
kirjallisesti antamaa hyväksyntää, kun 
toimivaltainen viranomainen on tutkinut
toiminnanharjoittajan tämän asetuksen
vaatimusten mukaisesti 
suuronnettomuusvaaroista laatiman 
kertomuksen ja tehnyt siitä myönteisen 
päätelmän;

2. 'hyväksymisellä' toimivaltaisen 
viranomaisen toiminnanharjoittajalle 
kirjallisesti antamaa ilmoitusta siitä, että 
arvioidessaan toiminnanharjoittajan
suuronnettomuusvaaroista laatimaa 
kertomusta se on todennut, että kuvatuilla 
järjestelyillä ja toimenpiteillä 
kokonaisuutena todennäköisesti täytetään
tämän asetuksen vaatimukset, jos ne 
pannaan kuvatulla tavalla täytäntöön;

Or. en

Perustelu

Hyväksyminen on viranomaisen arvio, jonka mukaan suuronnettomuusvaaroista laaditussa 
kertomuksessa kuvatuilla järjestelyillä ja toimenpiteillä kokonaisuutena todennäköisesti 
täytetään vaatimukset, jos ne pannaan kuvatulla tavalla täytäntöön. Hyväksymisen 
antamiseksi viranomaisen ei tarvitse todeta, että vaatimukset on täytetty – tämä vahvistus 
saadaan hyväksymisen jälkeisissä arviointiohjelmissa tarkastuksilla, tutkimuksilla ja 
valvonnalla.

Tarkistus 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. 'toiminnan käynnistämisellä' sitä 
ajankohtaa, jona laitos ensimmäisen kerran 
harjoittaa sitä toimintaa, johon se on 
suunniteltu;

5. 'toiminnan käynnistämisellä' sitä 
ajankohtaa, jona laitos tai liitetty 
infrastruktuuri ensimmäisen kerran 
harjoittaa sitä toimintaa, johon se on 
suunniteltu;

Or. en

Perustelu

Määritelmässä olisi selkeästi todettava, että toiminta käynnistyy, kun öljyä ensi kerran 
tuotetaan. Turvallisuutta koskevien tietojen esittämisen määräajat perustuvat tähän 
päivämäärään.
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Tarkistus 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. 'liitetyllä infrastruktuurilla'
avomerilaitteita, putkea tai muuta 
laitteistoa, joka on vedenpinnan ala- tai 
yläpuolella ja jota käytetään kuljettamaan 
öljy tai kaasu toiseen lähistöllä 
sijaitsevaan laitokseen, rannalla 
sijaitsevaan jalostamoon tai varastoon 
taikka kuljettamaan ja lastaamaan öljy 
sukkulatankkeriin;

7. 'liitetyllä infrastruktuurilla' lähdettä (ja 
siihen liittyviä rakenteita, täydentäviä 
yksiköitä ja laitteita), jotka on kytketty
laitokseen, ja kaikkia putkiin liittyviä 
rakenteita tai laitteita 500 metrin päässä 
sen offshore-laitoksen päärakennelmasta, 
johon ne on liitetty, sekä kaikkia 
rakenteita tai laitteita, jotka sijaitsevat 
offshore-laitoksen päärakennelmassa tai 
on kiinnitetty siihen;

Or. en

Tarkistus 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. 'liitetyllä infrastruktuurilla' 
avomerilaitteita, putkea tai muuta 
laitteistoa, joka on vedenpinnan ala- tai 
yläpuolella ja jota käytetään kuljettamaan 
öljy tai kaasu toiseen lähistöllä sijaitsevaan 
laitokseen, rannalla sijaitsevaan 
jalostamoon tai varastoon taikka 
kuljettamaan ja lastaamaan öljy 
sukkulatankkeriin; 

7. 'liitetyllä infrastruktuurilla' 
avomerilaitteita, putkea tai muuta 
laitteistoa, joka on vedenpinnan ala- tai 
yläpuolella ja jota käytetään kuljettamaan 
öljy tai kaasu toiseen lähistöllä sijaitsevaan 
laitokseen, rannalla sijaitsevaan 
jalostamoon tai varastoon taikka 
kuljettamaan ja lastaamaan öljy 
sukkulatankkeriin tai kaasusäiliöalukseen; 

Or. lt
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Tarkistus 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'taholla' kaikkia luonnollisia tai 
oikeudellisia henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden ryhmää;

Or. en

Tarkistus 160
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'hyväksymismenettelyllä' menettelyä, 
jossa toimivaltainen viranomainen arvioi 
tarkkaan kaikki suunniteltuun avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvät tiedot ja 
jonka päätteeksi toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy 
suuronnettomuusvaaroista laaditun 
kertomuksen, jos porauskaivoa tai 
yhdistettyä toimintaa koskevia 
toiminnanharjoittajan ilmoituksia ei 
vastusteta;

8. 'hyväksymismenettelyllä' menettelyä, 
jossa toimivaltainen viranomainen arvioi 
tarkkaan kaikki suunniteltuun avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvät tiedot ja 
jonka päätteeksi toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy 
suuronnettomuusvaaroista laaditun 
kertomuksen, jos toimivaltainen 
viranomainen ei vastusta porauskaivoa tai 
yhdistettyä toimintaa koskevia 
toiminnanharjoittajan ilmoituksia;

Or. en

Tarkistus 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

8. 'hyväksymismenettelyllä' menettelyä, 
jossa toimivaltainen viranomainen arvioi 
tarkkaan kaikki suunniteltuun avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvät tiedot ja 
jonka päätteeksi toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy 
suuronnettomuusvaaroista laaditun 
kertomuksen, jos porauskaivoa tai
yhdistettyä toimintaa koskevia 
toiminnanharjoittajan ilmoituksia ei 
vastusteta;

8. 'hyväksymismenettelyllä' menettelyä, 
jossa toimivaltainen viranomainen arvioi 
tarkkaan kaikki suunniteltuun avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvät tiedot ja 
jonka päätteeksi toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy 
suuronnettomuusvaaroista laaditun 
kertomuksen vastustamatta 
toiminnanharjoittajan esittämää
yhdistettyä toimintaa tai poraustoimia 
koskevaa ilmoitusta;

Or. en

Tarkistus 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. 'suojavyöhykkeellä' jäsenvaltion 
laitoksen ympärille määrittämää aluetta, 
jossa ei saa harjoittaa mitään muuta 
toimintaa;

9. 'turvavyöhykkeellä' jäsenvaltion 
laitoksen tai liitetyn infrastruktuurin
ympärille määrittämää aluetta, jossa ei saa 
harjoittaa mitään muuta toimintaa;

Or. en

Tarkistus 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. 'etsintäluvalla' jäsenvaltion 
myöntämää lupaa etsiä öljyä ja kaasua 
maanpinnan alta toimilupa-alueella, 

Poistetaan.
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muttei tuottaa öljyä ja kaasua kaupallisiin 
tarkoituksiin;

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä olisi poistettava, koska se on 4 artiklaan tehdyn tarkistuksen johdosta 
tarpeeton.

Tarkistus 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. 'ulkoisella hätäsuunnitelmalla' 
paikallista, kansallista tai alueellista 
strategiaa avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
onnettomuuksien vakavoitumisen 
estämiseksi tai niiden seurausten 
rajoittamiseksi kaikin sisäisissä 
hätäsuunnitelmissa kuvattujen resurssien 
lisäksi käytettävissä olevin resurssein;

11. 'ulkoisella hätäsuunnitelmalla' 
paikallista, kansallista tai alueellista 
strategiaa avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
onnettomuuksien vakavoitumisen 
estämiseksi tai niiden seurausten 
rajoittamiseksi kaikin käytettävissä olevin
toiminnanharjoittajan resurssein, mukaan 
luettuina sisäisissä hätäsuunnitelmissa 
kuvatut resurssit, sekä jäsenvaltion 
mahdollisesti käyttöön antamin 
täydentävin resurssein;

Or. en

Tarkistus 165
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. 'riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisella' tiettyjen 
kirjallisten lausuntojen pätevyyden 

12. 'riippumattomalla todentamisella' 
kirjallista järjestelyä, jolla varmistetaan 
15 artiklassa ja liitteen II osassa 5 
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vahvistamista ja arviointia, jonka tekee 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka ei ole lausuntojen laatijan 
valvonnassa tai johon lausuntojen 
laatijalla ei ole vaikutusta;

kuvatulla tavalla, että turvallisuuden 
kannalta keskeiset tekijät ja kyseinen 
laitos ovat asianmukaisia tai niistä tulee 
asianmukaisia, jos niitä ei ole vielä 
rakennettu, ja ovat edelleen hyvin 
hoidettuja ja hyvässä kunnossa, jos ne on 
rakennettu;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa on epäselvää, määritelläänkö siinä kolmas osapuoli vai 
vahvistamisjärjestely.

Tarkistus 166
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. 'riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisella' tiettyjen 
kirjallisten lausuntojen pätevyyden 
vahvistamista ja arviointia, jonka tekee 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka ei ole lausuntojen laatijan 
valvonnassa tai johon lausuntojen 
laatijalla ei ole vaikutusta;

12. 'riippumattomalla todentamisella' 
tarkasteltavasta kohteesta 
riippumattoman ja tarkastelun kohteena 
olevan työn suorittajien johtamisketjusta 
riippumattoman toimivaltaisen 
henkilön/elimen vahvistusta ja arviota 
tarkastelun kohteen pätevyydestä;

Or. en

Tarkistus 167
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. 'riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisella' tiettyjen 

12. 'riippumattomalla todentamisella' 
tiettyjen kirjallisten lausuntojen 
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kirjallisten lausuntojen pätevyyden 
vahvistamista ja arviointia, jonka tekee 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka ei ole lausuntojen laatijan 
valvonnassa tai johon lausuntojen 
laatijalla ei ole vaikutusta;

pätevyyden vahvistamista ja arviointia, 
jonka tekee luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka esittää riittävät takeet 
riippumattomuudesta;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määritelmää laajennetaan varmistamaan, että jäsenvaltioiden omistamat yritykset eivät jää 
sen ulkopuolelle.

Tarkistus 169
Alyn Smith
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 170
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14. 'laitoksella' joko tuotantolaitosta tai 
muuta kuin tuotantolaitosta;

14. 'laitoksella' paikallaan olevaa kiinteää 
tai kelluvaa asennelmaa tai asennelmien 
yhdistelmää, joka on pysyvästi yhdistetty 
silloilla tai muilla rakenteilla ja jota 
käytetään avomerellä tapahtuvaan öljyn-
ja kaasunporaustoimintaan tai tämän 
toiminnan yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14. 'laitoksella' joko tuotantolaitosta tai 
muuta kuin tuotantolaitosta;

14. 'laitoksella' paikallaan olevaa kiinteää 
tai liikutettavaa asennelmaa tai 
asennelmien yhdistelmää, joka on 
pysyvästi yhdistetty silloilla tai muilla 
rakenteilla ja jota käytetään avomerellä 
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tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan tai tämän 
toiminnan yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. 'sisäisellä hätäsuunnitelmalla' 
toiminnanharjoittajien tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti laatimaa selvitystä 
toimenpiteistä, joilla estetään avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvän 
onnettomuuden vakavoituminen tai 
rajoitetaan onnettomuuden seurauksia 
laitoksen ympärillä olevalla 
suojavyöhykkeellä;

15. 'sisäisellä hätäsuunnitelmalla' 
toiminnanharjoittajien tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti laatimaa selvitystä 
toimenpiteistä, joilla estetään avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvän 
onnettomuuden vakavoituminen tai 
rajoitetaan onnettomuuden seurauksia;

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajalla olisi oltava kattava suunnitelma, jolla reagoidaan sen toimintaan 
liittyvien suuronnettomuuksien vaikutuksiin missä tahansa. "Laitoksen ympärillä olevalla 
suojavyöhykkeellä" olisi siksi poistettava, koska toiminnanharjoittajat ovat vastuussa siitä, 
että ne reagoivat kaikkiin onnettomuuksiin riippumatta siitä, ulottuvatko ne suojavyöhykkeen 
ulkopuolelle.

Tarkistus 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. 'toimiluvalla' hyväksyntää, jolla 
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myönnetään yksinoikeus avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan;

Or. en

Perustelu

Toimilupa olisi määriteltävä, jotta 2 artiklan 16 ja 17 kohta saatetaan kontekstiin.

Tarkistus 174
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16. 'toimilupa-alueella' direktiivin 
94/22/EY mukaisesti annetun luvan 
kattamaa maantieteellistä aluetta;

16. 'toimilupa-alueella' luvan kattamaa 
maantieteellistä aluetta;

Or. en

Perustelu

Jos toimilupa määritellään, direktiiviin ei tarvitse viitata.

Tarkistus 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

17. 'luvanhaltijalla' avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa 
koskevan luvan haltijaa tai yhteishaltijaa;

Or. en
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Perustelu

Jos toimilupa määritellään, direktiiviin ei tarvitse viitata.

Tarkistus 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

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'

a) räjähdystä, porausaukon hallinnan
menetystä tai hiilivetyjen tai vaarallisen 
aineen vuotamista, joista aiheutuu 
kuolonuhreja tai vakavia 
henkilövahinkoja,
b) vaaratilannetta, jonka seurauksena 
laitokselle tai sen laitteille aiheutuu 
vakavaa vahinkoa ja johon liittyy välitön 
kuolemantapausten tai vakavien 
henkilövahinkojen riski,
c) viiden tai useamman henkilön 
vakavaan loukkaantumiseen johtavaa 
muuta tapahtumaa avomerilaitoksella, 
josta vaara on lähtöisin tai joka on 
kytköksissä vaaranlähteeseen liittyvään 
toimintaan,
d) ympäristöä uhkaavaa merkittävää 
vaaratilannetta;

Or. en
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Perustelu

Tämä kohta on erityisen tärkeä, sillä sen avulla varmistetaan, että hiilivetyvuodot, joista ei 
seuraa kuolemantapauksia tai loukkaantumisia mutta jotka voivat aiheuttaa huomattavia 
ympäristövahinkoja, sisällytetään suuronnettomuuden määritelmään.

Tarkistus 177
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

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, porausaukon hallinnan 
huomattavan menetyksen tai muun 
hallitsemattoman tilanteen aiheuttamaa
tapahtumaa, johon liittyy: (i) hiilivetyjen 
merkittävä ympäristöön vuotaminen, (ii) 
laitoksen rakenteellinen rikkoutuminen, 
tai (iii) kuolonuhreja tai vakavia vammoja;

Or. en

Tarkistus 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

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 

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

tilannetta, josta aiheutuu kuolonuhreja tai 
vakavia vammoja vähintään viidelle 
laitoksella olevalle tai laitokseen liittyviä 
töitä tekevälle henkilölle;

Or. ro

Tarkistus 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. 'ympäristöä uhkaavalla 
merkittävällä vaaratilanteella' 
tapahtumaa, joka todennäköisesti johtaa 
tai on johtanut merkittäviin 
haittavaikutuksiin ympäristölle, kun 
otetaan huomioon direktiivin 2004/35/EY 
mukainen merkittävyys;

Or. en

Perustelu

Uusi määritelmä suuronnettomuuden määritelmän tueksi.

Tarkistus 180
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. 'suuronnettomuusvaaralla' tilannetta, 
joka voi mahdollisesti johtaa 
suuronnettomuuteen;

19. 'suuronnettomuusvaaralla' tilannetta, 
joka johtaa tai voi mahdollisesti johtaa 
suuronnettomuuteen;

Or. en
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Tarkistus 181
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a. 'olennaisella muutoksella' 
suuronnettomuusvaaraa koskevan 
kertomuksen tapauksessa muutosta 
alkuperäisen kertomuksen 
hyväksymisperustaan. Esimerkiksi 
muutos kertomuksessa kuvailtujen 
riskinhallintatoimenpiteiden perustaan 
ja/tai kun sitä vaaditaan toimenpiteiden 
riittävyyden parantamiseksi. Tämä 
merkitsisi fyysisiä muutoksia, uuden 
tiedon tai teknologian saatavuutta ja 
operatiivisessa johdossa tehtäviä 
muutoksia. Muutoksen olennaisuuden voi 
määrittää toiminnanharjoittaja tai 
toimivaltainen viranomainen;

Or. en

Tarkistus 182
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

20. 'muulla kuin tuotantolaitoksella' muuta 
kuin tuotantolaitosta;

Or. en

Perustelu

Tarkistetaan selvyyden vuoksi varmistamaan, että asuntolat, kelluvat varastoyksiköt jne. 
kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin.
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Tarkistus 183
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. 'avomerellä tapahtuvalla' 
jäsenvaltioiden vesillä, niiden 
yksinomaiset talousalueet mukaan 
luettuina, ja Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa, jäljempänä 
'UNCLOS', tarkoitetulla jäsenvaltioiden 
mannerjalustalla tapahtuvaa;

Or. en

Tarkistus 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

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 
liittyvää toimintaa. Tämä kattaa öljyn ja 
kaasun kuljettamisen liitetyn
infrastruktuurin välityksellä avomerellä 
tai meren alla sijaitsevaan laitokseen 
mutta ei öljyn ja kaasun kuljetusta 
rannalta toiselle, kun liitetty 
infrastruktuuri ainoastaan kulkee 
jäsenvaltion lainkäyttöalueen poikki;

Or. en
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Tarkistus 185
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

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 
liittyvää toimintaa laitoksella tai liitetyssä 
infrastruktuurissa. Tämä kattaa myös 
öljyn ja kaasun kuljettamisen liitetyssä 
infrastruktuurissa avomerellä tai meren 
alla sijaitsevaan laitokseen tai sieltä pois;

Or. en

Tarkistus 186
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22. 'toiminnanharjoittajalla'
tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajaa 
tai muun kuin tuotantolaitoksen 
omistajaa ja poraustoimessa 
poraustoimen suorittajaa. Direktiivin 
2004/35/EY 2 artiklan 6 kohdan 
mukainen määritelmä kattaa sekä 
toiminnanharjoittajan että luvanhaltijan;

22. 'toiminnanharjoittajalla'

– viranomaisen myöntämän asiaa 
koskevan toimintaluvan tai luvan haltijaa, 
tai
– viranomaisen myöntämän 
toimintaluvan tai luvan yhteishaltijaa ja 
nimettyä toiminnanharjoittajaa, jonka 
toiminta perustuu muiden toimintaluvan 
tai luvan haltijoiden kanssa tehtyyn 
toimintaa koskevaan sopimuksen, tai
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– tahoa, joka ei ole viranomaisen 
myöntämän toimintaluvan tai luvan 
haltija mutta joka on nimetty 
toiminnanharjoittaja, jonka toiminta 
perustuu toimintaluvan tai luvan 
haltijoiden kanssa tehtyyn toimintaa 
koskevaan sopimuksen.

Or. en

Tarkistus 187
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22. 'toiminnanharjoittajalla' 
tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajaa tai 
muun kuin tuotantolaitoksen omistajaa ja 
poraustoimessa poraustoimen suorittajaa.
Direktiivin 2004/35/EY 2 artiklan 
6 kohdan mukainen määritelmä kattaa 
sekä toiminnanharjoittajan että 
luvanhaltijan;

22. 'toiminnanharjoittajalla' 
tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajaa tai 
muun kuin tuotantolaitoksen
toiminnanharjoittajaa tai poraustoimen 
suorittajaa.

Or. en

Tarkistus 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' henkilöä, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt johtamaan ja 
valvomaan tuotantolaitoksen 
päätoimintoja;

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' tahoa, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt johtamaan ja 
valvomaan tuotantolaitoksen päätoimintoja
ja jonka jäsenvaltio on hyväksynyt;

Or. en
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Tarkistus 189
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' henkilöä, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt johtamaan ja 
valvomaan tuotantolaitoksen 
päätoimintoja;

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' henkilöä, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt johtamaan ja 
valvomaan tuotantolaitoksen 
päätoimintoja, ja tällaisen henkilön 
puuttuessa ketä tahansa luvanhaltijaa;

Or. en

Tarkistus 190
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' henkilöä, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt johtamaan ja 
valvomaan tuotantolaitoksen 
päätoimintoja;

23. 'tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' henkilöä, jonka 
luvanhaltija on nimittänyt ja 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt johtamaan ja valvomaan 
tuotantolaitoksen päätoimintoja;

Or. ro

Tarkistus 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

24. 'omistajalla' henkilöä, joka 
oikeudellisesti vastaa muun kuin 
tuotantolaitoksen toiminnan valvomisesta;

24. 'muun kuin tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajalla' tahoa, joka 
oikeudellisesti vastaa muun kuin 
tuotantolaitoksen toiminnan valvomisesta
ja jonka jäsenvaltio on hyväksynyt;

Or. en

Tarkistus 192
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

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 maanpinnan alta
avomerellä sijaitsevalla toimilupa-alueella 
talteen, mukaan luettuina öljyn ja kaasun 
avomerellä tapahtuva jalostus ja sen 
kuljettaminen laitokseen liitetyssä 
infrastruktuurissa, joihin kuuluvat putket, 
rakenteet ja porauskaivot merenpohjassa;

Or. en

Tarkistus 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

25. 'öljyn ja kaasun tuotannolla' öljyn ja 
kaasun ottamista maanpinnan alta 
toimilupa-alueella talteen kaupallisiin 

25. 'öljyn ja kaasun tuotannolla' öljyn ja 
kaasun ottamista maanpinnan alta 
toimilupa-alueella talteen kaupallisiin 
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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;

tarkoituksiin, mukaan luettuina öljyn ja 
kaasun avomerellä tapahtuva jalostus ja sen 
johtaminen ja kuljettaminen laitokseen 
liitetyssä infrastruktuurissa, joihin kuuluvat 
putket, rakenteet ja porausreiät
merenpohjassa, ja/tai kaasun varastoiminen 
pinnanalaisissa muodostelmissa kaasun 
keräämiseksi;

Or. lt

Tarkistus 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

27. 'tuotantoluvalla' jäsenvaltion 
myöntämää lupaa tuottaa öljyä ja kaasua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

28. 'suurella yleisöllä' yhtä tai useampaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä
taikka, kansallisen lainsäädännön tai 
käytännön mukaisesti, näiden 
yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

28. 'suurella yleisöllä' yhtä tai useampaa
tahoa taikka kansallisen lainsäädännön tai 
käytännön mukaisesti näiden 
yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

Or. en

Tarkistus 196
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

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 ensi 
sijassa reagoi hätätilanteessa ja vastaa
merkittävään onnettomuuteen liittyvien
hätätoimien yhteensovittamisesta;

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittaja vastaa hätätoimia koskevan sisäisen suunnitelman käynnistämisestä. 
Asiaa käsittelevillä viranomaisilla on (onnettomuuden luonteesta riippuen) yhteensovittava 
rooli ja ne vastaavat ulkoisten hätätoimien käynnistämisestä. Olisi myös huomattava, että eri 
tyyppisten onnettomuuksien tapauksessa ensisijaisesti reagoiva organisaatio ei välttämättä 
ole sama.

Tarkistus 197
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30. 'riskillä' todennäköisyyttä, että tietty
erityinen vaikutus syntyy tiettynä aikana
tai määrätyissä olosuhteissa;

30. 'riskillä' todennäköisyyttä, että tietty ei-
toivottu tapahtuma toteutuu tiettynä 
aikana, ja tapahtuman seurauksien 
vakavuutta, jos se toteutuu. 

Or. en

Tarkistus 198
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

30. 'riskillä' todennäköisyyttä, että tietty 
erityinen vaikutus syntyy tiettynä aikana 
tai määrätyissä olosuhteissa;

30. 'riskillä' tapahtuman 
todennäköisyyden ja sen seurausten 
yhdistelmää;

Or. en

Tarkistus 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a. 'turvallisuuden kannalta keskeisillä 
tekijöillä' sellaisia laitoksen osia ja 
sellaisia sen laitteistojen osia, mukaan 
luettuina tietokoneohjelmat, joiden 
pettäminen voisi aiheuttaa tai 
merkittävästi myötävaikuttaa 
suuronnettomuuteen, tai joiden 
tarkoituksena on estää suuronnettomuus 
tai rajoittaa sellaisen vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 200
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 31 alakohta

Komission teksti Tarkistus

31. 'soveltuvalla' tiettyyn vaatimukseen tai 
tilanteeseen täysin sopivaa, mikä on 
osoitettu objektiivisen näytön perusteella 
ja analyysillä tai muiden viranomaisten 
tai toimialan vastaavissa tilanteissa
käyttämien asianmukaisten standardien 
tai muiden ratkaisujen vertailulla;

31. 'soveltuvalla' tiettyyn vaatimukseen tai 
tilanteeseen täysin sopivaa, mikä
osoitetaan objektiivisesti yhdellä tai 
useammalla seuraavista: perusteltu 
analyysi, riskinarviointi, hyvä 
suunnittelukäytäntö tai viittaus ulkoisiin 
standardeihin tai käytäntöihin, kuten 
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siihen, että muut viranomaiset tai toimiala 
ovat käyttäneet asianmukaista ratkaisua
vastaavissa tilanteissa;

Or. en

Tarkistus 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 32 alakohta

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' kaikkia 
porausaukkoon liittyviä toimia, joiden 
yhteydessä voi vahingossa päästä 
vuotamaan materiaaleja, jotka voivat 
johtaa suuronnettomuuteen, mukaan 
luettuna avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvän 
porausaukon poraaminen, 
porausaukkojen korjaaminen tai 
muuttaminen, toiminnan keskeyttäminen 
tai pysyvä luopuminen porausaukosta;

Or. en

Perustelu

Tätä säännöstä olisi sovellettava porausaukkoihin, joita ei kenties porata nimenomaisesti 
hiilivetyjen etsimistä tai tuottamista varten. Määritelmää on myös tarkistettu varmistamaan, 
että painopiste säilyy suuronnettomuuksissa.

Tarkistus 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Komission teksti Tarkistus

33. 'poraustoimen suorittajalla'
luvanhaltijan poraustoimen suunnittelua ja 

33. 'poraustoimen suorittajalla' 
poraustoimen suunnittelua ja toteuttamista 
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toteuttamista varten nimittämää henkilöä. varten nimitettyä ja jäsenvaltion 
hyväksymää tahoa.

Or. en

Perustelu

Luvanhaltija ei aina nimeä poraustoimen suorittajaa. 

Tarkistus 203
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on toteutettava
kaikki soveltuvat toimenpiteet
ehkäistäkseen öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta johtuvat 
suuronnettomuudet. Toimivaltaisten 
viranomaisten on valvottava, että 
toiminnanharjoittajat noudattavat tätä 
velvoitetta.

1. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toteutetaan kaikki soveltuvat 
toimenpiteet ehkäisemään 
suuronnettomuuksien aiheutuminen
öljyn- ja kaasunporaustoiminnasta, jonka 
yhteydessä ne ovat toiminnanharjoittajia.

Or. en

Perustelu

Tarkistetaan siten, että hyväksytään, että muut tahot kuin toiminnanharjoittaja voivat 
toteuttaa toimenpiteet.

Tarkistus 204
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on toteutettava
kaikki soveltuvat toimenpiteet
ehkäistäkseen öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta johtuvat

1. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toteutetaan kaikki soveltuvat 
toimenpiteet ehkäisemään öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta johtuvat 
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suuronnettomuudet. Toimivaltaisten 
viranomaisten on valvottava, että 
toiminnanharjoittajat noudattavat tätä 
velvoitetta.

suuronnettomuudet. Toimivaltaisten 
viranomaisten on valvottava, että 
toiminnanharjoittajat noudattavat tätä 
velvoitetta.

Or. en

Tarkistus 205
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että kaikki tahot, jotka hoitavat kyseisillä 
laitoksilla erityistehtäviä urakoitsijoina, 
toimivat myös tässä asetuksessa ja etenkin 
sen IV ja V liitteessä säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.
Toiminnanharjoittajat eivät vapaudu tämän 
asetuksen mukaisista velvoitteistaan sillä, 
että suuronnettomuuteen johtaneista tai 
siihen vaikuttaneista toimista tai 
laiminlyönneistä vastasi tällainen taho tai 
sen henkilöstö.

2. Toiminnanharjoittajien on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
varmistamaan, että kaikki tahot, jotka 
hoitavat urakoitsijoina laitoksia tai 
liitettyjä infrastruktuureja koskevia 
erityistehtäviä, toimivat myös tässä 
asetuksessa ja etenkin sen II, IV ja V 
liitteessä säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti. Toiminnanharjoittajat eivät 
vapaudu tämän asetuksen mukaisista 
velvoitteistaan sillä, että 
suuronnettomuuteen johtaneista tai siihen 
vaikuttaneista toimista tai laiminlyönneistä 
vastasi tällainen taho tai sen henkilöstö.

Or. en

Tarkistus 206
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että kaikki tahot, jotka hoitavat kyseisillä 
laitoksilla erityistehtäviä urakoitsijoina, 
toimivat myös tässä asetuksessa ja etenkin 

2. Toiminnanharjoittajien on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
varmistamaan, että kaikki tahot, jotka 
hoitavat kyseisillä laitoksilla erityistehtäviä 
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sen IV ja V liitteessä säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.
Toiminnanharjoittajat eivät vapaudu tämän 
asetuksen mukaisista velvoitteistaan sillä, 
että suuronnettomuuteen johtaneista tai 
siihen vaikuttaneista toimista tai 
laiminlyönneistä vastasi tällainen taho tai 
sen henkilöstö.

urakoitsijoina, toimivat myös tässä 
asetuksessa ja etenkin sen IV ja V liitteessä 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Toiminnanharjoittajat eivät vapaudu tämän 
asetuksen mukaisista velvoitteistaan sillä, 
että suuronnettomuuteen johtaneista tai 
siihen vaikuttaneista toimista tai 
laiminlyönneistä vastasi tällainen taho tai 
sen henkilöstö.

Or. en

Tarkistus 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 on toteutettava 
kaikki soveltuvat toimenpiteet 
suuronnettomuudesta ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle koituvien seurausten 
rajoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajilla olisi oltava vastuu ryhtyä toimenpiteisiin onnettomuuden tapahtuessa. 
Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on puolestaan varmistaa, että toiminnanharjoittajat 
toteuttavat nämä toimenpiteet (tämä sisältyy 8 ja 19 artiklaan). Tuotantoa koskevien 
häiriöiden huomioon ottamisen ei pitäisi jättää varjoonsa suuronnettomuuden torjuntatoimia, 
joissa etusijalla on ensimmäiseksi ihmisten terveys ja seuraavaksi ympäristövaikutukset.

Tarkistus 208
Vicky Ford
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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. Toiminnanharjoittajien on 
varmistettava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat avomerellä
tapahtuvat öljyn- ja kaasunporaustoimet 
perustuvat järjestelmälliseen ja 
säännöllisesti päivitettävään 
riskinarviointiin sekä 
valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoon, 
jotta suuronnettomuuksien jäljelle jäävät
riskit pysyvät siedettävinä.

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnin olisi oltava toiminnanharjoittajan vastuulla.

Tarkistus 209
Krišjānis Kariņš

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 
pysyvät niin pieninä kuin on kohtuudella 
mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 210
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toiminnanharjoittajien on 
varmistettava onnettomuuksien ehkäisy-
ja korjaamistoimien mahdollisimman 
korkea taso ainakin parhaita käytäntöjä 
vastaavalla tavalla, mukaan luettuina 
resurssien riittävyys, mobilisointia 
koskevat turvarajat, käyttöönottoon 
kuluvat ajat sekä öljyn ja kaasun 
puhdistus- ja poistamistasot kaikissa 
toimintaolosuhteissa. 
Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että äärimmäiset toimintaolot eivät 
vaaranna onnettomuuksien ehkäisyä 
eivätkä korjaamistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 211
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 94/22/EY mukaisesti annetulla 
luvalla avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan 
turvallisuusnäkökohdat

Direktiivin 94/22/EY mukaisiin lupiin 
liittyvät turvallisuus- ja 
ympäristönäkökohdat

Or. en

Perustelu

Otsikkoa olisi muutettava kattamaan luvan soveltamisala.
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Tarkistus 212
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksissä luvan myöntämisestä öljyn-
ja kaasunporaustoimintaan avomerellä 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti on 
otettava huomioon hakijoiden valmius 
täyttää luvan piiriin kuuluvia erityistoimia 
koskevat, unionin lainsäädännön asiaa 
koskevissa säännöksissä ja erityisesti tässä 
asetuksessa vahvistetut vaatimukset.

1. Päätöksissä toimiluvan tai muun luvan 
myöntämisestä öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan avomerellä 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti on 
otettava huomioon hakijoiden valmius 
täyttää toimiluvan tai luvan piiriin 
kuuluvia erityistoimia koskevat, unionin 
lainsäädännön asiaa koskevissa 
säännöksissä ja erityisesti tässä asetuksessa 
vahvistetut vaatimukset. Tällaisia 
päätöksiä tehdessään viranomaisten on 
otettava aiheellisella tavalla huomioon 
onnettomuuksien tehokas ehkäiseminen 
sekä reagointivalmiudet, mukaan luettuna 
öljyntorjuntavajetta koskevien 
analyysimallien käyttö.

Or. en

Tarkistus 213
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksissä luvan myöntämisestä öljyn-
ja kaasunporaustoimintaan avomerellä
direktiivin 94/22/EY mukaisesti on 
otettava huomioon hakijoiden valmius 
täyttää luvan piiriin kuuluvia erityistoimia
koskevat, unionin lainsäädännön asiaa 
koskevissa säännöksissä ja erityisesti tässä 
asetuksessa vahvistetut vaatimukset.

1. Päätöksissä luvan myöntämisestä 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti on 
otettava huomioon hakijoiden valmius 
täyttää suunniteltua avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevat, unionin 
lainsäädännön asiaa koskevissa 
säännöksissä ja erityisesti tässä asetuksessa 
vahvistetut vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Tekstiä olisi muutettava kattamaan luvan soveltamisala ja vastaamaan määritelmiä.

Tarkistus 214
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ristiriitatapauksessa direktiivin
94/22/EY mukaisten luvan antavien 
viranomaisten ei pidä olla etusijalla 
terveydestä, turvallisuudesta ja 
ympäristöstä vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten näkemyksiin verrattuna.

Or. en

Tarkistus 215
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos riskejä ei voida välttää tai hallita 
siedettävällä tasolla, toimivaltaisen 
viranomaisen on evättävä kaikki 
toimiluvat tai luvat avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa varten.

Or. en

Tarkistus 216
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa on 
otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi 
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet,
joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, 
etenkin ympäristövahinkovastuiden 
kattamiseen.

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa on 
otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe, mukaan 
luettuna ympäristövaikutusten arviointi, 
jossa noudatetaan direktiiviä 85/337/ETY 
sellaisena kuin se on muutettuna. 
Huomioon on otettava myös yritysten 
maailmanlaajuinen vastuu 
onnettomuuksista tai vaaratilanteista, 
joissa hakija on osallisena, mukaan 
lukien torjuntatoimenpiteiden avoimuus 
ja tehokkuus.

Or. en

Perustelu

On olennaista ottaa huomioon hakijoiden yhteiskuntavastuu myös silloin, kun ne toimivat 
EU:n ulkopuolella. Kohdan rahavakuuksia koskeva osa olisi siirrettävä omaksi kohdakseen 
(katso toinen tarkistus).

Tarkistus 217
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa on 
otettava riittävästi huomioon kyseiseen
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi 
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa
toimilupaa lupaa hakevien tahojen teknisiä 
ja rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa 
on otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi 
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 
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joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen
kokonaisuudessaan, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.
Huomioon on otettava myös yritysten 
maailmanlaajuinen vastuu 
onnettomuuksista tai vaaratilanteista, 
joissa hakija on osallisena, mukaan 
lukien torjuntatoimenpiteiden avoimuus 
ja tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 218
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa 
on otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä-
ja tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 
joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

2. Luvan antavat viranomaiset arvioivat
erityisesti, ovatko avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevaa 
lupaa hakevien tahojen tekniset ja 
rahoitukselliset valmiudet oikeassa 
suhteessa kyseiseen alueeseen liittyviin 
riskeihin, vaaroihin ja kaikkiin muihin 
merkityksellisiin tietoihin sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaiheeseen. On 
otettava riittävästi huomioon hakijoiden 
rahavakuudet ja rahoitukselliset valmiudet 
kyseisestä avomerellä tapahtuvasta öljyn-
ja kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden ja etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

Luvan myöntävien viranomaisten on 
kuultava toimivaltaisia viranomaisia 
tämän direktiivin mukaisesti ennen luvan 
myöntämistä.
Niiden on myös otettava huomioon 
hakijan maailmanlaajuinen turvallisuus-
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ja ympäristöhistoria.

Or. en

Tarkistus 219
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa 
on otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä-
ja tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 
joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava erityisesti, ovatko suunniteltua
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa
direktiivin 94/22/EY mukaisesti hakevien 
tahojen tekniset ja rahoitukselliset 
valmiudet oikeasuhteisia verrattuna 
toimilupa-alueeseen liittyviin riskeihin, 
vaaroihin ja kaikkiin muihin 
merkityksellisiin tietoihin sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaiheeseen. On 
otettava riittävästi huomioon hakijoiden 
rahoitukselliset valmiudet, joihin kuuluvat 
rahavakuudet ja rahoitukselliset valmiudet 
kyseisestä avomerellä tapahtuvasta öljyn-
ja kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden ja etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

Jäsenvaltiot voivat myös ottaa huomioon 
hakijan turvallisuus- ja 
ympäristöhistorian, mukaan luettuna 
hakijan historia suuronnettomuuksissa, 
joissa hakijan on todettu olleen vastuussa 
ja toimineen huolimattomasti.

Or. en

Tarkistus 220
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa on 
otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi 
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 
joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, etenkin
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

2. Erityisesti suunniteltua avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporaustoimintaa 
koskevaa lupaa hakevien tahojen teknisiä 
ja rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa 
on otettava täysin huomioon kyseiseen 
alueeseen liittyvät riskit, vaarat ja kaikki 
muut merkitykselliset tiedot sekä etsintä- ja 
tuotantotoimien erityisvaihe ja lisäksi 
hakijoiden rahoitukselliset valmiudet, 
joihin kuuluvat rahavakuudet ja 
rahoitukselliset valmiudet kyseisestä
suunnitellusta avomerellä tapahtuvasta 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvien vastuiden ja
etenkin ympäristövahinkovastuiden 
kattamiseen.

Or. en

Tarkistus 221
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvan antava viranomainen ei myönnä 
lupaa, jos se ei pidä tyydyttävänä hakijan 
esittämiä todisteita siitä, että tämä on 
rahavakuuksien avulla kattanut 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvat vastuut ja etenkin 
ympäristövahinkovastuut. Rahavakuuden 
on oltava voimassa ja pätevä ennen 
poraustoiminnan aloittamista. Avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan lupaa hakevien 
tahojen on annettava täysi näyttö 
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rahoituksellisista ja teknisistä 
valmiuksistaan sekä kaikki kyseiseen 
alueeseen ja etsintä- ja tuotantotoimien 
erityisvaiheeseen liittyvät muut 
merkitykselliset tiedot. Toimivaltaisten 
viranomaisten on asetettava nämä tiedot 
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 222
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvan antava viranomainen ei myönnä 
toimilupaa tai lupaa, jos se ei pidä 
tyydyttävänä hakijan esittämiä todisteita 
siitä, että tämä on rahavakuuksien avulla 
ja kunkin jäsenvaltion päättämän 
järjestelyn mukaisesti kattanut avomerellä 
tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvat vastuut ja etenkin 
ympäristövahinkovastuut. Rahavakuuden 
on oltava voimassa ja pätevä ennen 
poraustoiminnan aloittamista.

Or. en

Tarkistus 223
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvan antava viranomainen ei myönnä 
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lupaa, jos se ei ole todennut, että hakija 
on esittänyt todisteet siitä, että 
rahavakuuksien avulla on huolehdittu tai 
huolehditaan avomerellä tapahtuvasta 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvista vastuista.

Or. en

Tarkistus 224
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvat avomerellä tapahtuvaan öljyn ja 
kaasun etsintään ja tuotantoon 
myönnetään erikseen.

3. Tuotantoa ei saa aloittaa ennen kuin 
kaikki etsinnän aikana saadut 
asiaankuuluvat tiedot mahdollisista 
ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista on 
esitetty toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
hyväksyntä on saatu.

Or. en

Tarkistus 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luvat avomerellä tapahtuvaan öljyn ja 
kaasun etsintään ja tuotantoon
myönnetään erikseen.

3. Luvat samaa toimilupa-aluetta 
koskevaan avomerellä tapahtuvaan öljyn ja 
kaasun etsintään myönnetään asteittain 
siten, että luvan myöntävä viranomainen 
voi tarkastella etsintätoimia varten 
kerättyjä tietoja ennen luvan myöntämistä 
tuotantotoimille.

Or. en
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Perustelu

Teksti olisi saatettava vastaamaan määritelmiä.

Tarkistus 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Etsintätoimia koskevien lupien 
myöntäminen edellyttää 
direktiivin 2001/42/EY mukaista 
ympäristövaikutusten arviointia, joka 
perustuu aikaisempiin seismisiin sekä 
geofysikaalisiin ja geokemiallisiin 
tutkimustuloksiin.

Or. es

Perustelu

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive 2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 227
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastellessaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 

4. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ekologisesti herkkiin meri- ja 
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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.

rannikkoympäristöihin, erityisesti 
ekosysteemeihin, jotka ovat merkittävässä 
asemassa ilmastonmuutoksen 
lievittämisen ja siihen sopeutumisen 
kannalta, kuten suolaisiin marskimaihin 
ja meriheinäkasvustoihin, ja suojeltuihin 
merialueisiin, kuten 
luontotyyppidirektiivin mukaisiin 
erityisten suojelutoimien alueisiin, 
lintudirektiivin mukaisiin 
erityissuojelualueisiin ja merten 
suojelualueisiin, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
sellaisissa kansainvälisissä tai 
alueellisissa sopimuksissa, joiden 
osapuolia ne ovat.

Or. en

Tarkistus 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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. 
Huomioon on otettava erityisesti kaikki 
riskit ja mahdolliset vaikutukset Natura 
2000 -verkoston herkkiin 
luonnonvaroihin, kalastus- ja 
matkailutoiminta sekä meriveden otto 
suolan poistamiseksi ja veden 
toimittamiseksi yleiseen jakeluun.

Or. es



PE494.690v01-00 76/275 AM\911374FI.doc

FI

Perustelu

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 229
Vicky Ford

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 direktiivin 
94/22/EY mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
kyseiseen alueeseen liittyvät riskit, vaarat 
ja kaikki muut merkitykselliset tiedot sekä 
etsintä- ja tuotantotoimien erityisvaihe.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että 2 kohdan mukaiset 
säännökset ovat oikeasuhteisia verrattuna 
kyseiseen alueeseen liittyviin riskeihin, 
vaaroihin ja kaikkiin muihin 
merkityksellisiin tietoihin sekä toimien 
vaiheeseen.

Or. en

Tarkistus 230
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
ekologisesti herkkiin meri- ja 
rannikkoympäristöihin, erityisesti 
ekosysteemeihin, jotka ovat merkittävässä 
asemassa ilmastonmuutoksen 
lievittämisen ja siihen sopeutumisen 
kannalta, kuten suolaisiin marskimaihin 
ja meriheinäkasvustoihin, ja suojeltuihin 
merialueisiin, kuten 
luontotyyppidirektiivin mukaisiin 
erityisten suojelutoimien alueisiin, 
lintudirektiivin mukaisiin 
erityissuojelualueisiin ja merten 
suojelualueisiin, joista yhteisö tai 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet 
sellaisissa kansainvälisissä tai 
alueellisissa sopimuksissa, joiden 
osapuolia ne ovat.

Or. en

Tarkistus 231
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan lupaa hakevien 
tahojen on annettava täysi näyttö 
rahoituksellisista ja teknisistä 
valmiuksistaan sekä kaikki kyseiseen 
alueeseen ja etsintä- ja tuotantotoimien 
erityisvaiheeseen liittyvät muut 
merkitykselliset tiedot. Toimivaltaisten 
viranomaisten on asetettava nämä tiedot 
julkisesti saataville.

Or. en
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Tarkistus 232
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun luvan antavat viranomaiset 
harkitsevat, myöntävätkö ne luvan 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa varten 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti, 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
ekologisesti herkkiin meri- ja 
rannikkoympäristöihin, sillä monilla 
niistä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen mukautumisessa.

Or. en

Tarkistus 233
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun luvan antavat viranomaiset 
harkitsevat, myöntävätkö ne luvan 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa varten 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti, 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
ekologisesti herkkiin meri- ja 
rannikkoympäristöihin, sillä monilla 
niistä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen mukautumisessa.

Or. en
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Tarkistus 234
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
sallimasta merellä tapahtuvaa hiilivetyjen 
etsintää ja porausta arktisilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 235
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komission toimittaa viimeistään 
[vuosi tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeen] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle rahavakuuksia koskevan 
kertomuksen sekä ehdotuksia 
järjestelyistä, joiden avulla voidaan 
helpottaa rahavakuuksien antamista.

Or. en

Tarkistus 236
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuren yleisön osallistuminen 
lupamenettelyihin

Suuren yleisön osallistuminen direktiivien 
2001/42/EY, 85/337/ETY, 92/43/ETY ja 
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79/409/ETY mukaisesti

Or. en

Perustelu

Suuren yleisön osallistumisesta säädetään jo SEA-direktiivissä (2001/42/EY), 
ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä (85/337/ETY), 
elinympäristödirektiivissä (92/43/ETY) ja lintudirektiivissä (79/409/ETY). Nykyvaatimuksista 
poiketen julkista osallistumista toimiluvan myöntämisvaiheeseen pidetään tarpeettomana ja 
aiheettomana. Sääntelijöihin ja toimialaan kohdistuvien kohtuuttomien taakkojen 
välttämiseksi 5 artikla olisi siten rajoitettava direktiivien nykyisiin vaatimuksiin.

Tarkistus 237
Michèle Rivasi

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 niiden 
lainkäyttövallassa olevilla alueilla 
varhaisessa vaiheessa tosiasialliset 
mahdollisuudet osallistua 
lupamenettelyihin tämän asetuksen liitteen 
I vaatimusten mukaisesti, sanotun 
rajoittamatta suuren yleisön 
osallistumista koskevien säännösten 
soveltamista direktiivin 85/337/EY 
yhteydessä, sellaisena kuin se on 
muutettuna. Nämä menettelyt ovat ne, 
joista säädetään direktiivin 2003/35/EY 
liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 238
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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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 niiden 
lainkäyttövallassa olevilla alueilla 
varhaisessa vaiheessa tosiasialliset 
mahdollisuudet osallistua 
lupamenettelyihin tämän asetuksen
liitteessä I asetettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Nämä 
menettelyt ovat ne, joista säädetään 
direktiivin 2003/35/EY liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 239
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää 
yksityiskohtaisemmista järjestelyistä, jotka 
koskevat tiedottamista suurelle yleisölle ja 
sen kuulemista.

2. Jäsenvaltiot, joiden lainkäyttöalueella 
harjoitetaan avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa, voivat säätää 
yksityiskohtaisemmista järjestelyistä, jotka 
koskevat tiedottamista suurelle yleisölle ja 
sen kuulemista.

Or. en

Tarkistus 240
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 
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osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle.

osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle eivätkä ne johda 
luottamuksellisten tai strategisten tietojen 
paljastumiseen.

Or. fr

Perustelu

Tietojen toimittamisessa suurelle yleisölle on otettava huomioon toiminnanharjoittajan 
taloudelliset ja strategiset edut. 

Tarkistus 241
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 
osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle.

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 
osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle, ja siinä on otettava huomioon 
liikesalaisuudet ja luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 242
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 

3. Suuren yleisön osallistuminen on 
järjestettävä niin, ettei tietojen 
paljastamisesta ja suuren yleisön 
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osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle.

osallistumisesta aiheudu riskejä öljyä ja 
kaasua poraavien avomerilaitosten 
turvallisuudelle ja turvatoimille eikä niiden 
toiminnalle, ja siinä on kunnioitettava 
kaupallisesti arkaluontoisen tiedon 
luottamuksellisuutta.

Or. en

Tarkistus 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Oikeussuoja

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiaa koskevan kansallisen 
oikeusjärjestelmän mukaisesti siihen 
yleisöön kuuluvilla, jota asia koskee, on 
mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai 
muussa laillisesti perustetussa 
riippumattomassa ja puolueettomassa 
elimessä lupamenettelyjen yhteydessä 
päätösten, toimien tai laiminlyöntien 
asiasisällön taikka niihin liittyvien 
menettelyjen laillisuus uudelleen 
tutkittavaksi, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:
a) asia koskee riittävästi kyseessä olevaa 
yleisöä,
b) kyseessä oleva yleisö väittää oikeuttaan 
heikennettävän, jos jäsenvaltion 
hallintolainkäyttöä koskevassa 
säännöstössä edellytetään tällaista 
ennakkoehtoa.
2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, missä 
vaiheessa muista päätöksistä, toimista tai 
laiminlyönneistä voidaan valittaa.
3. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, mikä 
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muodostaa riittävän edun ja mikä 
oikeuden heikentymisen tavoitteenaan 
antaa yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus.
Ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
järjestöjen edun katsotaan olevan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla riittävä.
Niillä katsotaan myös olevan oikeuksia, 
joita on mahdollista heikentää 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
4. Edellä esitetyillä 1, 2 ja 3 kohdilla ei 
rajoiteta hallintoviranomaisen 
mahdollisuuksia tutkia asiaa alustavasti 
eikä vaikuteta vaatimukseen, jonka 
mukaisesti hallinnolliset 
muutoksenhakumenettelyt on saatettava 
päätökseen ennen kuin asia saatetaan 
tuomioistuimessa tutkittavaksi, silloin kun 
jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy 
tällainen vaatimus.
Kyseisen menettelyn on oltava 
oikeudenmukainen, tasapuolinen ja 
nopea eikä se saa liian kallis.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisön saatavilla on käytännön tietoja 
mahdollisuudesta turvautua 
hallinnollisiin ja tuomioistuimessa 
käsiteltäviin 
muutoksenhakumenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa mukaillaan teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU 25 artiklan säännöksiä, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Århusin yleissopimuksen kanssa.

Tarkistus 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 ja liitettyjen infrastruktuurien
toiminnasta saavat toimilupa-alueella 
vastata ainoastaan luvanhaltijat tai tätä 
varten nimetyt toimintaa harjoittavat
tahot, jotka jäsenvaltio hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 245
Ivo Belet

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 luvan myöntävät 
viranomaiset hyväksyvät.

Or. en

Tarkistus 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luvanhaltijan on varmistettava, että 
nimetty toiminnanharjoittaja pystyy 
tyydyttävästi täyttämään tämän asetuksen 
vaatimusten mukaiset tehtävät ja 
velvollisuudet, ja toteutettava kaikki 
aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, 



PE494.690v01-00 86/275 AM\911374FI.doc

FI

että tehtävät ja velvollisuudet täytetään 
näiden vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta kohtaa korostamaan luvanhaltijan vastuuta suhteessa toiminnanharjoittajan 
valmiuksiin, tehtäviin ja velvollisuuksiin.

Tarkistus 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, 
ettei luvanhaltijan nimittämä henkilö ole 
pätevä toimimaan laitoksessa 
toiminnanharjoittajana tai poraustoimen 
suorittajana, tästä on ilmoitettava 
luvanhaltijalle, jonka on otettava kaikki 
toiminnanharjoittajalle tämän asetuksen 
mukaisesti kuuluva vastuu.

2. Jos toimivaltainen viranomainen
ilmoittaa luvan myöntävälle jäsenvaltion 
viranomaiselle, ettei toiminnanharjoittaja
ole pätevä suorittamaan kyseisiä tehtäviä 
ja velvollisuuksia, luvan myöntävän 
viranomaisen on ilmoitettava tästä
luvanhaltijalle, otettava vastuu tehtävien ja 
velvollisuuksien suorittamisesta ja 
nimitettävä korvaava 
toiminnanharjoittaja mahdollisimman 
pian.

Or. en

Perustelu

Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että taho ei ole 
pätevä toimimaan toiminnanharjoittajana, luvanhaltijan olisi otettava sen tehtävät. 
Luvanhaltija on kuitenkin usein yritysten ryhmä pikemminkin kuin yksittäinen henkilö tai 
yritys. Tällaista ryhmittymää ei aina voida hyväksyä toiminnanharjoittajaksi, ja voidaan 
vaatia, että yhden oikeudellisen yksikön on kannettava vastuu.

Tarkistus 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti laitokset 
eivät saa käynnistää tai jatkaa toimintaa 
ennen kuin 10 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttävä
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettu 11 artiklassa 
vahvistetussa määräajassa ja 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt sen tämän asetuksen 
mukaisesti.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti laitokset 
eivät saa käynnistää tai jatkaa toimintaa
toimilupa-alueilla ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettu 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen 
on hyväksynyt sen tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poraustoimintaa ja yhdistettyä 
toimintaa ei saa toteuttaa, ellei laitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta ole hyväksytty tämän artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Toimintaa ei 
myöskään saa käynnistää tai toteuttaa, jos
poraustoimesta tai yhdistetystä 
toiminnasta ei ole annettu toimivaltaiselle 
viranomaiselle 13 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttävää ilmoitusta 
14 artiklassa vahvistetussa määräajassa
tai toimivaltainen viranomainen ei hyväksy 
ilmoituksen sisältöä.

4. Yhdistettyä toimintaa tai 
poraustoimintaa ei saa toteuttaa, ellei 
laitoksen suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaa kertomusta ole hyväksytty 
tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Toimintaa ei myöskään saa käynnistää tai 
toteuttaa, jos yhdistetystä toiminnasta tai 
poraustoimesta ei ole ilmoitettu
toimivaltaiselle viranomaiselle 13 ja 
14 artiklan mukaisesti tai toimivaltainen 
viranomainen ei hyväksy ilmoituksen 
sisältöä.

Or. en

Perustelu

Määritelmä olisi muotoiltava uudelleen selkeyden parantamiseksi ja jotta voidaan poistaa 
viittaukset "edellytykset täyttävään" ja "määräaikaan", jotka ovat tarpeettomia.
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Tarkistus 250
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvanhaltija on direktiivin 2004/35/EY 
mukaisesti vastuussa sellaisten 
ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta, jotka ovat aiheutuneet 
luvanhaltijan avomerellä tapahtuvasta 
öljyn- tai kaasunporaustoiminnasta tai
minkä tahansa luvanhaltijan kanssa tähän 
toimintaan liittyen tehdyn sopimuksen 
perusteella osallistuvan tahon toiminnasta.
Tämän asetuksen mukainen toiminnan 
hyväksymismenettely ei rajoita 
luvanhaltijan vastuuta.

1. Luvanhaltija on direktiivin 2004/35/EY 
mukaisesti vastuussa sellaisten 
ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta, jotka ovat aiheutuneet 
luvanhaltijan avomerellä tapahtuvasta 
öljyn- tai kaasunporaustoiminnasta tai 
luvanhaltijan kanssa tähän toimintaan 
liittyen tehdyn sopimuksen perusteella 
osallistuvan toiminnanharjoittajan
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 251
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen toimivaltainen viranomainen Toimivaltainen viranomainen

Or. en

Tarkistus 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla alueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on nimettävä tässä 
asetuksessa säädettyjä tehtäviä hoitava 
toimivaltainen viranomainen.

1. Jäsenvaltioiden, joiden lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla alueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on nimettävä
tämän asetuksen soveltamisalaan liittyviä
tehtäviä hoitava toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Tarkistus 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt 
toimivaltaiset viranomaiset hoitavat
seuraavia tehtäviä:

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetty 
toimivaltainen viranomainen hoitaa 
vähintään seuraavia velvollisuuksia:

Or. en

Tarkistus 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastusten tekeminen, tutkimusten 
teettäminen ja täytäntöönpanotoimien 
toteuttaminen;

b) tarkastusten ja tutkimusten teettäminen 
ja täytäntöönpanotoimien toteuttaminen, 
joilla valvotaan, että 
toiminnanharjoittajat ja omistajat 
noudattavat tätä lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen 
organisaation on oltava 19 artiklan 
säännösten mukainen, jotta varmistetaan 
toiminnan riippumattomuus mahdollisesti 
eturistiriitoja aiheuttavissa tehtävissä ja 
asiantuntijatyössä sekä yleinen tehokkuus 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan sääntelyssä.

3. Tämän asetuksen mukaisia 
velvollisuuksia hoitavien toimivaltaisten 
viranomaisten on oltava toiminnallisesti 
riippumattomia niistä jäsenvaltioiden 
tahoista, jotka hoitavat jäsenvaltion 
taloudelliseen kehittämiseen liittyviä 
tehtäviä, ja erityisesti niistä, jotka 
myöntävät lupia direktiivin 94/22/EY 
mukaisesti ja vastaavat tähän liittyvien 
tuloja ja niiden keräämistä koskevan 
politiikan laatimisesta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vaatia, että toimivaltaisten viranomaisten on oltava toiminnallisesti 
riippumattomia elimestä, joka vastaa lupien myöntämisestä sekä asiaan liittyviä tuloja ja 
niiden keräämistä koskevan politiikan laatimisesta, mikä on Meksikonlahden tapahtumien 
keskeinen opetus.

Tarkistus 256
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisella viranomaisella on riittävät 
resurssit tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseen.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisella viranomaisella on riittävät 
resurssit tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseen. Niiden on luotava 
riittävät valvontamekanismit valvomaan 
toimivaltaisen viranomaisen 
riippumattomuutta ja tehokkuutta ja 
toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet niiden parantamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toimivaltaisella viranomaisella on riittävät 
resurssit tämän asetuksen mukaisten
tehtävien hoitamiseen.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät
henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit 
tämän asetuksen mukaisten
velvollisuuksien hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 258
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisella viranomaisella on riittävät 
resurssit tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseen.

4. Jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttöalueella harjoitetaan 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on varmistettava, 
että toimivaltaisella viranomaisella on 
riittävät resurssit tämän asetuksen 
mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta



PE494.690v01-00 92/275 AM\911374FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisella viranomaisella on riittävät 
resurssit tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseen.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisella viranomaisella on 
tarvittava toimivalta ja riittävät resurssit 
tämän asetuksen mukaisten tehtävien 
hoitamiseen.

Or. ro

Tarkistus 260
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Viraston suorittama turvallisuuden 

valvonta avomerellä
1. Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA) tai uusi asianmukaisesti 
perustettu virasto, jäljempänä 'virasto', 
antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
teknistä ja tieteellistä apua riskien 
minimoimisen ja avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan 
turvallisuutta koskevan yhteisön 
lainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.
2. Viraston on toteutettava toimenpiteitä, 
joihin kuuluvat muun muassa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 
tarkastukset sekä luvanantamisprosessia 
ja hätävalmiuksia koskevien kansallisten 
järjestelyjen arvioinnit, varmistaakseen 
että jäsenvaltiot noudattavat 
täysimääräisesti kaikkia tämän asetuksen 
säännöksiä.
3. Lisäksi virasto vastaa seuraavista 
hätävalmiusjärjestelyihin liittyvistä 
tehtävistä:
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i) jäsenvaltioiden ja komission 
avustaminen öljyvuodon laajuuden ja 
ympäristövaikutusten sekä lähiseudulla 
toimivista laitoksista tai aluksista 
aiheutuvien turvallisuusriskien 
havaitsemisessa ja seurannassa,
ii) jäsenvaltioiden avustaminen 
suuronnettomuuden jälkeisissä 
korjaamis- ja puhdistustoimenpiteissä 
sekä valtioiden rajat ylittävien 
hätätoimenpiteiden koordinoinnissa, 
mukaan luettuina toimenpiteet, joita 
toteutetaan vaikutusten ylittäessä rajat ja 
yltäessä EU:n aluevesiä laajemmalle,
iii) jäsenvaltioiden avustaminen 
avomerellä toimivia öljy- ja kaasulaitoksia 
koskevissa onnettomuustutkinnoissa, 
korjaavien toimenpiteiden seuranta 
mukaan lukien.
4. Viraston on edistettävä avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja parhaita 
käytänteitä kansainvälisesti asiaa 
käsittelevillä alueellisilla ja 
maailmanlaajuisilla foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 261
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Viraston suorittama turvallisuuden 

valvonta avomerellä
1. Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA) tai uusi asianmukaisesti 
perustettu virasto, jäljempänä 'virasto', 
antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
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teknistä ja tieteellistä apua riskien 
minimoimisen ja avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan 
turvallisuutta koskevan yhteisön 
lainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.
2. Viraston on tarkasteltava uudestaan 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
myönnettyjä lupia, kuultava toimivaltaisia 
viranomaisia, valvottava tarkastuksia sekä 
jäsenvaltioiden hätävalmiusjärjestelyjä.
3. Lisäksi virasto vastaa seuraavista 
hätävalmiusjärjestelyihin liittyvistä 
tehtävistä:
i) jäsenvaltioiden ja komission 
avustaminen öljyvuodon laajuuden ja 
ympäristövaikutusten sekä lähiseudulla 
toimivista laitoksista tai aluksista 
aiheutuvien turvallisuusriskien 
havaitsemisessa ja seurannassa,
ii) jäsenvaltioiden avustaminen 
suuronnettomuuden jälkeisissä 
korjaamis- ja puhdistustoimenpiteissä 
sekä valtioiden rajat ylittävien 
hätätoimenpiteiden koordinoinnissa, 
mukaan luettuina toimenpiteet, joita 
toteutetaan vaikutusten ylittäessä rajat ja 
yltäessä EU:n aluevesiä laajemmalle,
iii) jäsenvaltioiden avustaminen 
avomerellä toimivia öljy- ja kaasulaitoksia 
koskevissa onnettomuustutkinnoissa, 
korjaavien toimenpiteiden seuranta 
mukaan lukien.
Viraston on edistettävä avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja parhaita 
käytänteitä kansainvälisesti asiaa 
käsittelevillä alueellisilla ja 
maailmanlaajuisilla foorumeilla.

Or. en
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Tarkistus 262
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Viraston suorittama turvallisuuden 

valvonta avomerellä
1. Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA) tai uusi asianmukaisesti 
perustettu virasto, jäljempänä 'virasto', 
antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
teknistä ja tieteellistä apua riskien 
minimoimisen ja avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan 
turvallisuutta koskevan yhteisön 
lainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.
2. Viraston on toteutettava toimenpiteitä, 
joihin kuuluvat muun muassa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 
tarkastukset sekä luvanantamisprosessia 
ja hätävalmiuksia koskevien kansallisten 
järjestelyjen arvioinnit, varmistaakseen 
että jäsenvaltiot noudattavat 
täysimääräisesti kaikkia tämän asetuksen 
säännöksiä.
3. Viraston on edistettävä avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja parhaita 
käytänteitä kansainvälisesti asiaa 
käsittelevillä alueellisilla ja 
maailmanlaajuisilla foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 263
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Euroopan meriturvallisuusvirasto 

(EMSA)
EMSA vastaa seuraavista tehtävistä:
1. Tarkastusten sekä jäsenvaltioiden 
hätävalmiusjärjestelyjen seuranta.
2. Tehtävät hätämenettelyjen osalta:
a) jäsenvaltioiden ja komission 
avustaminen öljyvuodon laajuuden ja 
ympäristövaikutusten sekä lähiseudulla 
toimivista laitoksista tai aluksista 
aiheutuvien turvallisuusriskien 
havaitsemisessa ja seurannassa,
b) jäsenvaltioiden avustaminen 
suuronnettomuuden jälkeisissä 
korjaamis- ja puhdistustoimenpiteissä 
sekä valtioiden rajat ylittävien 
hätätoimenpiteiden koordinoinnissa, 
mukaan luettuina toimenpiteet, joita 
toteutetaan vaikutusten ylittäessä rajat ja 
ulottuessa EU:n aluevesien ulkopuolelle,
c) jäsenvaltioiden avustaminen 
avomerellä toimivia öljy- ja kaasulaitoksia 
koskevissa onnettomuustutkinnoissa, 
korjaavien toimenpiteiden seuranta 
mukaan lukien.
3. Viraston on edistettävä kansainvälisesti 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja parhaita 
käytänteitä asiaa käsittelevillä alueellisilla 
ja maailmanlaajuisilla foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 264
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Euroopan meriturvallisuusviraston 

tehtävät
Euroopan meriturvallisuusvirasto
i) avustaa jäsenvaltioita ja komissiota 
öljy- tai kaasuvuodon laajuuden ja 
ympäristövaikutusten havainnoinnissa ja 
valvonnassa,
ii) avustaa jäsenvaltioita 
hätäsuunnitelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa suuronnettomuuden 
jälkeen etenkin, jos onnettomuudella on 
valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, 
unionin aluevesien ulkopuolelle ulottuvat 
rajat ylittävät vaikutukset mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 39 artiklan siirtymäsäännöksistä 
muuta johdu, tuotantolaitoksen tai muun 
kuin tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat:

1. Jollei 39 artiklan siirtymäsäännöksistä 
muuta johdu, tuotantolaitoksen 
toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat:

Or. en
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Tarkistus 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos kyseessä on tuotantolaitoksen 
suunnitelma, ilmoitus suunnitelmasta 
liitteessä II olevan 1 osan vaatimusten
mukaisesti;

a) jos kyseessä on tuotantolaitoksen 
suunnitelma, ilmoitus suunnitelmasta 
liitteessä II olevan 1 osan 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus, joka sisältää 10 tai 11 
artiklassa täsmennetyt tiedot;

b) jos kyseessä on olemassa oleva 
tuotantolaitos, joka on määrä siirtää 
uuteen tuotantopaikkaan, jossa sitä on 
määrä käyttää, siirtoilmoitus liitteen II 
osan 1 vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen sisällytetty 12 artiklan 
mukainen sisäinen hätäsuunnitelma;

c) suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus, joka sisältää 10 artiklassa 
täsmennetyt tiedot;

Or. en
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Perustelu

Ehdotamme näiden vaatimusten siirtämistä liitteeseen II, jossa esitetään yksityiskohtainen 
luettelo toimitettavia asiakirjoja koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaan kertomukseen sisällytetty 
18 artiklan mukainen selvitys 
toiminnanharjoittajan politiikasta 
suuronnettomuuksien estämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme näiden vaatimusten siirtämistä liitteeseen II, jossa esitetään yksityiskohtainen 
luettelo toimitettavia asiakirjoja koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 270
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) todisteet toiminnanharjoittajan 
rahavakuudesta.

Or. en

Tarkistus 271
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) todisteet toiminnanharjoittajan 
rahavakuudesta.

Or. en

Tarkistus 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
saatava ilmoitukset suunnitelmasta 
viimeistään 24 viikkoa ennen 
suunniteltua toimea koskevan
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen esittämistä.

2. Jollei 39 artiklan siirtymäsäännöksistä 
muuta johdu, muun kuin 
tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajan 
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle suuronnettomuusvaaroista
laadittava kertomus, joka sisältää 
11 artiklassa täsmennetyt tiedot.

Or. en

Tarkistus 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on annettava tiedoksi 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
toimivaltaisen viranomaisen vahvistaman 
määräajan kuluessa ja viimeistään 
12 viikkoa ennen suunnitellun toimen 
käynnistämistä.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
saatava ilmoitus suunnitelmasta riittävän 
varhaisessa suunnittelun vaiheessa, jotta 
toiminnanharjoittaja voi ottaa kaikki 
toimivaltaisen viranomaisen esittämät 
huomautukset huomioon lopullisen 
suunnitelman laatimisessa ja 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
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kertomuksen valmistelussa.

Or. en

Tarkistus 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 
saatava siirtoilmoitus riittävän
varhaisessa suunnittelun vaiheessa, jotta 
toiminnanharjoittaja voi ottaa kaikki 
toimivaltaisen viranomaisen esittämät 
huomautukset huomioon 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen valmistelussa.

Or. en

Tarkistus 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun olemassa olevan 
tuotantolaitoksen on määrä saapua 
jäsenvaltion vesille tai poistua niiltä, 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille on 
ilmoitettava kirjallisesti ennen päivää, 
jona tuotantolaitoksen on määrä saapua 
jäsenvaltion vesille tai poistua niiltä.

Or. en
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Tarkistus 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jos suunnitelmaa tai siirtoa 
koskevaan ilmoitukseen tehdään 
merkittäviä muutoksia ennen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen esittämistä, toimivaltaiselle 
viranomaiselle on ilmoitettava 
muutoksesta mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vastaanotettava 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus viimeistään 24 viikkoa ennen 
toiminnan suunniteltua aloittamista tai 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 278
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantolaitoksen
suuronnettomuusvaaroista laadittava

kertomus

Tuotantolaitoksen
suuronnettomuusvaaroja koskeva

kertomus

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; sen hyväksyminen edellyttää vastaavia muutoksia koko 
tekstiin.

Tarkistus 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 vähintään
liitteessä II olevassa 2 ja 5 osassa 
täsmennetyt tiedot, ja sitä on tarkistettava 
tarvittaessa. Työntekijöiden edustajia on 
kuultava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen valmistelun 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 280
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 

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

kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 2 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot, 
ja siinä on todistettava, että työntekijöiden 
edustajien näkemykset on otettu 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 281
Ivo Belet

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, jotka tarkoittaisivat 
merkittävää muutosta nykyiseen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen, tai laitos on tarkoitus 
poistaa käytöstä, tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II 
olevan 6 osan mukaisesti ja kertomus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

3. Jos tuotantolaitoksessa on määrä tehdä
muutoksia, jotka merkittävästi vaikuttavat 
suuronnettomuuden riskiin, tai jos kiinteä 
tuotantolaitos on tarkoitus poistaa 
käytöstä, tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
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olevan 6 osan mukaisesti ja kertomus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

kertomusta on muutettava liitteessä II
olevassa 6 osassa asetettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Artiklassa olisi vaadittava suuronnettomuusvaaroista laadittavan kertomuksen säännöllistä 
tarkistamista sen pitämiseksi ajan tasalla. Koska liikkuvia laitoksia ei pureta paikalla, tämän 
vaatimuksen olisi koskettava vain kiinteitä laitoksia.

Tarkistus 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä, toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävää lisätietoja tai
muutoksia toimitettuihin asiakirjoihin.

4. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä,
toiminnanharjoittajan on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava nämä 
tiedot ja tehtävä tarvittaessa muutoksia
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen tietoihin.

Or. en

Perustelu

Artiklaa olisi muutettava niin, että velvollisuus koskee toiminnanharjoittajaa eikä 
toimivaltaista viranomaista.

Tarkistus 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdan mukaisesti muutettu 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistamassa määräajassa 
ja viimeistään 6 viikkoa ennen 
suunniteltujen töiden aloittamista. 
Suunniteltuja töitä ei saa aloittaa ennen 
kuin toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

5. Edellä 3 kohdan mukaisesti muutettu 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle viimeistään 12 viikkoa
ennen suunniteltujen töiden aloittamista tai 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa. 
Suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen voimassa olevan version 
menettelyihin ja järjestelyihin ehdotettuja 
muutoksia ei saa ottaa käyttöön ennen 
kuin toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta ainakin viiden vuoden välein 
tai useammin, jos toimivaltainen 
viranomainen sitä vaatii, ja 
uudelleentarkastelun tulokset on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

6. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta ainakin viiden vuoden välein 
tai useammin, jos toimivaltainen 
viranomainen sitä vaatii. 
Uudelleentarkastelusta on esitettävä 
yhteenveto toimivaltaiselle viranomaiselle
28 päivän kuluessa sen päättymisestä tai, 
jos toimivaltainen viranomainen on 
pyytänyt uudelleentarkastelua, 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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. Muun kuin tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava vähintään
liitteessä II olevassa 3 ja 5 osassa 
täsmennetyt tiedot, ja sitä on tarkistettava 
tarvittaessa. Työntekijöiden edustajia on 
kuultava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen valmistelun 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Artiklassa olisi vaadittava suuronnettomuusvaaroista laadittavan kertomuksen säännöllistä 
tarkistamista sen pitämiseksi ajan tasalla.

Tarkistus 287
Francisco Sosa Wagner

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. Muun kuin tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 3 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot, 
ja siinä on todistettava, että työntekijöiden 
edustajien näkemykset on otettu 
huomioon.

Or. en
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Tarkistus 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 muussa kuin tuotantolaitoksessa on 
määrä tehdä muutoksia, jotka 
merkittävällä tavalla muuttavat 
suuronnettomuuksien riskiä, tai kiinteä 
muu kuin tuotantolaitos on tarkoitus 
poistaa käytöstä, muun kuin 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta on muutettava liitteessä II
olevassa 6 osassa (4 kohtaa lukuun 
ottamatta) asetettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Koska liikkuvia laitoksia ei pureta paikalla, tämän vaatimuksen olisi koskettava vain kiinteitä 
laitoksia.

Tarkistus 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muun kuin tuotantolaitoksen osalta 
2 kohdan mukaisesti muutettu 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistamassa määräajassa 
ja viimeistään 2 viikkoa ennen 
suunniteltujen töiden aloittamista. 

3. Kiinteän muun kuin tuotantolaitoksen 
osalta 2 kohdan mukaisesti muutettu 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle viimeistään 12 viikkoa
ennen suunniteltujen töiden aloittamista tai 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa. 
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Suunniteltuja töitä ei saa aloittaa ennen 
kuin toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt muun kuin tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

Suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen voimassa olevan version 
menettelyihin ja järjestelyihin ehdotettuja 
muutoksia ei saa ottaa käyttöön ennen 
kuin toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikkuvan muun kuin tuotantolaitoksen 
osalta 2 kohdan mukaisesti muutettu 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistamassa määräajassa 
ja joka tapauksessa viimeistään 2 viikkoa
ennen suunniteltujen toimien 
käynnistämistä. Laitos ei saa aloittaa 
toimintaa ennen kuin toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt muun kuin 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

4. Liikkuvan muun kuin tuotantolaitoksen 
osalta 2 kohdan mukaisesti muutettu 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle viimeistään 12 viikkoa
ennen suunniteltujen toimien 
käynnistämistä tai toimivaltaisen 
viranomaisen määrittelemän ajan 
puitteissa. Laitos ei saa aloittaa toimintaa 
ennen kuin toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt muun kuin tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
muutetun kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 291
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä, toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävää lisätietoja tai 
muutoksia toimitettuihin asiakirjoihin.

5. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä,
toiminnanharjoittajan on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava nämä 
tiedot ja tarvittaessa tehtävä tarvittavat 
muutokset toimitettavaan 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen.

Or. en

Tarkistus 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä, toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävää lisätietoja tai
muutoksia toimitettuihin asiakirjoihin.

5. Jos tarvitaan lisätietoja, ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä,
toiminnanharjoittajan on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava nämä 
tiedot ja tehtävä tarvittaessa muutoksia
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen tietoihin.

Or. en

Perustelu

Artiklaa olisi muutettava niin, että velvollisuus koskee toiminnanharjoittajaa eikä 
toimivaltaista viranomaista.

Tarkistus 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen muun kuin 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta ainakin viiden vuoden välein 
tai useammin, jos toimivaltainen 
viranomainen sitä vaatii.
Uudelleentarkastelun tulokset on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

6. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen muun kuin 
tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta ainakin viiden vuoden välein 
tai useammin, jos toimivaltainen 
viranomainen sitä vaatii.
Uudelleentarkastelusta on esitettävä 
yhteenveto toimivaltaiselle viranomaiselle
28 päivän kuluessa sen päättymisestä tai, 
jos toimivaltainen viranomainen on 
pyytänyt uudelleentarkastelua, 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on laadittava 
sisäiset hätäsuunnitelmat, joissa otetaan 
huomioon viimeisimmän 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen laatimisen aikana tehdyt 
suuronnettomuuksien riskinarvioinnit. Jos 
kyseessä on kaivon poraaminen liikkuvalla 
muulla kuin tuotantolaitoksella,
poraustoimesta tehdyn ilmoituksen 
mukainen riskinarviointi on sisällytettävä 
laitoksen hätäsuunnitelmaan.

1. Toiminnanharjoittajien on laadittava 
sisäiset hätäsuunnitelmat, joissa otetaan 
huomioon viimeisimmän 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen laatimisen aikana tehdyt 
suuronnettomuuksien riskinarvioinnit. Jos 
kyseessä on reiän poraaminen liikkuvalla 
muulla kuin tuotantolaitoksella, sisäinen 
hätäsuunnitelma on esitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisestä 
poraustoimesta tehtävän ilmoituksen 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantolaitosten ja muiden kuin 
tuotantolaitosten sisäinen hätäsuunnitelma
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen osana.

2. Tuotantolaitosten ja muiden kuin 
tuotantolaitosten toiminnanharjoittajan on 
esitettävä sisäinen hätäsuunnitelma 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muiden kuin tuotantolaitosten, jotka 
hoitavat poraustoimia ja joiden sisäistä 
hätäsuunnitelmaa muutetaan 
porauskohteen erityisen sijainnin vuoksi, 
on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tästä sisäisen 
hätäsuunnitelman muutoksesta 
jättäessään ilmoitusta poraustoimesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton, koska 12 artiklan 1 kohdassa todetaan, että suunnitelma on esitettävä 
kunkin poraustoimesta tehdyn ilmoituksen mukaisen riskinarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 297
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toiminnanharjoittajien on 
todistettava, että mahdollisten vuotojen 
tukkimiseen tarvittava kalusto on 
suuronnettomuuden tapauksessa 
käytettävissä ajoissa.

Or. en

Tarkistus 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollisen vuodon tukkimiseen 
tarvittavan kaluston on oltava saatavilla 
sellaisessa paikassa, että sitä voidaan 
käyttää ajoissa 
suuronnettomuustapauksessa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehto Beletin mietintöluonnoksen tarkistukselle 35. Tukkimiskalusto voidaan kuljettaa 
lentoteitse, joten "läheisyydessä" ei ehkä ole tarpeen.

Tarkistus 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poraustoimen suorittajan on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle enintään 

1. Poraustoimen suorittajan on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle
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21 päivää ennen poraustoimen 
aloittamista liitteessä II olevan 4 kohdan
mukainen ilmoitus, joka sisältää 
yksityiskohtaiset tiedot porauskaivoa 
koskevasta suunnitelmasta ja siihen 
liittyvästä toimesta.

yksityiskohtaiset tiedot porausreikää 
koskevasta suunnitelmasta ja 
suunnitellusta poraustoimesta liitteessä II 
olevan 4 kohdan vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti enintään 21 päivää ennen 
poraustoimen aloittamista tai 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemän ajan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltainen viranomainen ottaa 
ilmoituksen huomioon ja toteuttaa toimet, 
joita se pitää tarpeellisena ennen 
poraustoimen aloittamista.

2. Toimivaltainen viranomainen ottaa 
ilmoituksen huomioon ja toteuttaa
tarvittaessa aiheelliset toimet ennen 
poraustoimen aloittamista.

Or. en

Tarkistus 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poraustoimen suorittajan on välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
poraustoimea koskevan ilmoituksen 
tietoihin tehtävistä merkittävistä 
muutoksista ja annettava tästä 
samanaikaisesti 15 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tieto 
riippumattomalle porauskaivon 
tarkastajalle.

3. Poraustoimen suorittajan on välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
poraustoimea koskevan ilmoituksen 
tietoihin tehtävistä merkittävistä 
muutoksista. Poraustoimensuorittaja ottaa 
yhteyden riippumattomaan tarkastajaan
15 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tapahtumien järjestys ei ole looginen. Poraustoimen suorittajan on otettava yhteys 
riippumattomaan tarkastajaan olennaisen muutoksen valmistelun yhteydessä ennen kuin se 
esitetään toimivaltaiselle viranomaiselle. Muutos heijastelee tätä.

Tarkistus 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos poraustoimiin liittyy vaara siitä, 
että porausaukosta pääsee vahingossa 
vuotamaan hiilivetyjä, 
toiminnanharjoittajan on raportoitava 
toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä II 
olevan 4A osan vaatimusten mukaisesti. 
Raportit on esitettävä viikoittain alkaen 
poraustoimien alkamispäivästä tai 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemin aikavälein.

Or. en

Tarkistus 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos laitoksen on tarkoitus osallistua 
yhdistettyyn toimintaan, sen 
toiminnanharjoittajan on lähetettävä
toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä II 
olevan 7 kohdan mukainen ilmoitus, joka 
sisältää yksityiskohtaiset tiedot yhdistetystä 
toiminnasta. Kyseisten laitosten 
toiminnanharjoittajat voivat sopia, että 

1. Jos laitoksen on tarkoitus osallistua 
yhdistettyyn toimintaan, sen 
toiminnanharjoittajan on esitettävä
toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä II 
olevan 7 kohdan vähimmäisvaatimusten
mukainen ilmoitus, joka sisältää 
yksityiskohtaiset tiedot yhdistetystä 
toiminnasta. Jos yhdistettyyn toimeen 
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yksi toimijoista laatii yhdistetystä 
toiminnasta annettavan ilmoituksen 
kaikkien puolesta. Ilmoitus on annettava 
viimeistään 21 päivää ennen yhdistetyn 
toiminnan aloittamista.

osallistuvilla laitoksilla on useampi kuin 
yksi toiminnanharjoittaja,
toiminnanharjoittajien olisi sovittava, että 
yksi toimijoista laatii yhdistetystä 
toiminnasta annettavan ilmoituksen 
kaikkien puolesta Ilmoitus on annettava 
viimeistään 21 päivää ennen yhdistetyn 
toiminnan aloittamista tai toimivaltaisen 
viranomaisen määrittelemän ajan 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon ilmoitus ja toteutettava toimet, 
joita se pitää tarpeellisena ennen yhdistetyn 
toiminnan aloittamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoituksen laatineen 
toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
ilmoitukseen liittyvien tietojen 
merkittävistä muutoksista.

3. Ilmoituksen laatineen 
toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle
yhdistettyä toimintaa koskevaan
ilmoitukseen liittyvien tietojen 
merkittävistä muutoksista.

Or. en
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Tarkistus 306
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riippumaton kolmannen osapuolen 
suorittama todentaminen

Riippumaton todentaminen

Or. fr

Tarkistus 307
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riippumaton kolmannen osapuolen 
suorittama todentaminen

Riippumaton todentaminen

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 308
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riippumaton kolmannen osapuolen Riippumaton todentaminen
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suorittama todentaminen

Or. en

Tarkistus 309
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumattomien 
kolmansien osapuolten suorittamaa
todentamista ja porauskaivon tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumatonta
todentamista ja porauskaivon tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 310
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumattomien 
kolmansien osapuolten suorittamaa
todentamista ja porauskaivon tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmät riippumatonta
todentamista ja porausreiän tarkastusta 
varten laitoksen tai porausreiän koko 
käyttöiän ajaksi ja kuvattava nämä
järjestelmät 
turvallisuusjohtamisjärjestelmien 
kuvauksessa, joka esitetään 
suuronnettomuusvaaroista laadittavien 
kertomusten yhteydessä 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Riippumattoman todentamisen olisi käynnistyttävä mahdollisimman varhain ja sitä olisi 
sovellettava laitoksen tai porausreiän koko käyttöiän ajan. Tämä tärkeä periaate on 
täsmennettävä 15 artiklassa.

Tarkistus 311
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumattomien 
kolmansien osapuolten suorittamaa 
todentamista ja porauskaivon tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön riippumaton 
todentamisjärjestelmä porausreiän
tarkastusta varten ja kuvattava nämä 
18 artiklan mukaisesti 
suuronnettomuusvaaroista laadittaviin 
kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.

Or. fr

Tarkistus 312
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumattomien 
kolmansien osapuolten suorittamaa
todentamista ja porauskaivon tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 

1. Toiminnanharjoittajien on otettava 
käyttöön järjestelmä riippumatonta
todentamista ja porausreiän tarkastusta 
varten ja kuvattava nämä 18 artiklan 
mukaisesti suuronnettomuusvaaroista 
laadittaviin kertomuksiin sisällytettävään 
suuronnettomuuspolitiikkaan kuuluvat 
järjestelmät.
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järjestelmät.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 313
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Riippumattoman todentamisen 
tulokset eivät rajoita 
toiminnanharjoittajan vastuuta 
todennettavien laitteiden ja järjestelmien 
moitteettomasta ja turvallisesta 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 314
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todentamisesta vastaavan
riippumattoman kolmannen osapuolen
valinnan sekä riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittamaa todentamista ja 
riippumatonta porauskaivon tarkastusta 
koskevan järjestelmän suunnitelman on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

2. Riippumattoman todentajan valinnan 
sekä riippumatonta todentamista ja 
riippumatonta porausreiän tarkastusta 
koskevan järjestelmän suunnittelun on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.
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Or. en

Tarkistus 315
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todentamisesta vastaavan
riippumattoman kolmannen osapuolen
valinnan sekä riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittamaa todentamista ja
riippumatonta porauskaivon tarkastusta 
koskevan järjestelmän suunnitelman on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

2. Riippumattoman todentajan valinnan 
sekä riippumatonta todentamista ja 
porausreiän tarkastusta koskevan 
järjestelmän suunnittelun on täytettävä
vähintään liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 316
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todentamisesta vastaavan
riippumattoman kolmannen osapuolen
valinnan sekä riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittamaa todentamista ja
riippumatonta porauskaivon tarkastusta
koskevan järjestelmän suunnitelman on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

2. Riippumattoman todentajan valinnan 
sekä porausreiän tarkastukseen liittyvää
riippumatonta todentamista koskevan 
järjestelmän suunnittelun on täytettävä 
liitteessä II olevan 5 osan perusteet.

Or. fr

Tarkistus 317
Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todentamisesta vastaavan
riippumattoman kolmannen osapuolen
valinnan sekä riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittamaa todentamista ja 
riippumatonta porauskaivon tarkastusta 
koskevan järjestelmän suunnitelman on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

2. Riippumattoman todentajan valinnan 
sekä riippumatonta todentamista ja 
riippumatonta porausreiän tarkastusta 
koskevan järjestelmän suunnittelun on 
täytettävä liitteessä II olevan 5 osan 
perusteet.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 318
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamaa todentamista koskeva 
järjestelmä on otettava tuotantolaitosten 
ja muiden kuin tuotantolaitosten osalta 
käyttöön seuraavista syistä:

3. Riippumattoman todentamisen 
suunnitelmat on laadittava seuraavista 
syistä:

Or. en

Tarkistus 319
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamaa todentamista koskeva 
järjestelmä on otettava tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten osalta 
käyttöön seuraavista syistä:

3. Riippumatonta todentamista koskeva 
järjestelmä on otettava tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten osalta 
käyttöön seuraavista syistä:

Or. en

Tarkistus 320
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamaa todentamista koskeva 
järjestelmä on otettava tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten osalta 
käyttöön seuraavista syistä:

3. Riippumatonta todentamista koskeva 
järjestelmä on otettava tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten osalta 
käyttöön seuraavista syistä:

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 321
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet järjestelmät ja 
turvallisuuteen liittyvät keskeiset tekijät 
ovat soveltuvia ja ajanmukaisia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu- ja
testausaikataulu on soveltuva, 
ajanmukainen ja toimii
tarkoituksenmukaisesti;

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet laitteet ja 
turvallisuuden kannalta keskeiset tekijät 
ovat soveltuvia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu ja testaus 
on soveltuvaa ja pantu täytäntöön
tarkoituksenmukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tässä otetaan käyttöön uusi termi "erikoistuneet järjestelmät" selittämättä/määrittelemättä 
mitä sillä tarkoitetaan. Tämän tuloksena 15 artiklan 3 kohdan a alakohtaa voidaan tulkita 
siten, että siinä vaaditaan kolmannen osapuolen todentamista laitoksen 
turvallisuusjohtamisjärjestelmille pikemminkin kuin itse laitokselle ja laitteille. Niitä olisi 
parempi kutsua "erikoistuneiksi laitteiksi".

Tarkistus 322
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet järjestelmät ja 
turvallisuuteen liittyvät keskeiset tekijät 
ovat soveltuvia ja ajanmukaisia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu- ja 
testausaikataulu on soveltuva, 
ajanmukainen ja toimii 
tarkoituksenmukaisesti;

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet järjestelmät ja 
tarvittaessa turvallisuuteen liittyvät 
keskeiset tekijät ovat soveltuvia ja 
ajanmukaisia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu- ja 
testausaikataulu on soveltuva, 
ajanmukainen ja toimii 
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tarkoituksenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 323
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet järjestelmät ja 
turvallisuuteen liittyvät keskeiset tekijät 
ovat soveltuvia ja ajanmukaisia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu- ja 
testausaikataulu on soveltuva, 
ajanmukainen ja toimii 
tarkoituksenmukaisesti;

a) laitosten osalta siksi, että saadaan 
riippumaton vakuutus siitä, että laitoksen 
riskinarvioinneissa ja tarvittaessa
turvallisuusjohtamisjärjestelmissä 
määritellyt erikoistuneet järjestelmät ja 
turvallisuuteen liittyvät keskeiset tekijät 
ovat soveltuvia ja ajanmukaisia ja että 
suuronnettomuusvaarojen 
valvontajärjestelmän tarkastelu- ja 
testausaikataulu on soveltuva, 
ajanmukainen ja toimii 
tarkoituksenmukaisesti; 

Or. fr

Tarkistus 324
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) porauskaivoja koskevien suunnitelmien
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porauskaivoa koskeva 
suunnitelma ja porauskaivon
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä 
käytetään perusteena, jos porauskaivoa 
koskevat suunnitelmat mistä tahansa 
syystä muuttuvat.

b) porausreikiä koskevien ilmoitusten
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porausreikää koskeva 
suunnitelma ja porausreiän
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin kaikkina aikoina.
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Or. en

Tarkistus 325
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) porauskaivoja koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porauskaivoa koskeva 
suunnitelma ja porauskaivon
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä
käytetään perusteena, jos porauskaivoa
koskevat suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat.

b) porausreikiä koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porausreikää koskeva 
suunnitelma ja porausreiän
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä
päivitetään, jos porausreikää koskevat 
suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat.

Or. en

Tarkistus 326
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) porauskaivoja koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porauskaivoa koskeva 
suunnitelma ja porauskaivon
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä
käytetään perusteena, jos porauskaivoa
koskevat suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat.

b) porausreikiä koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porausreikää koskeva 
suunnitelma ja porausreiän
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä
päivitetään, jos porausreikää koskevat 
suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat.

Or. en
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Tarkistus 327
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) porauskaivoja koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porauskaivoa koskeva 
suunnitelma ja porauskaivon 
valvontatoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä 
käytetään perusteena, jos porauskaivoa
koskevat suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat.

b) porausreikiä koskevien suunnitelmien 
osalta siksi, että saadaan riippumaton 
vakuutus siitä, että porausreikää koskevat 
suunnittelutoimenpiteet soveltuvat 
oletettuihin olosuhteisiin ja että niitä
päivitetään, jos porausreikää koskevat 
suunnitelmat mistä tahansa syystä 
muuttuvat. 

Or. fr

Tarkistus 328
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toiminnanharjoittajien on reagoitava 
riippumattoman todentamisen tuloksiin ja 
toteutettava niihin perustuvat aiheelliset 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 329
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
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että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisten riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisten tulokset
pyynnöstä käyttöönsä.

että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisen riippumattoman
todentamisraportin sekä tiedot siihen 
annetuista vastauksista ja sen johdosta 
toteutetuista toimista pyynnöstä 
käyttöönsä ja että toiminnanharjoittajat 
säilyttävät niitä kuuden kuukauden ajan 
siitä, kun öljyn- ja kaasunporaustoiminta, 
johon ne liittyvät, on päättynyt.

Or. en

Perustelu

Todentamisraportit on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville, mutta 
samaa periaatetta ei noudateta liitteen II osan 5 kohdassa 3. Tällaiset tiedot on säilytettävä 
tietyn ajan (esim. kaikki tarkastuksia, järjestelmän tarkistuksia jne. koskevat tiedot on 
säilytettävä laitoksen käyttöajan plus 6 kuukautta).

Tarkistus 330
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisten riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisten tulokset 
pyynnöstä käyttöönsä.

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisen riippumattoman todentamisen
tulokset sekä tiedot toiminnanharjoittajien 
vastauksista ja niiden toteuttamista 
toimenpiteistä pyynnöstä käyttöönsä.

Or. en

Tarkistus 331
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisten riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisten tulokset 
pyynnöstä käyttöönsä.

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisten riippumattomien todentamisten 
tulokset pyynnöstä käyttöönsä. 

Or. fr

Tarkistus 332
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisten riippumattoman kolmannen 
osapuolen todentamisten tulokset 
pyynnöstä käyttöönsä.

4. Toiminnanharjoittajien on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisten riippumattomien todentamisten 
tulokset pyynnöstä käyttöönsä.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 333
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos toiminnanharjoittajaa vaaditaan sisällyttämään porausreiän suunnittelun ja rajojen 
arviointia koskevaan ilmoitukseen riippumattoman tarkastajan päätelmät, saavutetaan vain 
vähän lisäarvoa hallinnolliseen lisätaakkaan verrattuna. On tärkeää, että porausreiän 
tarkastaja tutustuu arvioon ennen porausreiän aloittamista tai käyttöönottoa.

Tarkistus 334
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotantojärjestelmien osalta 
todentamisjärjestelmän on oltava käytössä 
ennen kuin suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Muiden 
kuin tuotantolaitosten osalta järjestelmän 
on oltava käytössä ennen kuin kyseinen 
muu kuin tuotantolaitos tuodaan paikalle 
sille tarkoitettua toimintaa varten.

6. Tuotantojärjestelmien osalta 
todentamisjärjestelmän on oltava käytössä 
ennen kuin suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Muiden 
kuin tuotantolaitosten osalta järjestelmän 
on oltava käytössä ennen kuin kyseistä 
muuta kuin tuotantolaitosta käytetään 
unionin vesillä.

Or. en

Tarkistus 335
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotantojärjestelmien osalta 
todentamisjärjestelmän on oltava käytössä 
ennen kuin suuronnettomuusvaaroista 
laadittava kertomus toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Muiden 
kuin tuotantolaitosten osalta järjestelmän 
on oltava käytössä ennen kuin kyseinen 
muu kuin tuotantolaitos tuodaan paikalle 
sille tarkoitettua toimintaa varten.

6. Tuotantojärjestelmien osalta 
riippumattoman todentamisjärjestelmän on 
oltava käytössä ennen kuin 
suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus toimitetaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Muiden kuin 
tuotantolaitosten osalta riippumattoman
järjestelmän on oltava käytössä ennen kuin 
kyseinen muu kuin tuotantolaitos tuodaan 
paikalle sille tarkoitettua toimintaa varten. 

Or. fr

Tarkistus 336
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Unionin vesillä toimivien muiden kuin 
tuotantolaitosten on täytettävä niiden 
asiaa koskevien kansainvälisten 
yleissopimusten vaatimukset, jotka 
määritellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetussa asetuksessa 391/2009/EY, tai 
liikkuvien offshore-porausyksiköiden 
rakentamista ja niillä olevia laitteita 
koskevat standardit (vuoden 2009 MODU-
säännöstö). Niillä on oltava sellaisen 
organisaation sertifiointi, jonka unioni on 
hyväksynyt edellä mainitun asetuksen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaukset IMO:n MODU-säännöstöön ja muihin merialan standardeihin ja siihen, miten 
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nämä vaatimukset olisi sertifioitava, olisi poistettava. Ne eivät tuo lisäarvoa, ja on 
kyseenalaista, onko komissiolla toimivaltaa vaatia tällaisia muutoksia (esim. siksi, että näitä 
asioita sääntelee lippuvaltio, joka voi olla unionin ulkopuolella). Olisi myös todettava, että 
oikeudellisesta näkökulmasta IMO:n MODU-säännöstö ei muodosta sitovia puitteita.

Tarkistus 337
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Unionin vesillä toimivien muiden kuin 
tuotantolaitosten on täytettävä niiden asiaa 
koskevien kansainvälisten yleissopimusten 
vaatimukset, jotka määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa asetuksessa 
391/2009/EY, tai liikkuvien offshore-
porausyksiköiden rakentamista ja niillä 
olevia laitteita koskevat standardit 
(vuoden 2009 MODU-säännöstö). Niillä 
on oltava sellaisen organisaation 
sertifiointi, jonka unioni on hyväksynyt
edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

7. Unionin vesillä toimivien liikkuvien
muiden kuin tuotantolaitosten on täytettävä 
niiden asiaa koskevien kansainvälisten 
yleissopimusten vaatimukset, jotka 
määritellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetussa asetuksessa 391/2009/EY, tai 
liikkuvien offshore-porausyksiköiden 
rakentamista ja niillä olevia laitteita
koskevien standardien (MODU-säännöstö)
sovellettavassa versiossa. Unionin edellä 
mainitun asetuksen mukaisesti
tunnustaman organisaation on sertifioitava 
ne tarvittavien vaatimusten mukaisiksi.

Or. en

Tarkistus 338
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Unionin vesillä toimivien muiden kuin 
tuotantolaitosten on täytettävä niiden asiaa 
koskevien kansainvälisten yleissopimusten 
vaatimukset, jotka määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa asetuksessa 

7. Unionin vesillä toimivien muiden kuin 
tuotantolaitosten on täytettävä niiden asiaa 
koskevien kansainvälisten yleissopimusten 
vaatimukset, jotka määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa asetuksessa 
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391/2009/EY, tai liikkuvien offshore-
porausyksiköiden rakentamista ja niillä 
olevia laitteita koskevat standardit (vuoden 
2009 MODU-säännöstö). Niillä on oltava 
sellaisen organisaation sertifiointi, jonka 
unioni on hyväksynyt edellä mainitun 
asetuksen mukaisesti.

391/2009/EY. Uusien liikkuvien offshore-
porausyksiköiden, joiden rakentaminen 
alkoi 1 päivän tammikuuta 2012 jälkeen, 
on täytettävä liikkuvien offshore-
porausyksiköiden rakentamista ja niillä 
olevia laitteita koskevat standardit (vuoden 
2009 MODU-säännöstö). Unionin edellä 
mainitun asetuksen mukaisesti
tunnustaman organisaation on sertifioitava 
ne tarvittavien vaatimusten mukaisiksi.

Or. en

Perustelu

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements.The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU.Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio laatii yhteistyössä offshore-
viranomaisten foorumin kanssa 
35 artiklan mukaisen säännöllisesti 
päivitettävän luettelon sellaisista 
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järjestöistä, jotka on tunnustettu 
tuotantolaitoksien riippumattomiksi 
kolmansiksi todentajaosapuoliksi.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehto Beletin mietintöluonnoksen tarkistukselle 40. EMSAlla ei ole toimivaltaa 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan suhteen, eikä siltä pitäisi siksi 
pyytää kommentteja siitä, mitkä organisaatiot soveltuvat parhaiten kolmansiksi 
todentajaosapuoliksi tätä varten.

Tarkistus 340
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio laatii 35 artiklan nojalla 
luettelon tuotantolaitoksille hyväksytyistä 
riippumattomista kolmansista 
todentajaosapuolista ja päivittää sitä 
säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 341
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valta toiminnan kieltämiseen Valta avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan kieltämiseen

Or. en
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Perustelu

Tämän artiklan säännökset olisi ulotettava sisältämään valta kieltää "liitettyyn 
infrastruktuuriin" liittyvä toiminta laitosten lisäksi.

Tarkistus 342
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kiellettävä minkä tahansa laitoksen tai sen 
osan toiminta tai laitoksen tai sen osan
toiminnan käynnistäminen, jos 
toimenpiteet, joita toiminnanharjoittaja 
ehdottaa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi 10, 11, 
13 ja 14 artiklan mukaisesti, katsotaan 
selvästi vajavaisiksi.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kiellettävä minkä tahansa laitoksen tai sen 
osan tai minkä tahansa liitetyn 
infrastruktuurin toiminta tai toiminnan 
käynnistäminen, jos toimenpiteet, joita
ehdotetaan (tuotantolaitoksen tai muun 
kuin tuotantolaitoksen) 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi 10, 11, 
13 ja 14 artiklan mukaisesti, katsotaan 
selvästi vajavaisiksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittajat voivat saada 
yksityiskohtaiset tiedot yksilöidyistä 
puutteista, joihin toimivaltainen 
viranomainen aikoo tukeutua 
käyttäessään sillä tämän kohdan 
mukaisesti olevaa valtaa, ja varmistettava, 
että toiminnanharjoittajat voivat hakea 
muutosta toimivaltaisen viranomaisen 
1 kohdan nojalla määräämään kieltoon 
asianmukaiselta elimeltä, josta määrätään 
kansallisessa lainsäädännössä ja 
kansallisissa menettelyissä.

Or. en

Perustelu

Tämä edellyttää, että toimenpiteiden on oltava objektiivisesti tarkasteltuna selvästi vajavaisia, 
ja muutoksenhaun olisi oltava mahdollista Seveso-direktiivin vastaavan säännöksen 
mukaisesti. Toiminnanharjoittajille olisi esitettävä toimivaltaisen viranomaisen perustelut, 
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jotta ne voivat tarvittaessa vastata ja valittaa asiasta.

Tarkistus 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 10 ja 11 artiklan mukaista 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaa 
kertomusta tai 13 ja 14 artiklan mukaisia 
ilmoituksia ei toimiteta ajoissa, 
toimivaltainen viranomainen voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se 
katsoo, etteivät turvallisuus ja 
ympäristönsuojelu vaarannu, hyväksyä 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen tai ilmoituksen 
toimittamismääräajan lyhentämisen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla olisi poistettava, jos määräaikojen muuttamista koskevia säännöksiä käsitellään 
muualla lainsäädäntöehdotuksessa.

Tarkistus 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa kaikki soveltuvat täydentävät
toimenpiteet, jotka toimivaltainen 
viranomainen katsoo tarpeellisiksi 
3 artiklan 1 kohdan noudattamista varten.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotka 
toimivaltainen viranomainen katsoo 
tarpeellisiksi 3 artiklan 1 kohdan 
noudattamista varten.
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Or. en

Tarkistus 345
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa kaikki soveltuvat täydentävät 
toimenpiteet, jotka toimivaltainen 
viranomainen katsoo tarpeellisiksi 3 
artiklan 1 kohdan noudattamista varten.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa kaikki täydentävät toimenpiteet, 
jotka toimivaltainen viranomainen katsoo 
tarpeellisiksi 3 artiklan 1 kohdan 
noudattamista varten.

Or. fr

Tarkistus 346
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kiellettävä kaikkien sellaisten laitosten tai
laitosten osien käyttö, joiden osalta 
tarkastuksen tulos, 10 ja 11 artiklan 
mukaisen suuronnettomuuksista 
laadittavan kertomuksen säännöllinen 
tarkastelu tai 13 ja 14 artiklan mukaisten 
ilmoitusten muutokset osoittavat, etteivät 
tämän asetuksen vaatimukset täyty taikka 
toiminnan tai laitosten turvallisuus on 
perustellusti kyseenalainen.

4. Toimivaltaisella viranomaisella on 
valta keskeyttää kaikkien sellaisten 
laitosten, laitosten osien tai liitettyjen 
infrastruktuurien käyttö, joiden osalta 
tarkastuksen tulos, 10 ja 11 artiklan 
mukaisen suuronnettomuuksista 
laadittavan kertomuksen säännöllinen 
tarkastelu tai 13 ja 14 artiklan mukaisten 
ilmoitusten muutokset osoittavat, etteivät 
tämän asetuksen vaatimukset täyty taikka 
toiminnan tai laitosten turvallisuus on 
perustellusti kyseenalainen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittajat voivat saada 
yksityiskohtaiset tiedot kyseenalaisista 
seikoista, joihin toimivaltainen 
viranomainen aikoo tukeutua 
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käyttäessään sillä tämän kohdan 
mukaisesti olevaa valtaa, ja että 
toiminnanharjoittajilla on kohtuullinen 
aika esittää käytön keskeyttämistä 
koskeva vastalause. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että toiminnanharjoittajat 
voivat hakea muutosta toimivaltaisen 
viranomaisen 4 kohdan nojalla 
määräämään kieltoon asianmukaiselta 
elimeltä, josta määrätään kansallisessa 
lainsäädännössä ja kansallisissa 
menettelyissä.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajan ja toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava käydä asianmukaista 
vuoropuhelua ennen sanktion soveltamista, jotta voidaan ratkaista väärinkäsitykset tai 
toteuttaa toimia esitettyjen kyseenalaisten seikkojen korjaamiseksi. Muutoksenhaun olisi 
oltava mahdollista Seveso-direktiivin vastaavan säännöksen mukaisesti, ja 
toiminnanharjoittajille olisi esitettävä toimivaltaisen viranomaisen perustelut, jotta ne voivat 
tarvittaessa vastata ja valittaa asiasta.

Tarkistus 347
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos toiminnanharjoittajan 
harjoittamasta toiminnasta aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle 
ja/tai ympäristölle tai se lisää 
merkittävästi suuronnettomuuden riskiä, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
velvoitettava toiminnanharjoittaja 
keskeyttämään kyseistä toimintaa 
harjoittavan laitoksen toiminta siihen asti, 
kunnes mahdollinen tai todellinen vaara 
on saatu hallintaan.

Or. en
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Tarkistus 348
Vicky Ford

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 niiden 
lainkäyttöalueella oleviin avomerellä 
tapahtuviin öljyn- ja kaasunporaustoimiin 
liittyvästä suuronnettomuudesta saattaa
todennäköisesti aiheutua merkittävää 
haittaa toisen jäsenvaltion ympäristölle
taikka jos mahdollisesti merkittävistä 
haitoista kärsivä jäsenvaltio tätä pyytää, 
sen jäsenvaltion, jonka lainkäyttöalueella
toiminta tapahtuu, on toimitettava asiaa 
koskevat tiedot kyseiselle toiselle 
jäsenvaltiolle unionin lainsäädännön 
asiaa koskevien säännösten ja erityisesti 
neuvoston direktiivin 85/337/ETY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti olisi saattanut johtaa liiallisiin kuulemisvaatimuksiin. Muuttamalla 
ilmaisu "vesille" ilmaisuksi "ympäristölle" varmistetaan, että ilmakehää koskevat vaikutukset 
on myös otettu mukaan.

Tarkistus 349
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan soveltaminen ei rajoita 
unionin lainsäädännön muiden asiaa 
koskevien säännösten soveltamista, 
erityisesti tiettyjen julkisten ja yksityisten 

Poistetaan.
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hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 
annetun neuvoston direktiivin 
85/337/ETY ja valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
yleissopimuksen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
toteuttamaan yhteisiä toimenpiteitä 
estämään ympäristövahingot 
onnettomuuksissa, joilla voisi olla 
merkittävä kielteinen vaikutus toisen 
jäsenvaltion vesiin. 

Or. en

Tarkistus 351
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukainen asiakirja on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
10 ja 11 artiklan mukaisen
suuronnettomuusvaaroista laadittavan
kertomuksen tai 13 artiklan mukaisen 
poraustoimia koskevan ilmoituksen osana.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja 
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhdessä 10 ja 11 artiklan 
mukaisen suuronnettomuusvaaroja 
koskevan kertomuksen tai 13 artiklan 
mukaisen poraustoimia koskevan 
ilmoituksen kanssa.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan säännös, jonka mukaan suuronnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä politiikka 
on toimitettava erillisenä asiakirjana yhdessä suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen kanssa.

Tarkistus 352
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajien on kuvattava 
suuronnettomuusvaarojen torjuntaa 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä 
koskevat organisatoriset järjestelynsä, 
myös järjestelyt 10 ja 11 artiklan 
mukaisten suuronnettomuusvaaroista 
laadittavien kertomusten ja 13 artiklan 
mukaisten poraustoimia koskevien 
ilmoitusten laatimiseksi ja toimittamiseksi 
sekä 15 artiklan ja liitteessä II olevan 
5 kohdan mukaiset järjestelmät
suuronnettomuusvaarojen torjunnan
riippumatonta kolmannen osapuolen
todentamista varten.

3. Toiminnanharjoittajien on kuvattava 
suuronnettomuusvaarojen torjuntaa 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä 
koskevat organisatoriset järjestelynsä, 
myös järjestelyt 10 ja 11 artiklan 
mukaisten suuronnettomuusvaaroista 
laadittavien kertomusten ja 13 artiklan 
mukaisten poraustoimia koskevien 
ilmoitusten laatimiseksi ja toimittamiseksi 
sekä 15 artiklan ja liitteessä II olevan 
5 kohdan mukaiset järjestelmät 
riippumatonta todentamista varten.

Or. en

Tarkistus 353
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Politiikka ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät on 
laadittava liitteessä IV vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti, ja niissä on 
selvitettävä toiminnanharjoittajan 

4. Suuronnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn tähtäävää politiikka ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät on 
laadittava liitteessä IV vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti, ja niissä on 
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ensisijainen vastuu sen toiminnasta 
johtuvien suuronnettomuusvaarojen 
torjunnassa.

selvitettävä toiminnanharjoittajan 
ensisijainen vastuu avomerellä tapahtuviin 
öljyn- ja kaasunporaustoimiin liittyvien
suuronnettomuusvaarojen torjunnassa.

Or. en

Tarkistus 354
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajien on 
vahvistettava toimialan prioriteetit 
suuronnettomuusvaarojen torjuntaa 
avomerellä koskevien standardien ja 
parhaan käytännön ohjeiden laatimisessa 
ja/tai tarkastamisessa avomeritoiminnan 
suunnittelun ja elinkaaren kaikissa 
vaiheissa ja keskusteltava näistä 
säännöllisesti 27 artiklan mukaisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden edustajien 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista sisällyttää asetukseen toimenpiteitä, joita toimivaltainen viranomainen, 
jäsenvaltio tai komissio eivät voi panna täytäntöön rikkomistapauksessa. Jos tekstistä tulee 
direktiivi, tämä poisto voidaan perua.

Tarkistus 355
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unioniin sijoittautuneiden 6. Unioniin sijoittautuneiden 
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luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on pyrittävä 
toteuttamaan unionin ulkopuolella 
avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimensa tässä asetuksessa 
säädettyjä periaatteita noudattaen.

luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on paikallisten 
vaatimusten täyttämisen tarve huomioon 
ottaen pyrittävä toteuttamaan unionin 
ulkopuolella avomerellä tapahtuvat öljyn-
ja kaasunporaustoimensa noudattaen
periaatetta, jonka mukaan tästä 
toiminnasta aiheutuvan 
suuronnettomuuden vaara on 
mahdollisuuksien mukaan minimoitava.

Or. en

Tarkistus 356
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on pyrittävä 
toteuttamaan unionin ulkopuolella 
avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimensa tässä asetuksessa 
säädettyjä periaatteita noudattaen.

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on toteutettava
unionin ulkopuolella avomerellä tapahtuvat 
öljyn- ja kaasunporaustoimensa tässä 
asetuksessa säädettyjä periaatteita 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 357
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on pyrittävä 
toteuttamaan unionin ulkopuolella 
avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on toteutettava
unionin ulkopuolella avomerellä tapahtuvat 
öljyn- ja kaasunporaustoimensa tässä 
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kaasunporaustoimensa tässä asetuksessa 
säädettyjä periaatteita noudattaen.

asetuksessa säädettyjä periaatteita 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 358
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on pyrittävä 
toteuttamaan unionin ulkopuolella 
avomerellä tapahtuvat öljyn- ja 
kaasunporaustoimensa tässä asetuksessa 
säädettyjä periaatteita noudattaen.

6. Unioniin sijoittautuneiden 
luvanhaltijoiden, toiminnanharjoittajien ja 
suurten urakoitsijoiden on toteutettava
unionin ulkopuolella avomerellä tapahtuvat 
öljyn- ja kaasunporaustoimensa tässä 
asetuksessa säädettyjä periaatteita 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 359
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos toiminnanharjoittajan 
harjoittamasta toiminnasta aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai 
se lisää merkittävästi suuronnettomuuden 
riskiä, toiminnanharjoittajan on 
toteutettava kaikki hyväksyttävät 
toimenpiteet, jotka voivat sisältää kyseistä 
toimintaa harjoittavan laitoksen 
toiminnan keskeyttämisen siihen asti, 
kunnes mahdollinen tai todellinen vaara 
on saatu hallintaan.

Or. en
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Tarkistus 360
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos toiminnanharjoittajan 
harjoittamasta toiminnasta aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai 
se lisää merkittävästi suuronnettomuuden 
riskiä, toiminnanharjoittajien on 
välittömästi toteutettava mahdollisimman 
turvalliset riskinhallintatoimenpiteet, 
joihin saattaa kuulua myös laitoksen 
toiminnan keskeyttäminen siihen asti, 
kunnes mahdollinen tai todellinen vaara 
on saatu hallintaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta perustuu 20 artiklan 2 kohtaan, ja se on siirretty 18 artiklaan, koska tämä artikla 
koskee toiminnanharjoittajan toteuttamia torjuntatoimia. Muutoksissa otetaan huomioon, että 
toimien keskeyttäminen kokonaan ei aina välttämättä ole turvallisin vaihtoehto ja joissakin 
tapauksissa saattaa jopa lisätä suuronnettomuuden vaaraa.

Tarkistus 361
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos toiminnanharjoittajan 
harjoittamasta toiminnasta aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle 
ja/tai ympäristölle tai se lisää 
merkittävästi suuronnettomuuden riskiä, 
toiminnanharjoittajan on keskeytettävä 
kyseistä toimintaa harjoittavan laitoksen 
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toiminta siihen asti, kunnes mahdollinen 
tai todellinen vaara on saatu hallintaan.

Or. en

Tarkistus 362
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kun tämän artiklan 6 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
toteutetaan, toiminnanharjoittajan on 
pikaisesti ja turvallisuudesta tinkimättä 
ilmoitettava tästä toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta perustuu 20 artiklan 3 kohtaan, ja se on siirretty 18 artiklaan, koska tämä artikla 
koskee toiminnanharjoittajan toteuttamia torjuntatoimia.

Tarkistus 363
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toteutettava soveltuvia järjestelyjä 
varmistaakseen puolueettomuutensa
turvallisuutta ja ympäristönsuojelua 
koskevan sääntelyn eturistiriidoissa ja 
jäsenvaltion talouskehitykseen liittyvissä 
toimissa, erityisesti avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan lupien 
sekä niistä saatavia tuloja ja näiden tulojen 

1. Jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttöalueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on toteutettava 
soveltuvia järjestelyjä varmistaakseen
toimivaltaisten viranomaisten 
puolueettomuuden turvallisuutta ja 
ympäristönsuojelua koskevan sääntelyn 
eturistiriidoissa ja jäsenvaltion 
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keräämistä koskevan politiikan osalta. talouskehitykseen liittyvissä toimissa, 
erityisesti avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan lupien sekä niistä 
saatavia tuloja ja näiden tulojen keräämistä 
koskevan politiikan osalta. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti oltava 
toiminnallisesti riippumattomia 
jäsenvaltioiden elimistä, jotka ovat 
direktiivin 94/22/EY mukaisesti vastuussa 
lupien antamisesta sekä asiaan liittyviä 
tuloja ja niiden keräämistä koskevan 
politiikan laatimisesta.

Or. en

Tarkistus 364
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on noudatettava 
tätä asetusta sekä tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten 10 ja 
11 artiklan mukaisessa 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa ja poraustoimista 
13 artiklan mukaisesti tehtävässä 
ilmoituksessa ja yhdistetystä toiminnasta 
14 artiklan mukaisesti tehtävässä 
ilmoituksessa tarkoitetuissa 
suunnitelmissa vahvistettuja toimenpiteitä.

1. Toiminnanharjoittajien on noudatettava 
tätä asetusta sekä tuotantolaitosten ja 
muiden kuin tuotantolaitosten 10 ja 
11 artiklan mukaisessa 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa ja poraustoimista 
13 artiklan mukaisesti tehtävässä 
ilmoituksessa ja yhdistetystä toiminnasta 
14 artiklan mukaisesti tehtävässä 
ilmoituksessa vahvistettuja toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 365
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a) Toiminnanharjoittajien on tarjottava 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
toimivaltaisen viranomaisen ohjauksessa 
toimiville henkilöille kohtuullisessa ajassa 
kuljetus laitokselle tai sieltä takaisin 
(myös näiden varusteiden siirto) sekä 
majoitus, ateriat ja muu ylläpito näiden 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamista koskevien valvontatoimien, 
myös tarkastusten ja tutkimusten vuoksi 
laitoksiin toteuttamien vierailujen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toiminnanharjoittajien on tarjottava 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
toimivaltaisen viranomaisen ohjauksessa 
toimiville henkilöille kohtuullisessa ajassa 
kuljetus laitokselle tai sieltä takaisin 
(myös näiden varusteiden siirto) sekä 
majoitus, ateriat ja muu ylläpito näiden 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamista koskevien valvontatoimien, 
myös tarkastusten ja tutkimusten vuoksi 
laitoksiin toteuttamien vierailujen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 367
Vicky Ford
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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 toiminnanharjoittajan 
harjoittamasta toiminnasta aiheutuu 
välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai se 
lisää merkittävästi suuronnettomuuden 
riskiä, toiminnanharjoittajien on
välittömästi toteutettava mahdollisimman 
turvalliset riskinhallintatoimenpiteet, 
joihin saattaa kuulua myös laitoksen
toiminnan keskeyttäminen siihen asti,
kunnes mahdollinen tai todellinen vaara 
on saatu hallintaan.

Or. en

Perustelu

Muutoksissa otetaan huomioon, että toimien keskeyttäminen kokonaan ei aina välttämättä ole 
turvallisin vaihtoehto ja joissakin tapauksissa saattaa jopa lisätä suuronnettomuuden vaaraa.

Tarkistus 368
Vicky Ford

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. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava riskien perusteella vuotuiset 
suunnitelmat suuronnettomuusvaaran 
sisältävän toiminnan tehokkaaseen 
valvontaan, tarkastukset mukaan luettuina, 
ja kiinnitettävä niissä erityistä huomiota 
sille 9 artiklan mukaisesti toimitettujen
suuronnettomuusvaaroja koskevien 
kertomusten, sisäisten hätäsuunnitelmien
sekä poraustoimia koskevien ilmoitusten 
noudattamiseen.

Or. en
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Perustelu

Tämä artikla on päällekkäinen 19 artiklan 3 kohdan kanssa ja 20 artiklan loppu näyttäisi 
koskevan toiminnanharjoittajan velvoitteita. Vaikuttaa siten toivottavalta siirtää 20 artiklan 
4 kohtaa ja mahdollisesti yhdistää se 19 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 369
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttöalueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on seurattava 
toimivaltaisen viranomaisen tehokkuutta 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 370
Vicky Ford

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 1 kohdan mukaisista kansallisista 
järjestelyistä työntekijöilleen sekä
toimintaan liittyville urakoitsijoille, 
aliurakoitsijoille ja niiden työntekijöille ja 
varmistettava, että asiaan liittyvässä
koulutuksessa ja ohjeissa on maininta 
nimettömistä ilmoituksista.

Or. en
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Tarkistus 371
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n offshore-viranomaisten ryhmän 
on yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa 
tutkittava mahdollisuutta luoda 
vaaratilanteita koskeva 
pikaraportointimekanismi, jotta tietoa 
voidaan jakaa heti, kun EU:n vesillä 
tapahtuu suuronnettomuus.

Or. en

Tarkistus 372
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
tietojen välitysmuodon ja jaettavien 
tietojen yksityiskohdat.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
tietojen välitysmuodon.

Or. en

Tarkistus 373
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
tietojen välitysmuodon ja jaettavien
tietojen yksityiskohdat.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
tietojen välitysmuodon VI liitteessä 
kuvattujen tietojen jakamista varten.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 374
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttövallan alueella. Nämä 
tiedot on annettava muiden 
jäsenvaltioiden tai mahdollisesti 
onnettomuudesta kärsivien kolmansien 
maiden ja komission käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla liittyy pikemminkin tietojen säilyttämiseen kuin tietojen jakamiseen ja se 
toistetaan 30 artiklan 6 kohdassa. Se olisi siksi poistettava.

Tarkistus 375
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttövallan alueella. Nämä 
tiedot on annettava muiden 
jäsenvaltioiden tai mahdollisesti 
onnettomuudesta kärsivien kolmansien 
maiden ja komission käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 376
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttövallan alueella. Nämä 
tiedot on annettava muiden jäsenvaltioiden 
tai mahdollisesti onnettomuudesta 
kärsivien kolmansien maiden ja komission 
käyttöön.

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttöalueella. Nämä tiedot on 
annettava muiden jäsenvaltioiden tai 
mahdollisesti onnettomuudesta kärsivien 
kolmansien maiden, viraston ja komission 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 377
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
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ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttövallan alueella. Nämä 
tiedot on annettava muiden jäsenvaltioiden 
tai mahdollisesti onnettomuudesta 
kärsivien kolmansien maiden ja komission 
käyttöön.

ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 
julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden lainkäyttöalueella. Nämä tiedot on 
annettava muiden jäsenvaltioiden tai 
mahdollisesti onnettomuudesta kärsivien 
kolmansien maiden, EMSAn ja komission 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 378
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteen VI mukaiset tiedot on 
asetettava julkisesti saataville ilman 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun unionin lainsäädännön 
sovellettavien säännösten mukaista 
pyyntöä.

1. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
julkistamismuodon liitteessä VI 
kuvattujen tietojen esittämistä varten, 
jotta tietoja on helppo verrata yli rajojen. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Viittausta julkiseen saatavuuteen olisi muutettava niin, että viitataan selkeämmin rajoituksiin, 
jotka liittyvät ympäristötietoja koskevaan direktiiviin. Niin ikään 23 artiklan 1 kohta olisi 
siirrettävä tämän artiklan loppuun.

Tarkistus 379
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Liitteen VI mukaiset tiedot on asetettava
julkisesti saataville ilman ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annetun unionin 
lainsäädännön sovellettavien säännösten
mukaista pyyntöä.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava 22–25 artiklan ja liitteen VI 
mukaiset tiedot julkisesti saataville ilman 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY mukaista pyyntöä.

Or. en

Tarkistus 380
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanotoimenpiteellä myös 
yhteisen julkistamismuodon, jotta tietoja 
on helppo verrata yli rajojen. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Yhteisen julkistamismuodon, 
johon suurella yleisöllä on pääsy, on 
oltava sellainen, että se mahdollistaa 
tämän artiklan ja 24 artiklan mukaisten 
kansallisten toimien ja 
sääntelykäytäntöjen luotettavan vertailun.

2. Kun jäsenvaltiot asettavat 
ympäristötietoa julkisesti saataville tämän 
asetuksen nojalla, niiden on tehtävä niin 
direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viimeisessä virkkeessä toistetaan tiedot, jotka on täsmällisemmin kuvattu ensimmäisessä 
virkkeessä, ja viittaus julkiseen saatavuuteen olisi käsiteltävä erillisessä kohdassa.

Tarkistus 381
Michèle Rivasi
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanotoimenpiteellä myös 
yhteisen julkistamismuodon, jotta tietoja 
on helppo verrata yli rajojen.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Yhteisen julkistamismuodon, 
johon suurella yleisöllä on pääsy, on oltava 
sellainen, että se mahdollistaa tämän 
artiklan ja 24 artiklan mukaisten 
kansallisten toimien ja sääntelykäytäntöjen 
luotettavan vertailun.

2. Komissio määrittää viraston 
avustamana täytäntöönpanotoimenpiteellä 
myös yhteisen julkistamismuodon, jotta 
tietoja on helppo verrata yli rajojen.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Yhteisen julkistamismuodon, 
johon suurella yleisöllä on pääsy, on oltava 
sellainen, että se mahdollistaa tämän 
artiklan ja 24 artiklan mukaisten 
kansallisten toimien ja sääntelykäytäntöjen 
luotettavan vertailun.

Or. en

Tarkistus 382
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanotoimenpiteellä myös 
yhteisen julkistamismuodon, jotta tietoja 
on helppo verrata yli rajojen. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Yhteisen julkistamismuodon,
johon suurella yleisöllä on pääsy, on oltava 
sellainen, että se mahdollistaa tämän 
artiklan ja 24 artiklan mukaisten 
kansallisten toimien ja sääntelykäytäntöjen 
luotettavan vertailun.

2. Komissio määrittää EMSAn 
avustamana täytäntöönpanotoimenpiteellä 
myös yhteisen julkistamismuodon, jotta 
tietoja on helppo verrata yli rajojen. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Yhteisen julkistamismuodon, 
johon suurella yleisöllä on pääsy, on oltava 
sellainen, että se mahdollistaa tämän 
artiklan ja 24 artiklan mukaisten 
kansallisten toimien ja sääntelykäytäntöjen 
luotettavan vertailun.

Or. en
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Tarkistus 383
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkistaessaan 30 artiklan mukaiset 
kansalliset hätäsuunnitelmansa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
paljastetut tiedot aiheuta vaaraa 
turvallisuudelle ja turvatoimille 
avomerellä toimivilla öljyn- ja 
kaasunporauslaitoksilla tai niiden 
toiminnalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta olisi siirrettävä 30 artiklan 3 kohtaan, jossa käsitellään ulkoiseen 
hätäsuunnitelmaan liittyviä vaatimuksia, ja sitä olisi muutettava siten, että se kattaa 
lainsäädäntöön liittyvän ympäristötiedon julkaisemisen.

Tarkistus 384
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja 

ympäristövaikutuksista raportoiminen

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
kertomus, jossa on seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
kertomus turvallisuudesta ja avomerellä 
tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan vaikutuksesta 
ympäristöön, ja siihen on sisällytettävä
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot vaaratilanteista 22 artiklassa 
vaaditun yhteisen raportointijärjestelmän
mukaisesti;

c) tiedot vaaratilanteista 22 ja 23 artiklan 
mukaisten tiedonvälitys- ja 
julkaisuvaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niiden lainkäyttövallan alueella 
avomerellä tapahtuvien öljyn- ja 
kaasunporaustoimien turvataso ja 
ympäristötehokkuus.

e) mahdolliset muutokset, jotka liittyvät 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseen ja 
niiden seurauksien rajoittamiseen, 
mukaan luettuna niiden 
lainkäyttöalueella mahdollisesti 
toteutettavien toiminnan keskeytysten 
merkittävyys.
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Or. en

Perustelu

Viittaus turvatasoon ja ympäristötehokkuuteen olisi poistettava, sillä on mahdotonta tehdä 
vaaratilanteiden raportointiin pohjautuvaa puolueetonta arviota, mikä merkitsisi myös 
huomattavaa työtaakkaa, jos arviointi ulotetaan vaaratilanteiden raportointia pidemmälle. 
Turvatasoa ja ympäristötehokkuutta koskevien katsauksien olisi oltava jäsenvaltioiden 
päätösvallan alaisia, eikä niiden pitäisi kuulua osana vuosittaisiin kertomuksiin.

Tarkistus 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomainen, joka vastaa 22 artiklan 
mukaisesta tietojen vaihdosta ja 23 artiklan 
mukaisesta tietojen julkaisemisesta ja 
ilmoittaa näistä komissiolle.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vastattava 22 artiklan mukaisesta tietojen 
vaihdosta ja 23 artiklan mukaisesta tietojen 
julkaisemisesta ja ilmoittaa näistä 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 389
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston sille 
toimittamien tietojen perusteella 
kertomukset avomeritoiminnan 
turvallisuudesta kaikkialla unionissa. 
Komissiota avustaa tässä tehtävässä 
26 artiklan mukaisesti asiaan liittyvä 
jäsenvaltio.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 390
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston sille toimittamien 
tietojen perusteella kertomukset 
avomeritoiminnan turvallisuudesta 
kaikkialla unionissa. Komissiota avustaa 
tässä tehtävässä 26 artiklan mukaisesti 
asiaan liittyvä jäsenvaltio.

3. Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston sille toimittamien 
tietojen perusteella kertomukset 
avomeritoiminnan turvallisuudesta 
kaikkialla unionissa. Komissiota avustaa 
tässä tehtävässä 27 artiklan mukaisesti
virasto sekä asiaan liittyvä jäsenvaltio.

Or. en

Tarkistus 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tutkittava tarkasti 
suuronnettomuudet, joista aiheutuu 
merkittävää vahinkoa (ihmisille ja 
ympäristölle) tai joihin liittyy merkittäviä 
omaisuusvahinkoja. Tutkimusraporttiin 
on sisällyttävä arvio siitä, kuinka 
tehokasta toimivaltaisen viranomaisen 
sääntely oli kyseisen laitoksen osalta 
ennen onnettomuutta, ja suositukset siitä, 
miten asiaan liittyviä sääntelykäytäntöjä 
olisi muutettava.

2. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
viranomaisten on aloitettava 
suuronnettomuuksia koskevat 
perinpohjaiset tutkimukset.

Or. en
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Tarkistus 392
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tutkittava tarkasti 
suuronnettomuudet, joista aiheutuu 
merkittävää vahinkoa (ihmisille ja 
ympäristölle) tai joihin liittyy merkittäviä 
omaisuusvahinkoja. Tutkimusraporttiin on 
sisällyttävä arvio siitä, kuinka tehokasta 
toimivaltaisen viranomaisen sääntely oli 
kyseisen laitoksen osalta ennen 
onnettomuutta, ja suositukset siitä, miten 
asiaan liittyviä sääntelykäytäntöjä olisi 
muutettava.

2. Jäsenvaltioiden on tutkittava tarkasti 
suuronnettomuudet, joista aiheutuu 
merkittävää vahinkoa (ihmisille ja 
ympäristölle) tai joihin liittyy merkittäviä 
omaisuusvahinkoja. Tutkimusraporttiin on 
sisällyttävä arvio siitä, kuinka tehokasta 
toimivaltaisen viranomaisen valvonta oli 
kyseisen laitoksen osalta ennen 
onnettomuutta, ja suositukset siitä, miten 
asiaan liittyviä sääntelykäytäntöjä olisi 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on arvioitava, kuinka 
tehokasta toimivaltaisen viranomaisen 
sääntely oli kyseisen laitoksen osalta 
ennen onnettomuutta, ja esitettävä 
suositukset siitä, miten asiaan liittyviä 
sääntelykäytäntöjä olisi aihetta muuttaa.

Or. en

Tarkistus 394
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista on annettava 
yhteenveto komission käyttöön, kun 
tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Raportista on julkistettava 
22 ja 23 artiklan perusteella erityinen 
versio, jossa otetaan huomioon 
mahdolliset oikeudelliset rajoitukset.

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista ja 
arviointikertomuksesta on annettava 
yhteenveto komission käyttöön, kun 
tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Mahdollisia oikeudellisia 
rajoituksia noudattaen on julkaistava 
erillinen raportti, joka sisältää liitteen VI 
mukaiset tiedot. Raporttiin sisällytettävien 
ympäristötietojen on oltava 
direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 395
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista on annettava 
yhteenveto komission käyttöön, kun 
tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Raportista on julkistettava 
22 ja 23 artiklan perusteella erityinen 
versio, jossa otetaan huomioon mahdolliset 
oikeudelliset rajoitukset.

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista on annettava 
yhteenveto komission ja viraston käyttöön, 
kun tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Raportista on julkistettava 
22 ja 23 artiklan perusteella erityinen 
versio, jossa otetaan huomioon mahdolliset 
oikeudelliset rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 396
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista on annettava 
yhteenveto komission käyttöön, kun 
tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Raportista on julkistettava 
22 ja 23 artiklan perusteella erityinen 
versio, jossa otetaan huomioon mahdolliset 
oikeudelliset rajoitukset.

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laaditusta tutkimusraportista on annettava 
yhteenveto komission ja EMSAn käyttöön, 
kun tutkimus tai oikeusmenettelyt saadaan 
päätökseen, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
myöhemmin. Raportista on julkistettava 
22 ja 23 artiklan perusteella erityinen 
versio, jossa otetaan huomioon mahdolliset 
oikeudelliset rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan mukaisten tutkimusten 
perusteella toimivaltainen viranomainen 
panee täytäntöön kaikki tutkimuksen 
mukaiset suositukset, jotka se voi panna 
täytäntöön toimivaltansa rajoissa.

4. Toimivaltainen viranomainen panee
2 kohdan mukaisten tutkimusten 
perusteella täytäntöön kaikki tutkimuksen 
mukaiset suositukset, jotka se voi panna 
täytäntöön toimivaltansa rajoissa.

Or. en

Tarkistus 398
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava kaikki tämän asetuksen
mukaisesti saamansa tiedot kaikkien niitä 
pyytävien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden saataville.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava kaikki 24 ja 25 artiklan
mukaisesti saamansa tiedot kaikkien niitä 
pyytävien tahojen saataville.
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Or. en

Tarkistus 399
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan mukaisesti tai 5 artiklan 
mukaista suuren yleisön osallistumista 
varten toiminnanharjoittajan on
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjasta versio, josta on poistettu 
luottamukselliset tiedot, ja asetettava se 
suuren yleisön saataville.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti tai 
5 artiklan mukaista suuren yleisön 
osallistumista varten toiminnanharjoittajan 
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyydetystä asiakirjasta 
versio, josta on poistettu luottamukselliset 
tiedot, ja asetettava se suuren yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 400
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan mukaisesti tai 5 artiklan 
mukaista suuren yleisön osallistumista 
varten toiminnanharjoittajan on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjasta versio, josta on poistettu 
luottamukselliset tiedot, ja asetettava se 
suuren yleisön saataville.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti tai 
5 artiklan mukaista suuren yleisön 
osallistumista varten toiminnanharjoittajan 
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle asiakirjasta versio, josta on 
poistettu luottamukselliset tai strategiset
tiedot, ja asetettava se suuren yleisön 
saataville.

Or. fr

Perustelu

Tietojen toimittamisessa suurelle yleisölle on otettava huomioon toiminnanharjoittajan 
taloudelliset ja strategiset edut. 
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Tarkistus 401
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on
säännöllisesti vaihdettava keskenään
osaamista, tietoja ja asiantuntijuutta ja 
kuultava toimialaa, muita sidosryhmiä ja 
komissiota asiaa koskevan kansallisen ja 
unionin lainsäädäntökehyksen
soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava osaamista, 
tietoja ja asiantuntijuutta asiaa koskevien 
kansallisten ja unionin
lainsäädäntökehysten soveltamisesta
muiden toimivaltaisten viranomaisten, 
toimialan, muiden sidosryhmien ja 
komission kanssa ja tarvittaessa meriä 
koskevien alueellisten yleissopimusten 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on muutettava vaatimusten ja menettelyjen sekä jäsenvaltion aseman 
selkeyttämiseksi.

Tarkistus 402
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisesti vaihdettava keskenään 
osaamista, tietoja ja asiantuntijuutta ja 
kuultava toimialaa, muita sidosryhmiä ja 
komissiota asiaa koskevan kansallisen ja 
unionin lainsäädäntökehyksen
soveltamisesta.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisesti vaihdettava keskenään 
osaamista, tietoja ja asiantuntijuutta EU:n 
viranomaisten ryhmässä ja tarkasteltava
asiaa koskevan kansallisen ja unionin 
lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanoa 
ottaen huomioon toimialan, muiden 
sidosryhmien ja komission näkemykset 
vahvistaakseen tiukimpien vaatimusten 
täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa.
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Or. en

Tarkistus 403
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti 
vaihdettavien tietojen on koskettava 
erityisesti sellaisten toimenpiteiden 
toimivuutta, jotka liittyvät 
riskinarviointiin, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn, sääntöjen noudattamisen 
todentamiseen ja hätävalmiuteen 
avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnassa unionissa sekä 
tarvittaessa unionin rajojen ulkopuolella.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
vaihdettavien tietojen on koskettava 
erityisesti sellaisia toimenpiteitä, jotka 
liittyvät riskinarviointiin, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn, sääntöjen noudattamisen 
todentamiseen ja hätävalmiuteen 
avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnassa unionissa sekä 
tarvittaessa unionin rajojen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 404
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjeasiakirjojen laatimiseen ja 
päivitykseen olisi annettava selvät 
prioriteetit ja menettelyt 2 kohdan 
mukaisten alojen parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja niiden täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

3. Toiminnanharjoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
yhdessä vahvistettava ohjeasiakirjojen 
sekä standardien laatimiseen ja 
päivitykseen selvät prioriteetit parhaiden 
käytäntöjen tunnistamiseksi ja niiden 
täytäntöönpanon ja johdonmukaisen 
soveltamisen helpottamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 405
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjeasiakirjojen laatimiseen ja 
päivitykseen olisi annettava selvät 
prioriteetit ja menettelyt 2 kohdan 
mukaisten alojen parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja niiden täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

3. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
annettava ohjeasiakirjojen laatimiseen ja 
päivitykseen selvät prioriteetit ja 
menettelyt 2 kohdan mukaisten alojen 
parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja 
niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi pyytää muiden 1 kohdan 
mukaiseen tiedonvaihtoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden mielipidettä mistä tahansa 
toisen jäsenvaltion päätöksestä, jolla 
saattaa olla kielteisiä rajat ylittäviä 
vaikutuksia.

4. Jäsenvaltio voi pyytää 1 kohdan 
mukaisesti naapurijäsenvaltion
mielipidettä mistä tahansa päätöksestä, 
jolla saattaa olla kielteisiä rajat ylittäviä 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Nykyisestä sanamuodosta voi saada sen käsityksen, että ulkopuolinen jäsenvaltio, johon 
päätös ei vaikuta, voisi sekaantua prosessiin, mikä ei ole tarpeellista eikä toivottavaa.

Tarkistus 407
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Koordinoitu lähestymistapa 
turvallisuuteen lähialueilla ja 
kansainvälisessä toiminnassa

Avomerellä tapahtuva öljyn- ja 
kaasunporaustoiminta unionin 

ulkopuolisilla alueilla

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotetaan suoraan vaikuttavaa asetusta, eikä pidetä asianmukaisena sisällyttää 
asetukseen toimenpiteitä, joita toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltio tai komissio ei voi 
panna täytäntöön rikkomistapauksessa.

Tarkistus 408
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edistää tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa sellaisten 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa 
yhteistyötä, joilla on avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa samoilla 
merialueilla kuin jäsenvaltioille, tapauksen 
mukaan meriä koskevat alueelliset 
yleissopimukset huomioon ottaen.

1. Komissio edistää asianomaisten
jäsenvaltioiden suostumuksella ja niiden 
toimivallan tunnustaen sellaisten 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa 
yhteistyötä, joilla on avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa samoilla 
merialueilla kuin jäsenvaltioille, tapauksen 
mukaan meriä koskevat alueelliset 
yleissopimukset huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edistää tiiviissä yhteistyössä 1. Komissio edistää ja tarvittaessa 
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jäsenvaltioiden kanssa sellaisten 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa 
yhteistyötä, joilla on avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa samoilla 
merialueilla kuin jäsenvaltioille, tapauksen 
mukaan meriä koskevat alueelliset 
yleissopimukset huomioon ottaen.

toteuttaa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sellaisten 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa 
yhteistyötä, joilla on avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa samoilla 
merialueilla kuin jäsenvaltioille, tapauksen 
mukaan meriä koskevat alueelliset 
yleissopimukset huomioon ottaen.

Or. lt

Tarkistus 410
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi jäsenvaltioiden vesiin 
liittyvillä vesialueilla tapahtuvan 
kolmansien maiden öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuuden ja 
tukee koordinoitua lähestymistapaa 
kokemusten vastavuoroiseen vaihtamiseen 
sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
alueellisten hätäsuunnitelmien 
edistämistä.

2. Komissio edistää koordinoitua 
lähestymistapaa kokemusten 
vastavuoroiseen vaihtamiseen kolmansien 
maiden kanssa etenkin onnettomuuksien 
ennaltaehkäisystä ja hätävalmiudesta.

Or. en

Tarkistus 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälisellä tasolla 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja
turvallisuusvaatimuksia sopivilla 
maailmanlaajuisilla ja alueellisilla 

3. Komissio edistää kansainvälisellä tasolla 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja
turvallisuusvaatimuksia ja 
ympäristönormeja kaikilla sopivilla 
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foorumeilla, myös arktisiin merialueisiin 
liittyvillä foorumeilla.

maailmanlaajuisilla ja alueellisilla 
foorumeilla.

Or. en

Perustelu

Kohdassa olisi mainittava myös ympäristö.

Tarkistus 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio, EU:n offshore-
viranomaisten foorumi ja asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset työskentelevät 
yhdessä muiden kansainvälisten 
foorumien ja unionin 
toiminnanharjoittajien kanssa ja 
kannustavat soveltamaan 
mahdollisimman tiukkoja 
turvallisuusvaatimuksia ja 
ympäristönormeja maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Unioniin sijoittautuneiden yhtiöiden valtuuttamiseen toimimaan maailmanlaajuisesti unionin 
normien mukaisesti liittyy merkittäviä täytäntöönpanoa koskevia valvontakysymyksiä. Tämä 
johtuu erityisesti siitä, että toiminnanharjoittajien on noudatettava sen maan/lainkäyttöalueen 
lainsäädäntökehystä, jonka alueella ne toimivat. Toiminnanharjoittajien on kuitenkin 
varmistettava, että ne soveltavat kaikessa toiminnassaan tunnustettuja parhaita käytäntöjä ja 
kunnioittavat paikallista lainsäädäntökehystä. Komission ja EU:n offshore-viranomaisten 
foorumin on valvottava tätä tiiviisti.

Tarkistus 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden avulla voidaan aloittaa alkavan
suuronnettomuuden hillintä laitoksessa tai 
jäsenvaltion laitoksen ympärille 
vahvistamalla suojavyöhykkeellä tai 
merenalaisella porauskaivolla;

a) niiden avulla voidaan aloittaa laitokseen 
tai liitettyyn infrastruktuuriin 
kohdistuvaan suuronnettomuuteen
reagoiminen laitoksessa;

Or. en

Tarkistus 414
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden avulla voidaan aloittaa alkavan 
suuronnettomuuden hillintä laitoksessa 
tai jäsenvaltion laitoksen ympärille 
vahvistamalla suojavyöhykkeellä tai
merenalaisella porauskaivolla;

a) niiden avulla voidaan estää avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvän 
onnettomuuden vakavoituminen tai 
rajoittaa sen seurauksia jäsenvaltion 
laitoksen ympärille vahvistamalla 
suojavyöhykkeellä, merenalaisella 
porausreiällä tai putkessa;

Or. en

Tarkistus 415
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden avulla voidaan aloittaa alkavan 
suuronnettomuuden hillintä laitoksessa 
tai jäsenvaltion laitoksen ympärille 
vahvistamalla suojavyöhykkeellä tai 

a) niiden avulla voidaan aloittaa laitokseen 
tai liitettyyn infrastruktuuriin 
kohdistuvaan vaaratilanteeseen 
reagoiminen;
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merenalaisella porauskaivolla;

Or. en

Tarkistus 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne toimivat yhdensuuntaisesti ulkoisen 
hätäsuunnitelman kanssa, jos onnettomuus 
on levinnyt laitoksen ulkopuolelle.

b) ne toimivat yhdensuuntaisesti ulkoisen 
hätäsuunnitelman kanssa, jos onnettomuus 
on vakavoitunut ja sisäistä 
hätäsuunnitelmaa on tarpeen täydentää.

Or. en

Tarkistus 417
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne toimivat yhdensuuntaisesti ulkoisen 
hätäsuunnitelman kanssa, jos onnettomuus 
on levinnyt laitoksen ulkopuolelle.

b) ne toimivat yhdensuuntaisesti ulkoisen 
hätäsuunnitelman kanssa, jos onnettomuus 
on vakavoitunut ja sisäistä 
hätäsuunnitelmaa on tarpeen täydentää.

Or. en

Tarkistus 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajan on pidettävä 
suunnitelman vaatima laitteisto ja 
asiantuntijuus saatavilla kaiken aikaa ja 
jaettava niitä tarvittaessa jäsenvaltion 
kanssa ulkoisen hätäsuunnitelman 
täytäntöönpanossa.

2. Toiminnanharjoittajan on pidettävä 
suunnitelman vaatima laitteisto ja 
asiantuntijuus saatavilla kaiken aikaa ja 
jaettava niitä tarvittaessa asianomaisen
jäsenvaltion kanssa ulkoisen 
hätäsuunnitelman täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sisäinen hätäsuunnitelma on laadittava 
liitteessä V olevien säännösten mukaisesti, 
ja sitä on päivitettävä, jos tapauksen 
mukaan poraussuunnitelman 
suuronnettomuusvaarojen arvioon tai
suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen tulee muutoksia. Kyseisen 
alueen ulkoisten hätäsuunnitelmien 
laatimisesta vastaavalle viranomaiselle on 
kerrottava tällaisista päivityksistä.

3. Sisäinen hätäsuunnitelma on laadittava 
liitteessä V olevien säännösten mukaisesti, 
ja sitä on päivitettävä, jos 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen riskinarviointeihin tai 
liitteen II mukaisesti toimitettuihin 
ilmoituksiin tulee asiaa koskevia 
muutoksia. Kyseisen alueen ulkoisista 
hätäsuunnitelmista vastaaville 
asianomaisille viranomaisille on 
ilmoitettava merkittävistä päivityksistä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien sisäisten suunnitelmien päivitysten ei tarvitse johtaa ulkoisten hätäsuunnitelmien 
päivittämiseen.

Tarkistus 420
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sisäinen hätäsuunnitelma on laadittava 
liitteessä V olevien säännösten mukaisesti, 
ja sitä on päivitettävä, jos tapauksen 
mukaan poraussuunnitelman 
suuronnettomuusvaarojen arvioon tai 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen tulee muutoksia. Kyseisen 
alueen ulkoisten hätäsuunnitelmien 
laatimisesta vastaavalle viranomaiselle on 
kerrottava tällaisista päivityksistä.

3. Sisäinen hätäsuunnitelma on laadittava 
liitteessä V olevien säännösten mukaisesti, 
ja sitä on päivitettävä, jos tapauksen 
mukaan poraussuunnitelman 
suuronnettomuusvaarojen arvioon tai 
suuronnettomuusvaaroista laadittavaan 
kertomukseen tulee muutoksia. Kyseisen 
alueen ulkoisten hätäsuunnitelmien 
laatimisesta vastaavalle viranomaiselle on 
kerrottava materiaalisista päivityksistä.

Or. en

Tarkistus 421
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sisäiset hätäsuunnitelmat on liitettävä 
muihin onnettomuuslaitoksen henkilöstön 
suojaamista ja pelastamista koskeviin 
säännöksiin hyvien 
henkiinjäämismahdollisuuksien 
turvaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä vaatimukset on sisällytetty sisäiseen hätäsuunnitelmaan (katso liite V). Näin ollen tämä 
kohta on aiheeton ja olisi siksi poistettava.

Tarkistus 422
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus.

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin ja vähintään vuosittain testattava
sisäinen hätäsuunnitelma osoittaakseen 
torjuntalaitteidensa ja hätävalmiuksiensa 
tehokkuuden, jotta voidaan taata 
turvallisuuden ja suorituskyvyn korkea 
taso evakuointitoimissa, hallinta- ja 
torjuntatoimissa sekä pelastus-, 
puhdistus- ja loppukäsittelytoimissa.

Or. en

Tarkistus 423
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus.

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisiä 
hätäsuunnitelmia osoittaakseen 
torjuntalaitteidensa ja hätävalmiuksiensa 
tehokkuuden ja otettava huomioon, että 
on asianmukaista testata tiettyjä keskeisiä 
laitteita ja valmiuksia useammin kuin 
toisia.

Or. en

Tarkistus 424
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toiminnanharjoittajan on saatettava 
sisäiset hätäsuunnitelmat ja 
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reagointikapasiteettia koskevien 
tehokkuustestien tulokset julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 425
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toiminnanharjoittajan on asetettava 
sisäiset hätäsuunnitelmat julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 426
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toiminnanharjoittajan on asetettava 
sisäiset hätäsuunnitelmat pyynnöstä 
saataville.

Or. en

Tarkistus 427
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 

kaasunporaustoiminnan ympäristö-, 
terveys- ja turvallisuusriskien 

vähentämistä koskeva tutkimus
Toiminnanharjoittajien ja 
luvanhaltijoiden on investoitava 
vuosittain summa, joka vastaa vähintään 
5:tä prosenttia avomerellä tapahtuvaan 
öljyn ja kaasun etsintään tehtävistä 
investoinneista, öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien 
vähentämistä koskevaan tutkimukseen ja 
kehittämiseen. Tutkimusten tulokset on 
asetettava suuren yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ulkoiset 
hätäsuunnitelmat, jotka kattavat kaikki 
avomerellä toimivat öljyn- ja 
kaasunporauslaitokset ja mahdollisesti 
onnettomuudesta kärsivät alueet niiden 
lainkäyttövallan alueella.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ulkoiset 
hätäsuunnitelmat, jotka kattavat kaikki 
avomerellä toimivat öljyn- ja 
kaasunporauslaitokset tai liitetyt 
infrastruktuurit ja mahdollisesti 
onnettomuudesta kärsivät alueet niiden 
lainkäyttövallan alueella. Ulkoisissa 
hätäsuunnitelmissa on täsmennettävä 
toiminnanharjoittajien ulkoisееn 
toimintaan hätätilanteessa liittyvät 
tehtävät sekä toiminnanharjoittajien 
vastuu ulkoistеn hätätoimien 
kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 429
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ulkoisissa hätäsuunnitelmissa on 
täsmennettävä luvanhaltijoiden ja/tai 
toiminnanharjoittajien ulkoisееn 
toimintaan hätätilanteessa liittyvät 
tehtävät ja välitön rahoitusosuus sekä se, 
miten ulkoistеn hätätoimien välittömät 
kustannukset hoidetaan.

Or. en

Tarkistus 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
yhteistyössä asianomaisten 
toiminnanharjoittajien ja, tapauksen 
mukaan, luvanhaltijoiden kanssa, ja ne on 
yhdenmukaistettava kyseisellä alueella
sijaitsevien tai sinne suunniteltujen 
laitosten sisäisten hätäsuunnitelmien 
kanssa. Kaikki toiminnanharjoittajan 
ilmoittamat sisäisten suunnitelmien 
päivitykset on otettava huomioon.

2. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
yhteistyössä asianomaisten 
toiminnanharjoittajien ja, tapauksen 
mukaan, luvanhaltijoiden kanssa, ja ne on 
yhdenmukaistettava kyseisellä alueella
olevia tai sinne suunniteltuja laitoksia tai 
liitettyä infrastruktuuria koskevien 
viimeisimpien sisäisten hätäsuunnitelmien 
kanssa. Kaikki toiminnanharjoittajan 
ilmoittamat sisäisten suunnitelmien 
päivitykset on otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 431
Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
yhteistyössä asianomaisten 
toiminnanharjoittajien ja, tapauksen 
mukaan, luvanhaltijoiden kanssa, ja ne on 
yhdenmukaistettava kyseisellä alueella 
sijaitsevien tai sinne suunniteltujen 
laitosten sisäisten hätäsuunnitelmien 
kanssa. Kaikki toiminnanharjoittajan 
ilmoittamat sisäisten suunnitelmien 
päivitykset on otettava huomioon.

2. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
yhteistyössä asianomaisten 
toiminnanharjoittajien ja, tapauksen 
mukaan, luvanhaltijoiden kanssa, ja ne on 
yhdenmukaistettava kyseisellä alueella 
sijaitsevien tai sinne suunniteltujen 
laitosten sisäisten hätäsuunnitelmien 
kanssa. Kaikki toiminnanharjoittajan 
ilmoittamat sisäisten suunnitelmien 
päivitykset on otettava huomioon, ja 
toiminnanharjoittajille on ilmoitettava 
kaikista niihin vaikuttavista ulkoisten 
hätäsuunnitelmien muutoksista.

Or. en

Tarkistus 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
liitteessä I ja V olevien säännösten 
mukaisesti, ja ne on saatettava komission ja 
tapauksen mukaan suuren yleisön 
saataville.

3. Ulkoiset hätäsuunnitelmat on laadittava 
liitteessä V olevien säännösten mukaisesti, 
ja ne on saatettava komission, offshore-
viranomaisten foorumin ja suuren yleisön 
saataville. Asettaessaan saataville ulkoiset 
hätäsuunnitelmansa jäsenvaltioiden, 
joiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla 
alueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on varmistettava, 
etteivät paljastetut tiedot aiheuta vaaraa 
turvallisuudelle ja turvatoimille 
avomerellä toimivilla öljyn- ja 
kaasunporauslaitoksilla tai niiden 
toiminnalle.
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Or. en

Perustelu

Viittaus liitteeseen I olisi poistettava, sillä se ei liity 30 artiklan 3 kohdan säännöksiin. 
Luonnosta olisi lisäksi täydennettävä 23 artiklan 3 kohdasta tähän yhteyteen siirretyllä 
tekstillä. Jäsenvaltiot eivät esimerkiksi turvallisuussyistä välttämättä halua julkaista 
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan osallistuvien henkilöiden nimiä ja 
henkilötietoja.

Tarkistus 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
soveltuvat toimenpiteet, jotta 
torjuntalaitteet ja asiantuntijuus 
jäsenvaltioiden kesken tietyllä 
maantieteellisellä alueella ja tarvittaessa 
kauempanakin on pitkälti yhteensopivaa ja 
yhteentoimivaa. Jäsenvaltioiden on 
kannustettava toimialaa kehittämään 
yhteensopivia torjuntalaitteita tämän 
kohdan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
harjoitetaan avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa, on toteutettava 
kaikki soveltuvat toimenpiteet, jotta 
torjuntalaitteet ja asiantuntijuus 
jäsenvaltioiden kesken tietyllä 
maantieteellisellä alueella ja tarvittaessa 
kauempanakin on pitkälti yhteensopivaa ja 
yhteentoimivaa. Asianomaisten
jäsenvaltioiden on kannustettava toimialaa 
kehittämään yhteensopivia torjuntalaitteita 
ja -palveluja tämän kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
ajanmukaiset tiedot 
hätävalmiusresursseista, joita on sekä 

6. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
säilytettävä ajanmukaiset tiedot 
torjuntalaitteista ja -palveluista, joita on 
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julkisten että yksityisten tahojen käytössä 
niiden alueella tai niiden lainkäyttövallan 
alueella. Nämä tiedot on annettava muiden 
jäsenvaltioiden ja vastavuoroisesti muiden
kolmansien maiden ja komission käyttöön.

sekä julkisten että yksityisten tahojen 
käytössä niiden alueella tai niiden 
lainkäyttövallan alueella. Nämä tiedot on 
annettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden, offshore-viranomaisten 
foorumin ja vastavuoroisesti naapureina 
olevien kolmansien maiden ja komission 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden ja toiminnanharjoittajien 
on säännöllisesti testattava valmiuttaan 
toimia tehokkaasti avomerellä tapahtuvissa 
öljyn- ja kaasunporausonnettomuuksissa.

7. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
toiminnanharjoittajien on säännöllisesti 
testattava valmiuttaan toimia tehokkaasti 
avomerellä tapahtuvissa öljyn- ja 
kaasunporausonnettomuuksissa.

Or. en

Tarkistus 436
Vicky Ford

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 tai tilanteesta, johon 
liittyy välitön suuronnettomuuden vaara. 
Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot 
onnettomuudesta ja sen ennakoiduista 
seurauksista.



PE494.690v01-00 182/275 AM\911374FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 437
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Onnettomuuden tapahtuessa
asianomaisten viranomaisten on
yhteistyössä kyseisten 
toiminnanharjoittajien kanssa toteutettava 
kaikki toimenpiteet, joilla estetään 
onnettomuuden vaikeutuminen ja 
lievennetään sen seurauksia.

2. Suuronnettomuuden tapahtuessa
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
kaikki toimenpiteet, joilla estetään 
onnettomuuden vaikeutuminen ja 
lievennetään sen seurauksia. Jäsenvaltion 
asianomaiset viranomaiset voivat avustaa 
toiminnanharjoittajaa ja toimittaa 
lisäresursseja.

Or. en

Tarkistus 438
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos suuronnettomuus ylittää 
hätätilanteessa toimimiseen varatun 
kansallisen kapasiteetin, onnettomuudesta 
kärsivä jäsenvaltio voi pyytää lisäapua 
jäsenvaltioilta ja Euroopan 
meriturvallisuusvirastolta neuvoston 
päätöksellä 2007/779/EY perustetun EU:n 
pelastuspalvelumekanismin välityksellä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On kyseenalaista, tarvitaanko avun pyytämistä varten oma säännös, ja siksi tämä kohta 
voitaisiin poistaa.
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Tarkistus 439
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hätätilanteessa toimittaessa 
jäsenvaltion on kerättävä kaikki tiedot, 
joita tarvitaan onnettomuuden 
täydelliseen analysoimiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kerättävät ja ilmoitettavat tiedot luetellaan luvussa V, joten tämä kohta voidaan poistaa.

Tarkistus 440
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hätätilanteessa toimittaessa jäsenvaltion 
on kerättävä kaikki tiedot, joita tarvitaan 
onnettomuuden täydelliseen 
analysoimiseen.

4. Hätätilanteessa toimittaessa jäsenvaltion 
on varmistettava, että kerätään kaikki 
tiedot, joita tarvitaan onnettomuuden 
täydelliseen analysoimiseen.

Or. en

Tarkistus 441
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos avomerellä tapahtuvilla öljyn- ja 1. Jos avomerellä tapahtuvilla öljyn- ja 
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kaasunporausonnettomuuksilla voidaan 
ennakolta olettaa olevan rajat ylittäviä 
vaikutuksia, jäsenvaltioiden on annettava 
niitä koskevat tiedot komissiolle ja
onnettomuudesta mahdollisesti kärsiville 
jäsenvaltioille tai kolmansille maille 
vastavuoroisuusperiaatteella ja otettava 
todetut riskit huomioon laatiessaan 
ulkoista hätäsuunnitelmaa. Kyseisten
jäsenvaltioiden on sovitettava yhteen 
hätäsuunnitelmansa, jotta yhteinen 
toiminta onnettomuustilanteessa olisi 
helpompaa.

kaasunporausonnettomuuksilla voidaan 
ennakolta olettaa olevan rajat ylittäviä 
vaikutuksia, asianomaisten jäsenvaltioiden 
on vaihdettava tietoja onnettomuudesta 
mahdollisesti kärsivien jäsenvaltioiden tai 
naapureina olevien kolmansien maiden 
kanssa laatiessaan ulkoisia 
hätäsuunnitelmiaan ja sovittava 
järjestelyistä, joiden avulla sovitetaan 
yhteen niiden ulkoisten 
hätäsuunnitelmien täytäntöönpano, jotta 
yhteinen toiminta onnettomuustilanteessa 
olisi helpompaa.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeellista eikä asianmukaista, että komissio osallistuu vaaratilainteisiin reagoimiseen 
liittyviin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin. Riittää, että se on tietoinen sopimusten 
olemassaolosta.

Tarkistus 442
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovitettava yhteen 
unionin rajojen ulkopuolisiin alueisiin 
liittyvät toimenpiteet avomerellä 
tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan mahdollisten 
kielteisten vaikutusten torjumiseksi.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen unionin rajojen 
ulkopuolisiin alueisiin liittyvät 
toimenpiteet avomerellä tapahtuvan öljyn-
ja kaasunporaustoiminnan mahdollisten 
kielteisten vaikutusten torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 443
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
testattava valmiuttaan reagoida tehokkaasti 
onnettomuuksiin yhteistyössä 
onnettomuudesta mahdollisesti kärsivien 
jäsenvaltioiden, asiaan liittyvien EU:n 
virastojen tai kolmansien maiden kanssa.
Komissio voi osallistua harjoituksiin, joissa 
keskitytään testaamaan rajat ylittäviä ja 
unionin hätämekanismeja.

3. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
säännöllisesti testattava valmiuttaan 
reagoida tehokkaasti onnettomuuksiin 
yhteistyössä muiden onnettomuudesta 
mahdollisesti kärsivien jäsenvaltioiden, 
asiaan liittyvien EU:n virastojen tai
naapureina olevien kolmansien maiden 
kanssa. Komissio voi osallistua 
harjoituksiin, joissa keskitytään testaamaan 
rajat ylittäviä ja unionin hätämekanismeja.

Or. en

Tarkistus 444
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tapahtuu suuronnettomuus tai on 
olemassa välitön uhka 
suuronnettomuudesta, jolla on tai voi olla 
rajojen yli ulottuvia vaikutuksia, sen 
jäsenvaltion, jonka toimivaltaan kuuluvalla 
alueella hätätilanne on syntynyt, on 
viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle 
sekä niille jäsenvaltioille, joihin 
hätätilanteen vaikutukset voivat ulottua.

4. Jos tapahtuu suuronnettomuus tai on 
olemassa välitön uhka 
suuronnettomuudesta, jolla on tai voi olla 
rajojen yli ulottuvia vaikutuksia, sen 
jäsenvaltion, jonka toimivaltaan kuuluvalla 
alueella hätätilanne on syntynyt, on 
viipymättä ilmoitettava asiasta niille 
jäsenvaltioille, joihin hätätilanteen 
vaikutukset voivat ulottua, sekä 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 445
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan toimialan
rikkoessa tämän asetuksen säännöksiä, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden, joiden lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla alueilla harjoitetaan 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa, on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan
toiminnanharjoittajien rikkoessa tämän 
asetuksen säännöksiä, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 446
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen
35 artiklan mukaisesti vaatimusten 
mukauttamiseksi liitteessä I–VI olevien
tekniikoiden ja menettelyjen viimeisin 
kehitys huomioon ottaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen
35 artiklan mukaisesti vaatimusten 
mukauttamiseksi liitteessä VI olevissa 3, 4 
ja 5 kohdassa tarkoitettujen tekniikoiden 
ja menettelyjen viimeisin kehitys 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 447
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi myös antaa delegoituja Poistetaan.
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säädöksiä tämän asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti täsmentääkseen asetuksen 
mukaisten vaatimusten soveltamista 
seuraavilta osin:
a) poraussuunnitelmasta annettavissa 
ilmoituksissa tai 
suuronnettomuusvaaroista laadittavissa 
kertomuksissa liitteessä II olevan 1, 2, 3 ja 
6 kohdan mukaan toimitettavat tiedot;
b) poraustoimista / yhdistetystä 
toiminnasta liitteessä II olevan 4 ja 7 
kohdan mukaan annettava ilmoitus;
c) riippumattoman kolmannen osapuolen 
todentamiseen liitteessä II olevan 5 
kohdan d alakohdan mukaan liittyvät 
vaatimukset; toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa ja organisaatiota 
liitteen III mukaan koskevat vaatimukset, 
ja
"TÄMÄ KOHTA PUUTTUU TAI EI 
OLE OIKEASSA PAIKASSA."
d) toiminnanharjoittajien vastuulla olevaa 
suuronnettomuusvaarojen 
ennaltaehkäisyä liitteen IV mukaan 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jos näistä seikoista säädetään delegoiduilla säädöksillä, niitä on hankala päivittää 
säännöllisesti siten, että niissä voitaisiin ottaa huomioon asiaan liittyvät materiaaliset, 
tekniset tai laitteita koskevat muutokset, jotka olisi mahdollisesti syytä ottaa huomioon. 
Liitteissä olisi sen vuoksi esitettävä vähimmäisvaatimukset, ja toimivaltaisia viranomaisia 
olisi vaadittava päivittämään ja parantamaan standardeja ja vaatimuksia, mikä saattaa 
edellyttää uusia tietovaatimuksia liitteessä olevien vaatimusten lisäksi.

Tarkistus 448
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi myös antaa delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti täsmentääkseen asetuksen 
mukaisten vaatimusten soveltamista 
seuraavilta osin:

2. Komissio voi antaa delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 35 artiklan 
mukaisesti ja kuultuaan EU:n 
viranomaisten ryhmää, toimialaa ja 
työntekijäliittoja täsmentääkseen asetuksen 
mukaisten vaatimusten soveltamista 
seuraavilta osin:

Or. en

Tarkistus 449
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä lukien valta antaa 
34 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään 34 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
viideksi vuodeksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä lukien].

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 450
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä lukien
valta antaa 34 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään 34 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
kolmeksi vuodeksi … päivästä …kuuta …
____________

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Jos nämä vaatimukset säilytetään, niiden soveltamisaika olisi määriteltävä erikseen.

Tarkistus 451
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 34 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 34 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 452
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan mainitun direktiivin 2 
artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

1. Ennen direktiivin 2004/35/EY 
muuttamista komissio suorittaa 
vaikutustenarvioinnin, jossa selvitetään, 
miten direktiivin maantieteellisen 
soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa 
kaikkiin meriteollisuuden aloihin. 
Komissio varmistaa, että asianomaisia 
aloja, myös kalastus- ja vakuutusalaa, 
kuullaan laajasti.

Or. en

Perustelu

Ympäristövastuusta annettua direktiiviä 2004/35/EY sovelletaan paitsi öljy- ja 
kaasuteollisuuteen myös kaikkiin muihin meriteollisuuden toimialoihin. Tästä syystä tätä 
asetusta koskevat muutokset vaikuttavat väistämättä myös muihin meriteollisuuden 
toimialoihin ja erityisesti kalatalouteen. Komission on varmistettava, että ympäristövastuusta 
annettu direktiivi pysyy asianomaisten alojen kannalta toimivana, käytännöllisenä ja 
tehokkaana.

Tarkistus 453
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan mainitun direktiivin 2 artiklan 
1 kohdan b alakohta seuraavasti:

1. Korvataan mainitun direktiivin 2 artiklan 
1 kohdan b alakohta avomerellä 
tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan osalta 
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY 
muuttaminen
Muutetaan direktiivi 2008/99/EY 
seuraavasti:
1. Muutetaan 3 artiklan alakohta 
seuraavasti:
"h) menettely, joka aiheuttaa 
suojelualueella olevan elinympäristön 
merkittävää heikentymistä, avomerellä 
tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan aiheuttama 
suuronnettomuus mukaan luettuna;"
2. Lisätään liitteeseen A luetelmakohta 
seuraavasti:
"– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi XX/XX/EU öljyn ja kaasun 
etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä.".

Or. en

Tarkistus 455
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Kertomukset Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle
Komissio toimittaa viimeistään 20 päivänä 
joulukuuta 2013 Euroopan parlamentille 
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ja neuvostolle kertomuksen 
rahavakuuksia koskevien järjestelyjen 
saatavuudesta sekä ehdotuksia 
järjestelyistä, joiden avulla voidaan 
helpottaa rahavakuuksien antamista.
Komissio toimittaa viimeistään 20 päivänä 
joulukuuta 2013 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen 
asianmukaisista mekanismeista, joilla 
varmistetaan, että EU:hun sijoittautuneet 
yhtiöt toimivat kaikkialla maailmassa 
tämän asetuksen vaatimuksia noudattaen.

Or. en

Tarkistus 456
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laitosten toiminnanharjoittajien on 
noudatettava tätä asetusta täysimääräisesti 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, seuraavia poikkeuksia 
lukuun ottamatta:

Laitosten toiminnanharjoittajien on 
noudatettava tätä direktiiviä
täysimääräisesti viimeistään [kolmen] 
vuoden kuluttua sen voimaantulosta, 
seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Or. en

Perustelu

Jos säädös on direktiivi, kolme vuotta saattaa olla asianmukainen aika.

Tarkistus 457
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laitosten toiminnanharjoittajien on Laitosten toiminnanharjoittajien on 
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noudatettava tätä asetusta täysimääräisesti 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, seuraavia poikkeuksia 
lukuun ottamatta:

noudatettava tätä asetusta täysimääräisesti 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, seuraavia poikkeuksia 
lukuun ottamatta:

Or. en

Tarkistus 458
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa muussa kuin 
tuotantolaitoksissa, jotka ovat tehneet 
sopimuksen mutta joita ei vielä ole 
sijoitettu paikalleen, on noudatettava tätä
asetusta täysimääräisesti vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta tai toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa tehdystä 
sopimuksesta jo aiemmin.

a) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa muussa kuin 
tuotantolaitoksissa, on noudatettava tätä
direktiiviä täysimääräisesti [kahden]
vuoden kuluttua sen voimaantulosta tai 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa 
tehdystä sopimuksesta jo aiemmin.

Or. en

Perustelu

Jos säädös on direktiivi, kaksi vuotta saattaa olla asianmukainen aika.

Tarkistus 459
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa suunnitelluissa 
laitoksissa, on noudatettava tätä asetusta
täysimääräisesti, jollei toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa muuta sovita, ja joka 

b) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa suunnitelluissa 
tuotantolaitoksissa, on noudatettava tätä 
direktiiviä täysimääräisesti, jollei 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa muuta 
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tapauksessa viimeistään vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta.

sovita, ja joka tapauksessa viimeistään 
[kahden] vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Jos säädös on direktiivi, kaksi vuotta saattaa olla asianmukainen aika.

Tarkistus 460
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa suunnitelluissa 
laitoksissa, on noudatettava tätä asetusta 
täysimääräisesti, jollei toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa muuta sovita, ja joka 
tapauksessa viimeistään vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta.

b) Toiminnanharjoittajien, jotka 
harjoittavat toimintaa suunnitelluissa 
tuotantolaitoksissa, on noudatettava tätä 
asetusta täysimääräisesti, jollei 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa muuta 
sovita, ja joka tapauksessa viimeistään 
vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 461
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poraustoimen suorittajien on 
noudatettava tätä asetusta täysimääräisesti 
kolmen kuukauden kuluttua sen 
voimaantulosta tai toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa tehdystä 
sopimuksesta jo aiemmin.

c) Poraustoimen suorittajien on 
noudatettava tätä direktiiviä
täysimääräisesti [kahdentoista] kuukauden 
kuluttua sen voimaantulosta tai 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa 
tehdystä sopimuksesta jo aiemmin.

Or. en
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Perustelu

Jos säädös on direktiivi, 12 kuukautta saattaa olla asianmukainen aika.

Tarkistus 462
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunnes EU säätää rahavakuuksista, 
jäsenvaltioiden on määriteltävä, mitkä 
välineet (esimerkiksi vakuutus, 
vararahastot, pankkitakaus ja/tai riskien 
yhdistäminen) ovat soveliaita 
varmistamaan, että toiminnanharjoittajat 
osoittavat kykenevänsä maksamaan 
toiminnastaan aiheutuvien vahinkojen 
seurauksista kaikissa offshore-
hankkeiden vaiheissa (etsintävaihe, 
käyttövaihe ja käytöstä poistaminen). 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, mitkä välineet on 
määritelty.

Or. en

Tarkistus 463
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 94/22/EY mukaisiin lupiin 
liittyvä suuren yleisön osallistuminen

Suuren yleisön osallistuminen direktiivien 
2001/42/EY, 85/337/ETY, 92/43/ETY ja 

79/409/ETY mukaisesti

Or. en
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Perustelu

Kuten 5 artiklaa koskevissa kommenteissa todetaan, tämä vaatimus olisi rajattava koskemaan 
julkista osallistumista koskevia nykyvaatimuksia. Otsikkoa on tämän vuoksi muutettu.

Tarkistus 464
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suuri yleisö saa tiedon joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muilla asianmukaisilla 
keinoilla, mahdollisesti sähköisillä 
viestintävälineillä, jäsenvaltioille jätetyistä 
lupahakemuksista ja että suuri yleisö saa 
käyttöönsä tällaisten ehdotusten kannalta 
merkitykselliset tiedot, muun muassa 
tiedon osallistumismahdollisuudesta ja 
siitä, kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

a) suuri yleisö saa tiedon julkisilla 
ilmoituksilla, toimivaltaisten 
viranomaisten verkkosivuston kautta tai 
muilla asianmukaisilla keinoilla, 
mahdollisesti sähköisillä viestintävälineillä, 
jäsenvaltioille jätetyistä lupahakemuksista 
ja että suuri yleisö saa käyttöönsä tällaisten 
ehdotusten kannalta merkitykselliset tiedot, 
muun muassa tiedon 
osallistumismahdollisuudesta ja siitä, 
kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

Or. ro

Tarkistus 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suuri yleisö saa tiedon joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muilla asianmukaisilla 
keinoilla, mahdollisesti sähköisillä 
viestintävälineillä, jäsenvaltioille jätetyistä 
lupahakemuksista ja että suuri yleisö saa 
käyttöönsä tällaisten ehdotusten kannalta 
merkitykselliset tiedot, muun muassa 
tiedon osallistumismahdollisuudesta ja 

a) suuri yleisö saa tiedon joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muilla asianmukaisilla 
keinoilla, mahdollisesti mutta ei 
yksinomaan sähköisillä viestintävälineillä, 
jäsenvaltioille jätetyistä lupahakemuksista 
ja että suuri yleisö saa käyttöönsä tällaisten 
ehdotusten kannalta merkitykselliset tiedot, 
muun muassa tiedon 
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siitä, kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

osallistumismahdollisuudesta ja siitä, 
kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

Or. lt

Tarkistus 466
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suuri yleisö saa tiedon joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muilla asianmukaisilla 
keinoilla, mahdollisesti sähköisillä 
viestintävälineillä, jäsenvaltioille jätetyistä 
lupahakemuksista ja että suuri yleisö saa 
käyttöönsä tällaisten ehdotusten kannalta 
merkitykselliset tiedot, muun muassa 
tiedon osallistumismahdollisuudesta ja 
siitä, kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

a) suuri yleisö saa tiedon joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muilla asianmukaisilla 
keinoilla, mahdollisesti sähköisillä 
viestintävälineillä, jäsenvaltioille jätetyistä 
asiaan liittyvistä hakemuksista ja että 
suuri yleisö saa käyttöönsä tällaisten 
ehdotusten kannalta merkitykselliset tiedot, 
muun muassa tiedon 
osallistumismahdollisuudesta ja siitä, 
kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

Or. en

Perustelu

Poistetaan nimenomainen viittaus lupahakemuksiin, jotta säännökset kattaisivat myös muut 
asiaan liittyvät hakemukset.

Tarkistus 467
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suurella yleisöllä on oikeus esittää 
huomautuksensa ja mielipiteensä 
vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna ennen 

b) suurella yleisöllä on oikeus esittää 
huomautuksensa ja mielipiteensä 
vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna ennen 
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kuin lupahakemuksista päätetään; kuin hakemuksista päätetään;

Or. en

Perustelu

Viitataan lupahakemusten sijaan yleensä hakemuksiin – ks. kommentit 1 kohdan 
a alakohtaan.

Tarkistus 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jäsenvaltio pyrkii, tutkittuaan suuren 
yleisön ilmaisemat huomautukset ja 
mielipiteet, kohtuullisin keinoin 
tiedottamaan suurelle yleisölle tehdyistä 
päätöksistä sekä näiden päätösten 
perusteena olevista seikoista ja 
näkökohdista, suuren yleisön 
osallistumisprosessia koskevat tiedot 
mukaan lukien.

d) jäsenvaltio tiedottaa, tutkittuaan suuren 
yleisön ilmaisemat huomautukset ja 
mielipiteet, suurelle yleisölle tehdyistä 
päätöksistä sekä näiden päätösten 
perusteena olevista seikoista ja 
näkökohdista, suuren yleisön 
osallistumisprosessia koskevat tiedot 
mukaan lukien.

Or. lt

Tarkistus 469
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. On säädettävä kohtuullisista 
määräajoista, jotka antavat kussakin 
vaiheessa riittävästi aikaa suuren yleisön 
osallistumiselle. Jäsenvaltion on 
määriteltävä, mikä on se suuri yleisö, jolla 
on oikeus osallistua menettelyyn 
1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, mukaan 

2. On säädettävä kohtuullisista 
määräajoista, jotka antavat kussakin 
vaiheessa riittävästi aikaa suuren yleisön 
osallistumiselle. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, mikä on se suuri yleisö, jolla 
on oikeus osallistua menettelyyn 
1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, mukaan 
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lukien asianomaiset valtioista 
riippumattomat järjestöt, jotka täyttävät 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset, 
kuten ympäristönsuojelua tai 
avomeritoiminnan turvallisuutta edistävät 
järjestöt.

lukien asianomaiset valtioista 
riippumattomat järjestöt, jotka täyttävät 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset, 
kuten ympäristönsuojelua tai 
avomeritoiminnan turvallisuutta edistävät 
järjestöt.

Or. en

Tarkistus 470
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hyväksymismenettelyyn liittyviä 
asiakirjoja koskevat vaatimukset

Tuotantolaitoksen suunnitelmaa tai 
siirtoa koskevassa ilmoituksessa 

annettavat tiedot

Or. en

Tarkistus 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä liitteessä esitetyt tietoja koskevat 
vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. 
Toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon hyviä käytäntöjä koskevat 
muutokset, ja ne voivat milloin tahansa 
pyytää lisätietoja voidakseen ottaa 
huomioon asiaan liittyvät materiaaliset, 
tekniset tai laitteita koskevat muutokset, 
jotka on mahdollisesti syytä ottaa 
huomioon. Tällaiset muutokset voidaan 
todeta ja niistä voidaan tiedottaa muun 
muassa Euroopan offshore-viranomaisten 
ryhmässä.
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Or. en

Tarkistus 472
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 9 artiklan mukaiseen 
ilmoitukseen tuotantolaitosta koskevasta 
suunnitelmasta on sisällyttävä vähintään 
seuraavat tiedot:

Asetuksen 9 artiklan mukaisiin 
ilmoituksiin ehdotettua tuotantolaitosta 
koskevasta suunnitelmasta tai 
tuotantolaitoksen siirrosta on sisällyttävä 
vähintään seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 473
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) kuvaus suunnittelussa käytetystä
menettelystä, asiaan liittyvistä sovelletuista 
standardeista ja menettelyssä saaduista 
suunnitelmavaihtoehdoista;

(2) kuvaus suunnitteluperiaatteista ja 
tuotantotoimia koskevasta menettelystä
(alustavasta toiminta-ajatuksesta 
toimitettuun suunnitelmaan tai olemassa 
olevan laitoksen valintaan), asiaan 
liittyvistä sovelletuista standardeista ja
prosessia koskevista 
konseptisuunnitelmista;

Or. en

Tarkistus 474
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) osoitus siitä, että kyseinen suunnitelma 
vähentää riittävässä määrin 
suuronnettomuusvaaroja;

(4) osoitus siitä, että kyseinen suunnitelma 
vähentää suuronnettomuusvaarat 
hyväksyttävälle tasolle;

Or. en

Tarkistus 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) kuvaus laitoksesta ja olosuhteista sille 
suunnitellulla sijaintipaikalla;

(5) kuvaus laitoksesta ja olosuhteista sille 
suunnitellulla sijaintipaikalla ottaen 
huomioon laitoksen ikä ja sen suunniteltu 
tuleva käyttöaika;

Or. en

Tarkistus 476
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) yleinen kuvaus 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, jonka 
avulla suunnitellut suuronnettomuusvaaran 
torjuntatoimenpiteet pidetään tehokkaina, 
valittu riippumaton todentamisjärjestelmä 
mukaan luettuna.

(7) yleinen kuvaus 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, jonka 
avulla suunnitellut suuronnettomuusvaaran 
torjuntatoimenpiteet pidetään tehokkaina.

Or. en

Perustelu

Todentamisen on alettava heti kun mahdollista, koska muuten sillä ei ole vaikutusta.
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Tarkistus 477
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) yleinen kuvaus 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, jonka 
avulla suunnitellut suuronnettomuusvaaran 
torjuntatoimenpiteet pidetään tehokkaina, 
valittu riippumaton todentamisjärjestelmä 
mukaan luettuna.

(7) yleinen kuvaus 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, jonka 
avulla suunnitellut suuronnettomuusvaaran 
torjuntatoimenpiteet pidetään tehokkaina.

Or. en

Tarkistus 478
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) kuvaus riippumattomista 
todentamisjärjestelyistä ja alustava 
luettelo turvallisuuden kannalta 
keskeisistä tekijöistä ja niiltä vaaditusta 
suorituskyvystä;

Or. en

Tarkistus 479
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) jos olemassa oleva tuotantolaitos on 
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määrä siirtää uuteen sijaintipaikkaan 
muuta tuotantotoimintaa varten, 
perustelut, joista käy ilmi, että laitos 
soveltuu ehdotettuun tuotantotoimintaan;

Or. en

Tarkistus 480
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) jos muu kuin tuotantolaitos on 
määrä muuttaa tuotantolaitokseksi, 
perustelut, joista käy ilmi, että laitos 
soveltuu muutettavaksi 
tuotantotoimintaan.

Or. en

Tarkistus 481
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kuvaus laitoksesta ja siihen liittyvästä 
infrastruktuurista ja mahdollisista muista 
rakenteista, siihen liittyvät porauskaivot 
mukaan luettuina;

(3) kuvaus laitoksesta ja mahdollisista 
yhteyksistä muihin laitoksiin tai liitettyyn 
infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 482
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin;

(4) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat sekä ympäristöön, 
sääoloihin ja merenpohjaan liittyvät 
turvallisen toiminnan rajoitukset on 
tunnistettu, niiden todennäköisyyttä ja 
seurauksia arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin; tämän 
osoituksen on sisällettävä arvio 
mahdollisesta öljyntorjuntavajeesta;

Or. en

Tarkistus 483
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin;

(4) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet, myös niihin liittyvät 
turvallisuuden kannalta keskeiset tekijät,
soveltuvat nyt ja myös jatkossa ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen hyväksyttävälle tasolle;

Or. en

Tarkistus 484
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan porauksen 
hallinta, prosessiturvallisuus, vaarallisten 
aineiden hallinta, tulipalojen ja räjähdysten 
ehkäisy, työvoiman suojelu vaarallisilta 
aineilta ja ympäristön suojelu alkavalta 
suuronnettomuustilanteelta (liitteen V 
mukaista sisäistä hätäsuunnitelmaa 
mukaillen);

(6) yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan porauksen 
hallinta (tarvittaessa), prosessiturvallisuus, 
vaarallisten aineiden hallinta, tulipalojen ja 
räjähdysten ehkäisy, työvoiman suojelu 
vaarallisilta aineilta ja ympäristön suojelu 
alkavalta suuronnettomuustilanteelta
(liitteen V mukaista sisäistä 
hätäsuunnitelmaa mukaillen);

Or. en

Tarkistus 485
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, 
joilla porauslautalla olevia ihmisiä 
suojellaan suuronnettomuusvaaroilta ja 
taataan heille turvallinen poistuminen ja
selviytyminen, sekä valvontajärjestelmien
ylläpidosta laitokselle ja ympäristölle 
aiheutuvien vahinkojen estämiseksi 
henkilökunnan poistuttua;

(7) yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, 
joilla laitoksella olevia ihmisiä suojellaan 
suuronnettomuusvaaroilta ja taataan heille 
turvallinen poistuminen ja pelastaminen, 
sekä valvontajärjestelmien
ylläpitojärjestelyistä laitokselle ja 
ympäristölle aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi henkilökunnan poistuttua;

Or. en

Tarkistus 486
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(8) laitoksen rakentamisessa ja 
purkamisessa käytetyt asiaan liittyvät 
määräykset, standardit ja ohjeet;

(8) yksityiskohtaiset tiedot laitoksen 
rakentamisessa ja purkamisessa käytetyistä
asiaan liittyvistä määräyksistä,
standardeista ja ohjeista;

Or. en

Tarkistus 487
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) tiedot toimintaan, ylläpitoon,
muutoksiin ja todentamisjärjestelmiin
sovellettavasta 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, 
johtamisjärjestelmällä hallinnoitavat 
laitoksen tärkeimmät toimintarajoitukset 
mukaan luettuina;

(9) kuvaus toimintaan, ylläpitoon ja
muutoksiin sovellettavasta 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä;

Or. en

Perustelu

Tämä on siirretty vaatimusten luetteloon 9 artiklasta.

Tarkistus 488
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) tämän liitteen 5 kohdan 2 alakohdan 
mukaiseen todentamisjärjestelmään 
liittyvät tiedot;

(10) yksityiskohtaiset tiedot tämän liitteen 
5 kohdan 2 alakohdan mukaisesta 
todentamisjärjestelmästä;
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Or. en

Tarkistus 489
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) tämän asetuksen mukaisiin 
vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotka saadaan 
sovellettavan muun unionin 
lainsäädännön, erityisesti direktiivien 
92/91/EY ja 85/337/ETY, perusteella;

(12) muihin tämän asetuksen mukaisiin 
vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotka saadaan 
direktiivin 92/91/EY 
suuronnettomuuksien estämistä koskevien 
vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 490
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) laitokselta käsin suoritettavan 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan osalta selventävä 
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; 
tähän tarkoitukseen voivat kelvata 
direktiivin 85/337/ETY mukainen kuvaus 
ja arvio, jotka toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt;
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Or. en

Tarkistus 491
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 1 kohta – 13 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) asetuksen 12 artiklan mukainen 
täydentävä sisäinen hätäsuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 492
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin;

(5) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat sekä ympäristöön, 
sääoloihin ja merenpohjaan liittyvät 
turvallisen toiminnan rajoitukset on 
tunnistettu, niiden todennäköisyyttä ja 
seurauksia arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin; tämän 
osoituksen on sisällettävä arvio 
mahdollisesta öljyntorjuntavajeesta;

Or. en

Tarkistus 493
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet soveltuvat ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin;

(5) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat on tunnistettu, 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
arvioitu ja niihin liittyvät 
torjuntatoimenpiteet ja turvallisuuden 
kannalta keskeiset tekijät soveltuvat nyt ja 
myös jatkossa ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskien 
vähentämiseen riittävässä määrin;

Or. en

Tarkistus 494
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan porauksen 
hallinta, prosessiturvallisuus, vaarallisten 
aineiden hallinta, tulipalojen ja räjähdysten 
ehkäisy, työvoiman suojelu vaarallisilta 
aineilta ja ympäristön suojelu alkavalta 
suuronnettomuustilanteelta (liitteen V 
mukaista sisäistä hätäsuunnitelmaa 
mukaillen);

(6) yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan porauksen 
hallinta ja prosessiturvallisuus
(tarvittaessa), vaarallisten aineiden 
hallinta, tulipalojen ja räjähdysten ehkäisy, 
työvoiman suojelu vaarallisilta aineilta ja 
ympäristön suojelu alkavalta 
suuronnettomuustilanteelta (liitteen V 
mukaista sisäistä hätäsuunnitelmaa 
mukaillen);

Or. en

Tarkistus 495
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, 
joilla porauslautalla olevia ihmisiä 
suojellaan suuronnettomuusvaaroilta ja 
taataan heille turvallinen poistuminen ja
selviytyminen, sekä valvontajärjestelmien
ylläpidosta laitokselle ja ympäristölle 
aiheutuvien vahinkojen estämiseksi 
henkilökunnan poistuttua;

(7) yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, 
joilla laitoksella olevia ihmisiä suojellaan 
suuronnettomuusvaaroilta ja taataan heille 
turvallinen poistuminen ja pelastaminen, 
sekä valvontajärjestelmien
ylläpitojärjestelyistä laitokselle ja 
ympäristölle aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi henkilökunnan poistuttua;

Or. en

Tarkistus 496
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) laitoksen rakentamisessa ja 
purkamisessa käytetyt asiaan liittyvät 
määräykset, standardit ja ohjeet;

(8) yksityiskohtaiset tiedot laitoksen 
rakentamisessa ja purkamisessa käytetyistä
asiaan liittyvistä määräyksistä,
standardeista ja ohjeista;

Or. en

Tarkistus 497
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat kaikissa niissä 
toiminnoissa, joita laitoksella pystytään 
suorittamaan, on todettu ja että ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskejä on 
vähennetty riittävässä määrin;

(9) osoitus siitä, että kaikki 
suuronnettomuusvaarat kaikissa niissä 
toimissa, joita laitoksella pystytään 
suorittamaan, on todettu ja että ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvan 
suuronnettomuusvaaratilanteen riskejä on 
vähennetty riittävälle tasolle;
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Or. en

Tarkistus 498
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) yksityiskohtaiset tiedot ympäristöön, 
sääoloihin ja merenpohjaan liittyvistä 
turvallisen toiminnan rajoituksista sekä 
järjestelyt, joilla pyritään tunnistamaan 
läheisten laitosten putkien ja ankkurien 
kaltaiset merenpohjaan ja mereen liittyvät 
vaarat;

(10) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista
ympäristöön, sääoloihin ja merenpohjaan 
liittyvistä turvallisen toiminnan 
rajoituksista sekä järjestelyt, joilla pyritään 
tunnistamaan läheisten laitosten putkien ja 
ankkurien kaltaiset merenpohjaan ja 
mereen liittyvät vaarat;

Or. en

Tarkistus 499
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) asetuksen 18 artiklan mukainen 
selvitys toiminnanharjoittajan politiikasta 
suuronnettomuuksien estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 500
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 11 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(11) tiedot toimintaan, ylläpitoon ja 
muutoksiin sovellettavasta 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä;

(11) kuvaus laitoksen toimintaan, 
ylläpitoon ja muutoksiin sovellettavasta 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 501
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) tämän liitteen 5 kohdan 2 alakohdan
mukaiseen todentamisjärjestelmään 
liittyvät tiedot;

(12) yksityiskohtaiset tiedot tämän liitteen 
5 kohdan 2 alakohdan mukaisesta 
riippumattomasta 
todentamisjärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 502
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) kaikki muut asiaan liittyvät 
yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että kaksi tai useampi laitos 
toimii yhdessä tavalla, joka vaikuttaa 
suuronnettomuusvaaraan 
jommassakummassa tai kummassakin 
laitoksessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en



AM\911374FI.doc 213/275 PE494.690v01-00

FI

Tarkistus 503
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 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) muihin tämän asetuksen mukaisiin 
vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotka saadaan 
direktiivin 92/91/EY 
suuronnettomuuksien estämistä koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä on siirretty vaatimusten luetteloon 9 artiklasta.

Tarkistus 504
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) laitokselta käsin suoritettavan 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan osalta selventävä 
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 
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vaikutuksia, seuranta mukaan luettuna; 
tähän tarkoitukseen voivat kelvata 
direktiivin 85/337/ETY mukaisesti 
toimitettu kuvaus ja arvio, jotka 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt;

Or. en

Tarkistus 505
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) asetuksen 12 artiklan mukainen 
täydentävä sisäinen hätäsuunnitelma;

Or. en

Perustelu

Teksti on siirretty 9 artiklasta. Tämän pitäisi olla erillinen vaatimus, sillä kyseessä on 
hätätilanteessa käytettävä toimenpideasiakirja.

Tarkistus 506
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 13 artiklan mukaiseen 
poraustoimea koskevaan ilmoitukseen on 
sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

Asetuksen 13 artiklan mukaiseen 
poraustoimia koskevaan ilmoitukseen on 
sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 507
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) käytettävän laitoksen nimi ja omistaja; (2) käytettävän laitoksen nimi ja laitoksen 
omistajan nimi ja osoite;

Or. en

Tarkistus 508
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) laitokselta käsin suoritettavan 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan osalta selventävä 
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; 
tähän tarkoitukseen voivat kelvata 
direktiivin 85/337/ETY mukaisesti 
toimitettu kuvaus ja arvio, jotka 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt;

Or. en

Perustelu

Tässä viitataan asiaan liittyvään ympäristövaikutusten arviointiin, joka olisi toimitettava 
erillisenä asiakirjana, sillä sitä on voitu jo tarkastella erikseen.
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Tarkistus 509
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) asetuksen 12 artiklan mukainen 
täydentävä sisäinen hätäsuunnitelma;

Or. en

Perustelu

Tämä on siirretty vaatimusten luetteloon 9 artiklasta.

Tarkistus 510
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) yksityiskohtaiset tiedot, joilla 
porauskaivo ja siihen liittyvät muut 
porauskaivot tai kohteet voidaan tunnistaa;

(3) yksityiskohtaiset tiedot, joilla 
porausreikä ja siihen liittyvät laitokset tai
liitetty infrastruktuuri voidaan tunnistaa;

Or. en

Tarkistus 511
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) tiedot porauskaivon työohjelmasta, 
myös porauskaivon toiminta-ajasta, sen 
hallinnan menetystä estävien suojausten
varmennuksesta ja sen kohtalosta 

(4) tiedot porausreiän työohjelmasta, myös 
porausreiän toiminta-ajasta, sen hallinnan 
menetystä estävien suojausten (laitteisto, 
porausnesteet ja sementti jne.) 
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toiminnan päättymisen jälkeen; varmennuksesta, porausreiän suunnan 
valvonta ja riskinarvioinnin mukaisesti 
turvalliseen toimintaan liittyvät 
rajoitukset;

Or. en

Perustelu

Kohdat on yhdistetty, sillä niissä oli suuria päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 512
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) PORAUSTOIMINTAA 
HARJOITETTAESSA ANNETTAVAT 
TIEDOT
Asetuksen 13 artiklan mukaisesti 
toimitettaviin poraustoimia koskeviin 
tietoihin on sisällyttävä vähintään 
seuraavat tiedot:
(1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite;
(2) laitoksen nimi ja laitoksen omistajan 
nimi ja osoite;
(3) yksityiskohtaiset tiedot, joilla 
porausreikä ja siihen liittyvät laitokset tai 
liitetty infrastruktuuri voidaan tunnistaa;
(4) yhteenveto toiminnan käynnistämisen 
tai edellisen raportin jälkeen toteutetuista 
toimista;
(5) seuraavien läpimitta, todellinen 
vertikaalisyvyys ja mitattu syvyys:
a) poratut reiät ja
b) asennetut suojaputket;
(6) porausnesteen tiheys raportin 
laatimishetkellä ja
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(7) olemassa olevaan porausreikään 
liittyvien toimien osalta porausreiän 
senhetkinen toimintakunto;

Or. en

Perustelu

Lainsäädännössä olisi edellytettävä säännöllisiä raportteja poraustoimista, joihin liittyy 
hiilivetypäästön riski.

Tarkistus 513
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) yksityiskohtaiset tiedot porauskaivoa 
koskevasta suunnitelmasta, myös 
hallinnan menetystä estävistä suojista 
(laitteisto, porausnesteet ja sementti jne.), 
porauskaivon suunnan valvonta ja 
riskinarvioinnin mukaisesti turvalliseen 
toimintaan liittyvät rajoitukset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti on yhdistetty liitteessä II olevan 4 osan 4 kohtaan, sillä näiden kahden kohdan välillä 
oli päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 514
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) yksityiskohtaiset tiedot porauskaivon
rakenteesta toiminnan päätyttyä eli
hylätäänkö se väliaikaisesti vai lopullisesti 

(8) yksityiskohtaiset tiedot porausreiän
ehdotetusta rakenteesta toiminnan 
päätyttyä eli keskeytetäänkö sen toiminta
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ja miten se täytetään; väliaikaisesti vai hylätäänkö se lopullisesti 
ja onko porausreikään lisätty 
tuotantolaitteita tulevaa käyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 515
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) jos kyseessä on vanha lähde, 
tarkoituksenmukaiset tiedot sen historiasta 
ja tilasta;

(9) jos kyseessä on vanha lähde, tiedot sen 
historiasta ja tilasta;

Or. en

Tarkistus 516
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 11 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(11) jos poraustoimen suorittaa muu kuin 
tuotantolaitos, on annettava seuraavat 
lisätiedot:

(11) jos porausreiän rakentaa tai sitä 
muuttaa tai ylläpitää muu kuin 
tuotantolaitos, on annettava seuraavat 
lisätiedot:

Or. en

Tarkistus 517
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) yksityiskohtaiset tiedot sääoloihin, 
mereen ja merenpohjaan liittyvistä
olosuhteista porauspaikalla, myös putkien
kaltaisista fyysisistä esteistä;

a) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista 
ympäristöön, sääoloihin ja merenpohjaan 
liittyvistä turvallisen toiminnan 
rajoituksista sekä järjestelyt, joilla 
pyritään tunnistamaan läheisten laitosten
putkien ja ankkurien kaltaiset 
merenpohjaan ja mereen liittyvät vaarat;

Or. en

Tarkistus 518
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tämän asetuksen mukaisiin 
vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotka saadaan
sovellettavan muun unionin 
lainsäädännön, erityisesti direktiivien
92/91/EY ja 85/337/ETY, perusteella.

(2) muihin tämän asetuksen mukaisiin 
vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotka saadaan
direktiivin 92/91/EY
suuronnettomuuksien estämistä koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tässä on selitettävä tarkemmin liitteen II nojalla esitettävät tiedot. Viittaus 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaan direktiiviin olisi siirrettävä seuraavaan osioon.

Tarkistus 519
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Riippumattoman kolmannen osapuolen
on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 

1. Riippumattoman todentajaosapuolen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
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koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

Or. en

Tarkistus 520
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

1. Riippumattoman todentajaosapuolen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen
suorittajasta:

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 521
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Riippumattoman kolmannen osapuolen
on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

1. Riippumattoman todentajaosapuolen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

Or. en



PE494.690v01-00 222/275 AM\911374FI.doc

FI

Tarkistus 522
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen riippumattomuutta laitoksen 
toiminnanharjoittajasta tai poraustoimen 
suorittajasta:

1. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka 
koskevat sen täydellistä riippumattomuutta 
laitoksen toiminnanharjoittajasta tai 
poraustoimen suorittajasta:

Or. en

Tarkistus 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) osapuoli on itsenäinen oikeudellinen 
yksikkö;

Or. en

Tarkistus 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) osapuolella ei ole eturistiriitoja 
laitoksen toiminnanharjoittajan tai 
poraustoimen suorittajan kanssa;

Or. en
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Tarkistus 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – -a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a b) riippumattomalla kolmannella 
osapuolella ja sitä avustavilla henkilöillä 
ei ole toiminnanharjoittajan suorittamissa 
toimissa kaupallisia tai taloudellisia etuja;

Or. en

Tarkistus 526
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osapuolen tehtävät eivät edellytä häntä 
arvioimaan mitään sellaista turvallisuuden 
kannalta kriittistä tekijää tai erityislaitetta,
jonka kanssa hän on ollut tekemisissä 
aiemmin tai jonka suhteen hänen 
riippumattomuutensa voisi kyseenalaistua;

a) tehtävät eivät edellytä minkään 
sellaisen turvallisuuden kannalta keskeisen 
tekijän tai erityislaitteen arviointia, johon 
voi liittyä eturistiriita ja jonka suhteen
riippumattomuus voisi kyseenalaistua;

Or. en

Perustelu

Joissakin kohdin ei ole selvää, että toiminnanharjoittajan eikä todentajaosapuolen on tehtävä 
arvioinnit ja annettava asiaa koskevat lausunnot riippumattoman todentamisen tulosten 
perusteella. Yleensäkin toiminnanharjoittajien tehtävät on todettava selvemmin. Sanamuotoa 
ehdotetaan muutettavaksi tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus 527
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osapuolen tehtävät eivät edellytä häntä 
arvioimaan mitään sellaista turvallisuuden 
kannalta kriittistä tekijää tai erityislaitetta, 
jonka kanssa hän on ollut tekemisissä 
aiemmin tai jonka suhteen hänen 
riippumattomuutensa voisi kyseenalaistua;

a) tehtävät eivät edellytä minkään 
sellaisen turvallisuuden kannalta keskeisen 
tekijän tai erityislaitteen arviointia, jonka 
kanssa on oltu tekemisissä aiemmin tai
johon voi liittyä eturistiriita tai jonka 
suhteen riippumattomuus voisi 
kyseenalaistua millään tavalla;

Or. en

Tarkistus 528
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osapuoli on riittävässä määrin 
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porauskaivon
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, 
jotta hänen riippumattomuutensa
järjestelmään liittyvien tehtävien 
hoitamisessa voidaan taata.

b) todentajaosapuoli on riittävässä määrin 
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut porausreiän
yhdestäkään osatekijästä, jotta voidaan 
taata riippumattomuus järjestelmään 
liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Or. en

Perustelu

Tässä asetetaan riippumatonta kolmatta osapuolta koskevat vaatimukset. Siten kuin ne on 
kirjoitettu, ne saattaisivat sulkea pois monet perinteiset todentajaosapuolet, jotka ovat osa 
suurempia monikansallisia organisaatioita, jotka ovat mukana useissa eri hankkeissa sekä 
materiaaleihin tai laitteisiin liittyvissä toimissa. Komissio on todennut NSOAF:ssä, ettei tämä 
ollut tarkoituksena, ja tällä tarkistuksella pyritään korjaamaan tilanne.

Tarkistus 529
Fiona Hall



AM\911374FI.doc 225/275 PE494.690v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osapuoli on riittävässä määrin 
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porauskaivon 
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, 
jotta hänen riippumattomuutensa
järjestelmään liittyvien tehtävien 
hoitamisessa voidaan taata.

b) todentajaosapuoli on riittävässä määrin 
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut porausreiän 
tarkastuksen tai riippumattoman 
todentamisjärjestelmän yhdestäkään 
osatekijästä, jotta voidaan taata 
riippumattomuus järjestelmään liittyvien 
tehtävien hoitamisessa.

Or. en

Tarkistus 530
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osapuoli on riittävässä määrin
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porauskaivon
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, jotta 
hänen riippumattomuutensa järjestelmään 
liittyvien tehtävien hoitamisessa voidaan 
taata.

b) osapuoli on riippumaton 
johtamisjärjestelmästä, joka vastaa tai on 
vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porausreiän
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, jotta 
hänen riippumattomuutensa järjestelmään 
liittyvien tehtävien hoitamisessa voidaan 
taata.

Or. en

Tarkistus 531
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) osapuoli on riittävässä määrin
riippumaton johtamisjärjestelmästä, joka 
vastaa tai on vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porauskaivon
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, jotta 
hänen riippumattomuutensa järjestelmään 
liittyvien tehtävien hoitamisessa voidaan 
taata.

b) osapuoli on riippumaton 
johtamisjärjestelmästä, joka vastaa tai on 
vastannut riippumattoman 
todentamisjärjestelmän tai porausreiän
tarkastuksen yhdestäkään osatekijästä, jotta 
hänen riippumattomuutensa järjestelmään 
liittyvien tehtävien hoitamisessa voidaan 
taata.

Or. en

Tarkistus 532
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattoman kolmannen osapuolen 
on täytettävä seuraavat pätevyyttä 
koskevat vaatimukset:

2. Toiminnanharjoittajan on 
varmistettava, että riippumaton
todentajaosapuoli pystyy täyttämään
seuraavat pätevyyttä koskevat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 533
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattoman kolmannen osapuolen
on täytettävä seuraavat pätevyyttä koskevat 
vaatimukset:

2. Riippumattoman todentajaosapuolen on 
täytettävä seuraavat pätevyyttä koskevat 
vaatimukset:

Or. en
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Tarkistus 534
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattoman kolmannen osapuolen
on täytettävä seuraavat pätevyyttä koskevat 
vaatimukset:

2. Riippumattoman todentajaosapuolen on 
täytettävä seuraavat pätevyyttä koskevat 
vaatimukset:

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 535
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon 
toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
kolmannen osapuolen välillä;

c) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon 
toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
todentajaosapuolen välillä;

Or. en

Tarkistus 536
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon c) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon 
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toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
kolmannen osapuolen välillä;

toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
todentajaosapuolen välillä;

Or. en

Tarkistus 537
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toiminnanharjoittajan riippumattomalle 
kolmannelle osapuolelle antama riittävä 
valtuutus tämän tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen.

d) toiminnanharjoittajan riippumattomalle 
todentajaosapuolelle antama riittävä 
valtuutus tämän tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 538
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon 
toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
kolmannen osapuolen välillä;

e) soveltuvat järjestelyt tiedonvaihtoon 
toiminnanharjoittajan ja riippumattoman 
todentajaosapuolen välillä;

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 
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Tarkistus 539
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toiminnanharjoittajan riippumattomalle 
kolmannelle osapuolelle antama riittävä 
valtuutus tämän tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen.

f) toiminnanharjoittajan riippumattomalle 
todentajaosapuolelle antama riittävä 
valtuutus tämän tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 540
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen 13 artiklan 3 kohdan 
soveltamiseksi poraustoimea koskevan 
ilmoituksen merkittävä muutos kattaa 
seuraavat:

3. Asetuksen 13 artiklan 3 kohdan 
soveltamiseksi poraustoimea koskevan 
ilmoituksen materiaalinen muutos kattaa 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 541
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 3 kohta – a alakohta



PE494.690v01-00 230/275 AM\911374FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

a) mikä tahansa muutos, joka voi haitata
porauskaivoa koskevan suunnitelman 
alkuperäistä tarkoitusta porauskaivojen
hallinnan ja muiden virtaamisesteiden ja 
niiden todentamisen osalta;

a) mikä tahansa muutos, joka voi muuttaa
porausreikää koskevan suunnitelman 
alkuperäistä tarkoitusta porausreikien
hallinnan ja muiden virtaamisesteiden ja 
niiden todentamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 542
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitteiden tai välineistön taikka liitteessä 
II olevan 4 osan mukaisesti ilmoitetun 
johtamisjärjestelmän tai poraustoimen 
suorittajan materiaaliset muutokset;

b) laitteiden tai välineistön taikka liitteessä 
II olevan 4 osan mukaisesti ilmoitetun 
johtamisjärjestelmän materiaaliset 
muutokset tai poraustoimen suorittajan 
vaihdos;

Or. en

Tarkistus 543
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Merkittävät muutokset olisi annettava 
tiedoksi riippumattomalle porauskaivon 
tarkastajalle lisätodentamista varten, ja 
tästä saadut tulokset olisi annettava 
tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Materiaaliset muutokset olisi annettava 
tiedoksi riippumattomalle 
todentajaosapuolelle lisätodentamista 
varten, ja tästä saadut tulokset olisi 
annettava pyynnöstä toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön.

Or. en
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Tarkistus 544
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poraustoimia koskeviin ilmoituksiin on 
liitettävä riippumattoman porauskaivon 
tarkastajan lausunto siitä, että 
porauskaivon suunnitelmaan liittyvä 
riskinarviointi ja porauskaivon hallinnan 
menetystä estävät suojat ovat soveltuvia 
kaikissa ennakoitavissa olevissa 
olosuhteissa ja tilanteissa.

4. Toiminnanharjoittajan on 
riippumattoman todentajaosapuolen 
raporttia tutkittuaan liitettävä
poraustoimia koskeviin ilmoituksiin
lausunto siitä, että porausreiän
suunnitelmaan liittyvä riskinarviointi ja 
porausreiän hallinnan menetystä estävät 
suojat ovat soveltuvia kaikissa 
ennakoitavissa olevissa olosuhteissa ja 
tilanteissa.

Or. en

Tarkistus 545
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) riippumattoman kolmannen
todentajaosapuolen lausunto siitä, että 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa täsmennetyt tiedot 
turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

a) lausunto, jonka toiminnanharjoittaja 
antaa riippumattoman todentajaosapuolen
raporttia tutkittuaan siitä, että 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa täsmennetyt tiedot 
turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

Or. en

Tarkistus 546
Alyn Smith
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) riippumattoman kolmannen 
todentajaosapuolen lausunto siitä, että 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa täsmennetyt tiedot 
turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

a) lausunto, jonka toiminnanharjoittaja 
antaa riippumattoman kolmannen 
todentajaosapuolen raporttia tutkittuaan
siitä, että suuronnettomuusvaaroista 
laadittavassa kertomuksessa täsmennetyt 
tiedot turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

Or. en

Tarkistus 547
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) riippumattoman kolmannen
todentajaosapuolen lausunto siitä, että 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa täsmennetyt tiedot 
turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

a) riippumattoman todentajaosapuolen 
lausunto siitä, että 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa täsmennetyt tiedot 
turvallisuuden kannalta keskeisistä 
tekijöistä ja niiden ylläpitojärjestelmästä 
ovat soveltuvia tai niistä tulee soveltuvia;

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 548
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien kolmansien
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 
keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien 
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 
keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

Or. en

Tarkistus 549
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien kolmansien
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 
keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien 
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 
keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

Or. en

Tarkistus 550
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien kolmansien
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 

b) todentamisjärjestelmän kuvaus, joka 
kattaa riippumattomien 
todentajaosapuolien valinnan ja keinot sen 
todentamiseen, että turvallisuuden kannalta 
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keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

keskeiset tekijät ja kaikki järjestelmän 
erityislaitteet pysyvät hyvässä kunnossa;

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että kolmannen osapuolen todentaminen on välittämättä 
riippumattomuuden kannalta paras tarjolla oleva käytäntö. Tekstin olisi mahdollistettava 
riittävä joustavuus, jotta voidaan toteuttaa riippumattomia todentamisia kansallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 

Tarkistus 551
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 osa – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 5 alakohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin keinoihin kuuluvat 
riippumattomien ja pätevien henkilöiden
suorittama turvallisuuden kannalta 
keskeisten tekijöiden tutkinta ja testaus 
tarpeen mukaan, turvallisuuden kannalta 
keskeisten tekijöiden suunnitelmien, 
standardien, sertifioinnin tai muiden 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmien 
todentaminen, käynnissä olevien töiden 
tarkasteleminen, sääntöjenvastaisuuksista 
raportoiminen ja toiminnanharjoittajan 
toteuttamat korjaavat toimet.

c) edellä 5 alakohdan b alakohdassa
tarkoitettujen todentamiskeinojen kuvaus, 
johon sisältyy yksityiskohtaisia tietoja 
periaatteista, joita sovelletaan 
järjestelmään liittyvien tehtävien 
hoitamisessa ja järjestelmän jatkuvassa 
tarkastelussa laitoksen koko elinkaaren 
ajan, riippumattoman ja pätevän 
todentajaosapuolen suorittama 
turvallisuuden kannalta keskeisten 
tekijöiden tutkinta ja testaus tarpeen 
mukaan, turvallisuuden kannalta keskeisten 
tekijöiden suunnitelmien, standardien, 
sertifioinnin tai muiden 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmien 
todentaminen, käynnissä olevien töiden 
tarkasteleminen, sääntöjenvastaisuuksista 
raportoiminen ja toiminnanharjoittajan 
mahdollisesti toteuttamat korjaavat toimet.

Or. en

Tarkistus 552
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos taitoksessa tehdään suuria muutoksia,
toimivaltaiselle viranomaiselle 10 ja 11 
artiklan mukaisesti annettaviin tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

Jos taitoksessa tehdään materiaalisia
muutoksia, toimivaltaiselle viranomaiselle 
10 ja 11 artiklan mukaisesti annettaviin 
tietoihin on sisällyttävä vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Kohtaa olisi laajennettava kattamaan kaikki "liitetty infrastruktuuri".

Tarkistus 553
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 osa – 1 kohta – alakohta 3

Komission teksti Tarkistus

3. kun kyseessä on suuri muutos, riittävät 
tiedot aiemman suuronnettomuusvaaroista 
laaditun kertomuksen ja siihen liittyvän 
laitoksen sisäisen hätäsuunnitelman 
täydellistä päivittämistä varten sekä osoitus 
siitä, että suuronnettomuusvaaroja on 
pienennetty riittävässä määrin;

3. riittävät tiedot aiemman 
suuronnettomuusvaaroista laaditun 
kertomuksen ja siihen liittyvän laitoksen 
sisäisen hätäsuunnitelman täydellistä 
päivittämistä varten sekä osoitus siitä, että 
suuronnettomuusvaaroja on pienennetty 
hyväksyttävälle tasolle;

Or. en

Tarkistus 554
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 osa – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus laitoksen purkamiseen liittyvistä 
suuronnettomuusvaaroista, niille altistuvan 
väestön kokonaismäärä ja 
riskintorjuntatoimenpiteet;

b) kuvaus laitoksen käytöstä poistamiseen
liittyvistä suuronnettomuusvaaroista, niille 
altistuvan väestön kokonaismäärä ja 
riskintorjuntatoimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 555
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 osa – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hätävalmiusjärjestelyt henkilöstön 
turvallisen poistumisen ja selviytymisen
takaamiseksi ja suuren 
ympäristöonnettomuuden estämiseksi.

c) hätävalmiusjärjestelyt henkilöstön 
turvallisen poistumisen ja pelastamisen
takaamiseksi ja valvontajärjestelmien 
ylläpitämiseksi, jotta estetään ympäristölle 
aiheutuvat vahingot henkilökunnan 
poistuttua.

Or. en

Tarkistus 556
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 osa – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tausta-asiakirja, joka sisältää 
kuvauksen 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, 
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lieventämään tai tasoittamaan näitä 
vaikutuksia, seuranta mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Tässä viitataan asiaan liittyvään ympäristövaikutusten arviointiin, joka olisi toimitettava 
erillisenä asiakirjana, sillä sitä on voitu jo tarkastella.

Tarkistus 557
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kuvaus siitä, miten yhdistettyyn 
toimintaan osallistuvien laitosten 
johtamisjärjestelmät sovitetaan yhteen 
suuronnettomuuden riskin vähentämiseksi;

(3) kaikkien asiakirjan osapuolten 
hyväksymän vertailevan asiakirjan 
muodossa esitettävä kuvaus siitä, miten 
yhdistettyyn toimintaan osallistuvien 
laitosten johtamisjärjestelmät sovitetaan 
yhteen suuronnettomuuden riskin 
vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle;

Or. en

Tarkistus 558
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 osa – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) kuvaus yhdistetystä toiminnasta ja 
työohjelma, johon on sisällyttävä 
päivämäärät, joina yhdistetyn toiminnan 
suunnitellaan alkavan ja päättyvän, sekä 
jäljennös yhdistettyyn toimintaan 
osallistuvien toiminnanharjoittajien 
välisestä sopimuksesta.

(6) kuvaus yhdistetystä toiminnasta ja 
työohjelma, johon on sisällyttävä 
päivämäärät, joina yhdistetyn toiminnan 
suunnitellaan alkavan.
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Or. en

Tarkistus 559
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisia viranomaisia koskevat 
säännökset suuronnettomuusvaaroja 
sisältävän toiminnan sääntelystä

Toimivaltaisia viranomaisia koskevat 
säännökset suuronnettomuusvaarojen
sääntelystä

Or. en

Tarkistus 560
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen 
nimittämiseksi tämän asetuksen mukaisten 
turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun 
liittyvien sääntelytehtävien hoitamiseen, 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
seuraavat vähimmäisperusteet:

1. Toimivaltaisen viranomaisen 
nimittämiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan liittyvien tehtävien
hoitamiseen, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 561
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) organisaatiota koskevat järjestelyt tämän (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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asetuksen mukaisten tehtävien tehokasta 
jakamista varten, turvallisuuteen ja 
ympäristönsuojeluun liittyvän sääntelyn 
tasapuolisuutta koskevat järjestelyt mukaan 
luettuina;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 562
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lausunto valvonnan ja täytäntöönpanon 
tavoitteista ja siitä, miten toimivaltainen 
viranomainen takaa avoimuuden, 
johdonmukaisuuden, oikeasuhtaisuuden ja 
puolueettomuuden avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan 
sääntelyssä. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi myös annettava suurelle yleisölle 
selvä tieto siitä, miten vastuu jakautuu 
sääntelyviranomaisen ja 
toiminnanharjoittajan välillä siten, että 
toiminnanharjoittajalla on esisijainen 
vastuu riskintorjunnassa, kun 
sääntelyviranomainen taas varmentaa, 
että toiminnanharjoittaja on ottanut 
käyttöön riittävät toimenpiteet, joiden 
uskotaan olevan toimivia 
suuronnettomuusvaarojen torjunnassa;

b) lausunto, jossa kuvataan toimivaltaisen 
viranomaisen tavoitteita ja sitä, miten se
takaa avoimuuden, johdonmukaisuuden, 
oikeasuhtaisuuden ja puolueettomuuden 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan sääntelyssä;

Or. en

Tarkistus 563
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) toimintamenettelyt, joissa kuvataan 
miten toimivaltainen viranomainen hoitaa 
toiminnanharjoittajien tämän asetuksen 
mukaisten velvoitteiden tarkastukset ja 
täytäntöönpanon, ja lisäksi se, miten 
viranomainen käsittelee, arvioi ja 
hyväksyy suuronnettomuusvaaroista 
laadittavat kertomukset, käsittelee 
poraustoimea koskevat ilmoitukset ja
miten tietyn laitoksen tai toiminnan
suuronnettomuusvaaroja koskeviin 
riskintorjuntatoimenpiteisiin (ympäristöä 
koskevat toimenpiteet mukaan luettuina) 
kohdistettavien tarkastusten tiheys 
määritetään;

d) toimintamenettelyt, joissa kuvataan 
miten toimivaltainen viranomainen arvioi 
suuronnettomuusvaaroista laadittavia 
kertomuksia, poraustoimia koskevia 
ilmoituksia ja yhdistettyä toimintaa 
koskevia ilmoituksia, hoitaa 
toiminnanharjoittajien velvoitteiden 
tarkastukset ja täytäntöönpanon, ja se, 
miten laitosten tai avomerellä tapahtuvan 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnan
tarkastusten tiheys määritetään;

Or. en

Tarkistus 564
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) menettelyt, joilla toimivaltainen 
viranomainen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä rajoittamatta vastuita 
esimerkiksi maalla tapahtuvissa öljyn- ja 
kaasunporaustoimissa sekä direktiivin 
92/91/EY mukaisia järjestelyjä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 565
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – f alakohta



AM\911374FI.doc 241/275 PE494.690v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

f) virallinen sopimus viranomaisten 
yhteisiin toimiin tarvittavista 
mekanismeista, jos toimivaltainen 
viranomainen muodostuu kahdesta tai 
useammasta virastosta, ylemmän johdon 
hoitama valvonta, seuranta ja tarkistukset, 
yhteinen suunnittelu ja tarkastustoiminta,
vastuunjako suuronnettomuusvaaroista 
laadittavien kertomusten käsittelyssä, 
yhteiset tutkimukset, sisäinen viestintä ja 
ulkoinen raportointi mukaan luettuina.

f) virallinen sopimus viranomaisten 
yhteisiin toimiin tarvittavista 
mekanismeista, jos toimivaltainen 
viranomainen muodostuu kahdesta tai 
useammasta virastosta, ylemmän johdon 
hoitama valvonta, seuranta ja tarkistukset, 
vastuunjako, yhteinen suunnittelu ja 
tarkastustoiminta ja yhteiset tutkimukset, 
viestintä ja ulkoisten raporttien 
julkaiseminen mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 566
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) riittävästi erityisalan asiantuntijoita 
käytettävissä sisäisesti tai ulkoisella 
järjestelyllä toiminnan tarkastamiseen ja 
tutkimiseen, täytäntöönpanotoimiin sekä
suuronnettomuusvaaroista laadittavien 
kertomusten ja ilmoitusten käsittelyyn;

a) sen varmistaminen, että toimivaltaisella 
viranomaisella on riittävästi erityisalan 
asiantuntijoita käytettävissä sisäisesti tai
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen kanssa tehtävien virallisten 
sopimusten nojalla
suuronnettomuusvaaroista laadittavien 
kertomusten ja ilmoitusten arviointiin, 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä 
täytäntöönpanotoimiin;

Or. en

Tarkistus 567
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) jos käytetään ulkoista asiantuntija-apua, 
riittävät kirjalliset ohjeet ja valvonta 
lähestymistavan johdonmukaisuuden 
säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
tämän asetuksen mukainen täysi vastuu on 
edelleen laillisesti nimitetyllä 
toimivaltaisella viranomaisella;

b) jos käytetään ulkoista asiantuntija-apua, 
riittävien kirjallisten ohjeiden 
toimittaminen ja riittävä valvonta 
lähestymistavan johdonmukaisuuden 
säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
tämän asetuksen mukainen täysi vastuu on 
edelleen laillisesti nimitetyllä 
toimivaltaisella viranomaisella;

Or. en

Tarkistus 568
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riittävät resurssit toimivaltaisen 
viranomaisten henkilöstön oleelliseen 
koulutukseen, tiedotukseen, teknisiin 
apuvälineisiin, matkustukseen ja 
oleskeluun sääntelyn mukaisten tehtävien 
hoitamista sekä toimivaltaisten 
viranomaisten 27 artiklan mukaisen 
aktiivisen yhteistyön mahdollistamista
varten;

c) riittävien resurssien tarjoaminen
toimivaltaisen viranomaisten henkilöstön 
oleelliseen koulutukseen, tiedotukseen, 
teknisiin apuvälineisiin sekä
matkustukseen ja oleskeluun sääntelyn 
mukaisten tehtävien hoitamista sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 27 artiklan 
mukaisen aktiivisen yhteistyön 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 569
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toiminnanharjoittajat ja/tai laitoksen 
omistajat on tarvittaessa velvoitettava 

d) toiminnanharjoittajat on tarvittaessa 
velvoitettava korvaamaan toimivaltaiselle 
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korvaamaan toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän asetuksen mukaisesti hoidettavista 
tehtävistä aiheutuvat kulut;

viranomaiselle tämän asetuksen mukaisesti 
hoidettavista tehtävistä aiheutuvat kulut;

Or. en

Perustelu

Viittaus laitoksen omistajiin olisi poistettava, sillä asian kannalta merkitykselliset omistajat 
kuuluvat toiminnanharjoittajan määritelmien piiriin.

Tarkistus 570
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimivaltaiselle viranomaiselle tämän 
asetuksen mukaisesti kuuluvien 
tutkimusten tekeminen tai teettäminen;

e) toimivaltaiselle viranomaiselle tämän 
asetuksen mukaisesti kuuluvien 
tutkimusten tekeminen tai kannustaminen;

Or. en

Tarkistus 571
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimivaltaisen viranomaisen laatimat 
raportit.

f) toimivaltaisen viranomaisen raporttien 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 572
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Suuronnettomuusvaaroista laadittavien 
kertomusten ja ilmoitusten, sisäisten 
hätäsuunnitelmien ja muiden asiaan 
liittyvien asiakirjojen arviointimenettelyyn 
on kuuluttava

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavien kertomusten ja ilmoitusten 
arviointimenettelyt, ja ne on asetettava 
toiminnanharjoittajien saataville. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava myös arviointiperiaatteet ja 
asetettava niitä koskevat tiedot suuren 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Viittaus laitoksen omistajiin olisi poistettava, sillä asian kannalta merkitykselliset omistajat 
kuuluvat toiminnanharjoittajan määritelmien piiriin.

Tarkistus 573
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrällinen riskinarviointianalyysi; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 574
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arvio toiminnanharjoittajan antamasta 
selvityksestä toiminnan toteutuspaikkaa 

Poistetaan.
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koskevista yksityiskohtaisista tiedoista,

Or. en

Tarkistus 575
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvio käytetyistä teknisistä ja 
organisatorisista standardeista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 576
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvio teknisistä ratkaisuista; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arvio toiminnanharjoittajan 
järjestelyistä toimintasuunnitelmien 
muutosten varalle;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 578
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ratkaisujen vertailu vastaavissa 
tilanteissa käytettyihin muihin 
ratkaisuihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 579
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) arvio hätäsuunnitelmien 
johdonmukaisuudesta todettuihin 
riskeihin nähden;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 580
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) arvio toiminnanharjoittajan 
järjestelyistä toiminnan keskeyttämiseksi 
välittömän vaaran uhatessa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 581
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta 
ja niiden käyttömenettelyjen sopivuudesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 582
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta ja 
niiden käyttömenettelyjen sopivuudesta.

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta ja 
riittävyydestä ja niiden käyttömenettelyjen 
sopivuudesta, tarvittaessa myös 
öljyntorjuntavajetta koskeva analyysi.

Or. en

(Liittyy esittelijän tarkistukseen 22.)

Tarkistus 583
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta ja 
niiden käyttömenettelyjen sopivuudesta.

i) arvio torjuntalaitteiden saatavuudesta ja
riittävyydestä ja niiden käyttömenettelyjen 
sopivuudesta.

Or. en
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Tarkistus 584
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) arvio toiminnanharjoittajan 
reagointikapasiteetin tehokkuudesta, 
mukaan lukien käyttöönottoon ja 
pelastustoimiin liittyvä suorituskyky 
pahimmassa mahdollisessa 
päästötilanteessa.

Or. en

Tarkistus 585
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) arvio toiminnanharjoittajan 
reagointikapasiteetin tehokkuudesta, 
mukaan lukien käyttöönottoon ja 
pelastustoimiin liittyvä suorituskyky 
pahimmassa mahdollisessa 
päästötilanteessa.

Or. en

Tarkistus 586
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Suuronnettomuusvaaroista 
laadittavien kertomusten yksityiskohtaiset 
arviointimenettelyt edellyttävät kaikkien 
tämän asetuksen liitteessä II kuvattujen 
faktojen ja muiden tietojen sekä tämän 
asetuksen mukaisesti myöhemmin 
sovittavien tietojen toimittamista. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
vähintään tarkasteltava pääseikkoja 
osoittaakseen, että
a) kaikki vaarat, jotka saattavat aiheuttaa 
suuronnettomuuden, myös 
ympäristövaarat, on todettu, niiden riskit 
on arvioitu ja riskinhallintatoimenpiteet 
on eritelty;
b) turvallisuusjohtamisjärjestelmällä 
pystytään riittävällä tavalla varmistamaan 
suuronnettomuusvaarojen hallintaa 
koskevien lakisääteisten vaatimusten sekä 
jäsenvaltioiden mahdollisten muiden 
turvallisuutta ja ympäristönsuojelua 
koskevien säännösten noudattaminen;
c) on toteutettu riittävät järjestelyt 
riippumatonta todentamista ja 
toiminnanharjoittajan suorittamaa 
tarkastusta varten;

Or. en

Tarkistus 587
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Toteuttaessaan 
suuronnettomuusvaaroista laadittavien 
kertomusten perusteellista arviointia 
toimivaltaisten viranomaisten on 
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varmistettava, että
a) kaikki vaaditut faktat on toimitettu;
b) toiminnanharjoittaja on todennut 
kaikki laitokseen ja sen toimintoihin 
kohdistuvat kohtuudella ennakoitavissa 
olevat suuronnettomuusvaarat sekä 
mahdolliset laukaisevat tapahtumat ja 
suuronnettomuuksien riskinarviointia 
varten vahvistetut menetelmät ja 
arviointiperusteet, myös analyysiin 
liittyvät epävarmuustekijät, on selitetty 
selkeästi;
c) riskinarvioinneissa on otettu huomioon 
kaikki laitoksen elinkaaren 
merkitykselliset vaiheet ja niissä on 
ennakoitu kaikki ennakoitavissa olevat 
tilanteet, muun muassa
i) se, miten suunnitteluilmoituksessa 
kuvatuissa suunnittelupäätöksissä on 
otettu huomioon riskinarviointi siten, että 
varmistetaan olennaisten 
turvallisuusperiaatteiden soveltaminen;
ii) kaikki laitokselta käsin toteutettavat 
poraustoimet laitoksen ollessa 
toiminnassa;
iii) kaikki poraustoimet, jotka on tarkoitus 
toteuttaa ja keskeyttää väliaikaisesti 
ennen tuotannon aloittamista 
tuotantolaitoksella;
iv) muiden laitosten kanssa toteutettavat 
yhdistetyt toimet;
v) laitoksen käytöstä poistaminen;
d) tarvittaessa on tarkoitus toteuttaa 
riskinarvioinnissa todetut toimenpiteet 
riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle 
tasolle;
e) määritellessään tarvittavat toimenpiteet 
hyväksyttävien riskitasojen 
saavuttamiseksi toiminnanharjoittaja on 
selkeästi osoittanut, miten asiaan liittyvä 
hyvä tekninen ja suunnittelukäytäntö, 
hyvä johtamiskäytäntö sekä henkilö- ja 
organisaatiotekijöihin liittyvät periaatteet 
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on otettu huomioon;
f) toimenpiteet ja järjestelyt hätätilanteen 
havaitsemista ja nopeaa ja tehokasta 
reagointia varten on selvästi todettu ja 
perusteltu;
g) evakuointi- ja pelastusjärjestelyt ja 
toimenpiteet onnettomuuden 
vakavoitumisen rajoittamiseksi ja sen 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi on 
sisällytetty kertomukseen loogisesti ja 
järjestelmällisesti ottaen huomioon 
hätätilanteet, joissa niitä todennäköisesti 
toteutetaan;
h) liitteessä V olevan 1 osan vaatimukset 
on sisällytetty sisäiseen 
hätäsuunnitelmaan ja hätäsuunnitelma 
on toimitettu suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen tueksi;
i) suuronnettomuusvaaroista 
laadittavassa kertomuksessa kuvatulla 
turvallisuusjohtamisjärjestelmällä 
voidaan riittävällä tavalla varmistaa 
suuronnettomuusriskien hallinta kaikissa 
laitoksen elinkaaren merkityksellisissä 
vaiheissa ja kaikissa ennakoitavissa 
olevissa tilanteissa siten, että varmistetaan
kaikkien asiaan liittyvien säännösten 
noudattaminen ja huolehditaan 
järjestelmän tarkastamisesta ja 
tarkastussuositusten täytäntöönpanosta;
j) riippumattoman todentamisen 
järjestelmä on selitetty selkeästi;

Or. en

Perustelu

3 b kohdan b ja d alakohdasta olisi poistettava viittaus laitoksen omistajiin, sillä asian 
kannalta merkitykselliset omistajat kuuluvat toiminnanharjoittajan määritelmien piiriin. 
3 b kohdan g alakohta: Luonnosta olisi muutettava siten, että toiminnanharjoittajat voivat 
toimittaa erillisen sisäisen hätäsuunnitelman suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen yhteydessä.



PE494.690v01-00 252/275 AM\911374FI.doc

FI

Tarkistus 588
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
oltava selvästi riippumattomia mistään 
valtion organisaatiosta toimialan 
tukemisen taikka lupamenettelyjen tai 
tulojen keräämisen suhteen. 
Toimivaltainen viranomainen ei saa ottaa 
poliittista kantaa öljy- ja 
kaasunporausalaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 589
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että äärimmäiset 
toimintaolosuhteet eivät haittaa 
onnettomuuksien ehkäisyä eivätkä 
korjaamistoimenpiteitä. Onnettomuuksien 
ehkäisemiseen ja hätätilanteissa 
toimimiseen varatun kapasiteetin 
tehokkuus on otettava asianmukaisesti 
huomioon lupia myönnettäessä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava onnettomuuksien ehkäisy-
ja korjaamistoimenpiteiden 
mahdollisimman korkea taso, joka vastaa 
ainakin parhaiden käytäntöjen mukaista 
suorituskykyä tavanomaisissa 
toimintaolosuhteissa, mukaan luettuina 
resurssien riittävyys, mobilisointia 
koskevat turvarajat, käyttöönottoon 
kuluvat ajat sekä öljyn ja kaasun 
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puhdistus- ja talteenottoasteet.

Or. en

Tarkistus 590
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – otsikko 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä liitteessä asetetut vaatimukset ovat 
vähimmäisvaatimuksia. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
hyviä käytäntöjä koskevat muutokset, ja 
ne voivat milloin tahansa esittää 
toiminnanharjoittajille lisävaatimuksia 
varmistaakseen, että asiaan liittyvät 
materiaaliset, tekniset tai laitteita koskevat 
muutokset voidaan tarvittaessa ottaa 
huomioon. Tällaiset muutokset voidaan 
todeta ja niistä voidaan tiedottaa muun 
muassa Euroopan offshore-viranomaisten 
ryhmässä.

Or. en

Tarkistus 591
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) turvallisuusjohtamisjärjestelmä olisi 
sisällytettävä toiminnanharjoittajan 
yleiseen johtamisjärjestelmään, johon 
kuuluu organisaatiorakenne, vastuualueet, 
käytännöt, menettelyt, menetelmät ja 
resurssit, jotka mahdollistavat 
suuronnettomuuksien torjuntaan tähtäävän 
politiikan määrittelyn ja täytäntöönpanon.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 592
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristövaikutuksen huomioon 
ottaminen suuronnettomuusvaaroista 
laadittavassa kertomuksessa olevassa 
suuronnettomuuksien arvioinneissa;

c) ympäristönäkökohtien huomioon 
ottaminen suuronnettomuusvaaroista 
laadittavassa kertomuksessa olevassa 
suuronnettomuuksien riskinarvioinneissa;

Or. en

Tarkistus 593
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajien on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kaikkien turvallisuuden 
kannalta keskeisten järjestelmien 
luotettavuuteen ja eheyteen liittyvien 
vaatimusten arviointiin ja pyrittävä 
tarkastus- ja huoltojärjestelmissään 
tällaisen turvallisuustason saavuttamiseen.

3. Toiminnanharjoittajien on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kaikkien turvallisuuden 
kannalta keskeisten järjestelmien 
luotettavuuteen ja eheyteen liittyvien 
vaatimusten arviointiin ja pyrittävä 
tarkastus- ja huoltojärjestelmissään 
vaaditun turvallisuustason saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 594
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) viralliset johto- ja valvontajärjestelmät, 
joihin osallistuvat sekä ylempi johto että 
työntekijät, ja

e) viralliset johto- ja valvontajärjestelmät, 
joihin osallistuvat sekä ylempi johto että 
työntekijät;

Or. en

Tarkistus 595
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) pätevyys toiminnan kaikilla tasoilla. f) pätevyys toiminnan kaikilla tasoilla ja

Or. en

Tarkistus 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) näkyvä sitoutuminen 
kolmikantaneuvotteluihin ja niiden 
johdosta toteutettaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 597
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – f a alakohta (uusi)



PE494.690v01-00 256/275 AM\911374FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

f a) avoin vaaratilanteiden 
raportointikulttuuri;

Or. en

Tarkistus 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) yhteistyö työsuojeluvaltuutettujen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 599
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) riippumattomuus ja ilmiantajien 
suojeleminen;

Or. en

Tarkistus 600
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

7. Toimialan on yhteistyössä
toimivaltaisen viranomaisen kanssa 
vahvistettava ja pantava täytäntöön 
standardien, ohjeiden ja sääntöjen 
kehittämistä koskeva 
ensisijaisuussuunnitelma, jossa 
konkretisoidaan parhaat käytännöt
suuronnettomuusvaarojen torjunnassa ja 
suuronnettomuuksien seurausten 
rajoittamisessa, jos onnettomuus kuitenkin 
tapahtuu. Huomioon otettaviin tekijöihin 
kuuluvat seuraavat:

7. Toimialan on yhteistyössä
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vahvistettava ja pantava täytäntöön 
standardien, ohjeiden ja sääntöjen 
kehittämistä koskeva 
ensisijaisuussuunnitelma, jossa 
konkretisoidaan parhaat käytännöt
suuronnettomuuksien torjunnassa ja 
suuronnettomuuksien seurausten 
rajoittamisessa, jos onnettomuus kuitenkin 
tapahtuu. Huomioon otettaviin tekijöihin 
kuuluvat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 601
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ensisäiliöiden parantaminen prosessien 
turvajärjestelmissä;

b) ensisäiliöiden parantaminen;

Or. en

Tarkistus 602
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luotettava päätöksenteko suuren 
paineen alaisena;

d) luotettava päätöksenteko;

Or. en
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Tarkistus 603
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tehokas riskinarviointi muuttuvien 
olosuhteiden arvioimista varten;

g) tehokas riskinarviointi;

Or. en

Tarkistus 604
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) toiminnanharjoittajien, poraustoimen 
suorittajien, porauslauttojen omistajien ja 
muiden yhdistettyyn toimintaan
osallistuvien tahojen 
turvallisuusjohtamisjärjestelmien tehokas 
yhteensovittaminen.

j) toiminnanharjoittajien ja muiden
avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan osallistuvien 
tahojen turvallisuusjohtamisjärjestelmien 
tehokas yhteensovittaminen.

Or. en

Perustelu

Viittaukset poraustoimen suorittajiin ja porauslauttojen omistajiin olisi poistettava, sillä 
molemmat kuuluvat toiminnanharjoittajan määritelmän piiriin.

Tarkistus 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) sitoutuminen 
kolmikantaneuvotteluihin ja niiden 
johdosta toteutettaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 606
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Hätävalmiutta ja hätätilanteissa toimimista 
koskevat vaatimukset

Hätävalmiutta ja hätätilanteissa toimimista 
koskevat vaatimukset – sisäiset 
hätäsuunnitelmat

Or. en

Tarkistus 607
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – otsikko 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä liitteessä esitetyt vaatimukset ovat 
vähimmäisvaatimuksia. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
hyviä käytäntöjä koskevat muutokset, ja 
ne voivat milloin tahansa ottaa käyttöön 
lisävaatimuksia varmistaakseen, että 
asiaan liittyvät materiaaliset, tekniset tai 
laitteita koskevat muutokset voidaan 
tarvittaessa ottaa huomioon. Tällaiset 
muutokset voidaan todeta ja niistä 
voidaan tiedottaa muun muassa 
Euroopan offshore-viranomaisten 
ryhmässä.
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Or. en

Tarkistus 608
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hätämenettelyjen käynnistämisestä 
vastaavien henkilöiden nimi tai asema sekä 
sisäistä toimintaa hätätilanteessa ohjaavan 
henkilön nimi;

a) hätämenettelyjen käynnistämisestä 
vastaavien henkilöiden nimi ja asema sekä 
sisäistä toimintaa hätätilanteessa ohjaavan 
henkilön nimi ja asema;

Or. en

Tarkistus 609
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen henkilön nimi tai asema, joka 
vastaa yhteyksistä ulkoisesta 
hätäsuunnitelmasta vastaaviin 
viranomaisiin;

b) niiden henkilöiden nimi tai asema, jotka 
vastaavat yhteyksistä ulkoisesta 
hätäsuunnitelmasta vastaaviin 
viranomaisiin;

Or. en

Perustelu

Suojavyöhykkeeseen liittyvä rajoitus on tarpeen poistaa vastaavasti kuin muissa artikloissa. 
Myös sanamuotoon ehdotetaan muutoksia, jotta voidaan täsmentää toimet, joita 
toiminnanharjoittajat "toteuttavat", niiden toimien sijaan, jotka niiden "olisi toteutettava", 
täsmentää, että mainitut laitteet ovat onnettomuustilanteisiin reagointiin varattuja laitteita, 
laajentaa ympäristöriskien rajoittamisjärjestelyjä ja ottaa huomioon, että 
suuronnettomuuksiin reagoivia viranomaisia voi olla useampi kuin yksi.

Tarkistus 610
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikki olosuhteet tai tilanteet, josta voisi 
aiheutua suuronnettomuus sen 
suuronnettomuuksista laadittavan 
kertomuksen mukaan, johon suunnitelma 
on liitetty;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 611
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus toimista, jotka olisi toteutettava
olosuhteiden ja tilanteiden hallitsemiseksi 
ja niiden seurausten rajoittamiseksi 
laitokseen ja sen suojavyöhykkeelle;

d) kuvaus toimista, jotka toteutetaan 
merkityksellisten olosuhteiden ja 
tilanteiden hallitsemiseksi ja niiden 
seurausten rajoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 612
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus käytettävissä olevista laitteista ja 
resursseista;

e) kuvaus käytettävissä olevista laitteista ja 
resursseista, myös sellaisista, jotka on 
tarkoitettu mahdollisten vuotojen 
tukkimiseen;

Or. en
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Tarkistus 613
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus käytettävissä olevista laitteista ja 
resursseista;

e) kuvaus käytettävissä olevista 
torjuntalaitteista ja -resursseista;

Or. en

Tarkistus 614
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

e a) näyttö aikaisemmin tehdyistä 
dispergointiaineina käytettyjä kemikaaleja 
koskevista arvioista, joiden tavoitteena on 
vähentää mahdollisimman paljon 
kansanterveydellisiä vaikutuksia ja 
ympäristölle aiheutuvia lisävahinkoja;

Or. en

Tarkistus 615
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laitoksessa oleviin ihmisiin kohdistuvien 
vaarojen rajoittamiseen tähtäävät 
järjestelyt, mukaan lukien tapa, jolla 
hälytykset annetaan ja ohjeet 

f) ympäristöön ja laitoksessa oleviin 
ihmisiin kohdistuvien vaarojen 
rajoittamiseen tähtäävät järjestelyt, mukaan 
lukien tapa, jolla hälytykset annetaan ja 
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käyttäytymisestä hälytyksen sattuessa; ohjeet käyttäytymisestä hälytyksen 
sattuessa;

Or. en

Tarkistus 616
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – 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 evakuointi- ja
pelastusjärjestelyjen kanssa, esimerkiksi 
liitteessä II olevan 2 kohdan 7 alakohdassa 
ja 3 kohdan 7 alakohdassa kuvatut 
järjestelmät, joilla taataan laitoksella 
onnettomuushetkellä oleville hyvät 
selviytymismahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 617
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – 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 taataan laitoksella 
onnettomuushetkellä oleville hyvät 
selviytymismahdollisuudet ja vähennetään 
mahdollisimman paljon 
ympäristövahinkoja;
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Or. en

Tarkistus 618
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – 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 taataan laitoksella 
onnettomuushetkellä oleville hyvät 
selviytymismahdollisuudet ja vähennetään 
mahdollisimman paljon 
ympäristövahinkoja;

Or. en

Tarkistus 619
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) järjestelyt, joilla onnettomuuden 
sattuessa ilmoitetaan nopeasti ulkoisen 
hätäsuunnitelman käynnistämisestä 
vastaaville viranomaisille, millaisia tietoja 
annetaan hälytyksen yhteydessä 
välittömästi ja miten yksityiskohtaisempia 
tietoja toimitetaan sitä mukaa kuin niitä 
saadaan;

h) järjestelyt, joilla onnettomuuden 
sattuessa ilmoitetaan nopeasti ulkoisen 
hätäsuunnitelman käynnistämisestä 
vastaavalle viranomaiselle tai vastaaville 
viranomaisille, millaisia tietoja annetaan 
hälytyksen yhteydessä välittömästi ja miten 
yksityiskohtaisempia tietoja toimitetaan 
sitä mukaa kuin niitä saadaan;

Or. en



AM\911374FI.doc 265/275 PE494.690v01-00

FI

Tarkistus 620
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

i a) öljyntorjuntavajetta koskeva arvio, 
jossa ilmoitetaan prosenttiosuutena aika, 
jona torjuntatoimia ei pystytä 
toteuttamaan, ja kuvaus 
toimintarajoitteista kyseisissä laitoksissa. 
Vajeanalyysiin liittyy 
vuodontorjuntajärjestelmien 
torjuntatoimia koskevien 
enimmäisrajoitteiden laskeminen tiettyjen 
ympäristöä ja turvallisuutta koskevien 
tekijöiden osalta sekä selvitys sellaisten 
olosuhteiden esiintymistiheydestä, 
kestosta ja ajoituksesta, jotka olisivat 
esteenä torjuntatoimille tietyssä 
sijaintipaikassa. Torjuntaa koskevassa 
laskelmassa on otettava huomioon 
seuraavat ympäristöolosuhteet:
i) sääolosuhteet, tuulen voimakkuus, 
näkyvyys, sademäärä ja lämpötila 
mukaan lukien;
ii) merenkäynti, vuorovesi ja virtaukset;
iii) jää ja irtonaisen aineksen kasaumat;
iv) valoisat tunnit ja
v) muut tiedossa olevat 
ympäristöolosuhteet, jotka saattavat 
vaikuttaa torjuntalaitteiden tehokkuuteen 
tai torjuntatoimien yleiseen tehokkuuteen;

Or. en

Tarkistus 621
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
hyväksyä toiminnanharjoittajan laatiman 
suunnitelman, jonka jäsenvaltio on 
todennut olevan öljyvahinkojen 
torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja 
torjuntayhteistyöstä vuonna 1990 tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen 
mukainen ja hyväksynyt osaksi sisäistä 
hätäsuunnitelmaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta osiota, jotta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja 
torjuntayhteistyöstä vuonna 1990 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen nojalla laaditut 
öljyvahinkovalmiussuunnitelmat voivat muodostaa osan sisäistä hätäsuunnitelmaa.

Tarkistus 622
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajien olisi inventoitava 
käytettävissä olevat laitteet, niiden 
omistajat, sijainti, kuljetus laitokseen ja 
käyttötavat laitoksella. Inventaariossa olisi 
eriteltävä käytössä olevat toimenpiteet, 
joilla varmistetaan laitteiden ja 
menettelyjen toimintakuntoisuuden 
ylläpito.

2. Toiminnanharjoittajien olisi inventoitava 
käytettävissä olevat laitteet, niiden 
omistajat, sijainti, kuljetus laitokseen ja 
käyttötavat laitoksella sekä sisäisen 
hätäsuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkitykselliset tahot. 
Inventaariossa olisi eriteltävä käytössä 
olevat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
laitteiden ja menettelyjen 
toimintakuntoisuuden ylläpito.

Or. en

Tarkistus 623
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toiminnanharjoittajien on testattava 
hätäsuunnitelmiaan säännöllisesti 
osoittaakseen torjuntalaitteidensa ja 
hätävalmiuksiensa tehokkuuden, jotta 
voidaan turvata turvallisuuden ja 
suorituskyvyn korkea taso 
evakuointitoimissa, hallinta- ja 
torjuntatoimissa sekä pelastus-, 
puhdistus- ja loppukäsittelytoimissa. 
Toiminnanharjoittajien on investoitava 
jatkuvasti hätätilanteissa käytettäviin 
tekniikkoihin ja sovellettaviin 
käytäntöihin parantaakseen 
suorituskykyä ja varmistaakseen, että 
käytetään huippuluokan teknologiaa.

Or. en

Tarkistus 624
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ulkoisiin hätäsuunnitelmiin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 625
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) järjestelyt, joilla mahdollisista 
onnettomuuksista saadaan tieto nopeasti, 
sekä se, miten hälytykset annetaan ja apua 
kutsutaan;

b) järjestelyt, joilla mahdollisista 
onnettomuuksista saadaan tieto nopeasti, 
sekä se, miten onnettomuustilanteessa 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 626
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ulkoisen hätäsuunnitelman 
toteuttamiseksi tarvittavien resurssien 
yhteensovittamisjärjestelyt;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 627
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) järjestelyt avun antamiseksi sisäisen 
hätäsuunnitelman täytäntöönpanossa, kun 
hätätilanne tapahtuu laitoksella ja sitä 
ympäröivällä suojavyöhykkeellä;

d) järjestelyt avun antamiseksi sisäisen 
hätäsuunnitelman täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 628
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen 
ulkopuolisista
pelastuspalvelujärjestelyistä;

e) yksityiskohtainen kuvaus ulkoisista
pelastuspalvelujärjestelyistä;

Or. en

Tarkistus 629
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sen viranomaisen, jolla on ensisijainen 
vastuu toiminnasta hätätilanteessa, on 
pidettävä saatavilla seuraavat tiedot:

2. Niiden viranomaisten, joilla on 
ensisijainen vastuu koordinoinnista
hätätilanteessa, on pidettävä saatavilla 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 630
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) inventaari käytettävissä olevista 
laitteista, niiden omistajista, sijainnista, 
kuljetuksesta laitokseen ja käyttötavoista 
laitoksella;

a) inventaari käytettävissä olevista 
laitteista, niiden omistajista, sijainnista, 
kuljetuksessa onnettomuuspaikalle
käytettävistä välineistä ja käyttötavoista 
onnettomuuspaikalla;

Or. en



PE494.690v01-00 270/275 AM\911374FI.doc

FI

Tarkistus 631
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

d a) todisteet mahdollisten 
dispersointiaineina käytettävien 
kemikaalien aikaisemmista ympäristö- ja 
terveysarvioinneista;

Or. en

Tarkistus 632
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
laitteiden, henkilöstön ja menettelyjen 
jatkuva toimintavalmius ja ajanmukaisuus.

e) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
laitteiden, henkilöstön ja menettelyjen 
jatkuva saatavuus ja ajanmukaisuus sekä 
se, että koulutettua henkilöstöä on 
jatkuvasti riittävästi saatavilla.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa muutetaan muiden artiklojen mukaisesti, jotta käy ilmi, että suunnitelma ei koske 
pelkästään suojavyöhykettä.

Tarkistus 633
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) suunnitelmien jakaminen 
naapurijäsenvaltioiden ja komission 
kanssa;

a) ulkoisten hätäsuunnitelmien jakaminen 
naapurijäsenvaltioiden ja komission 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 634
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajat ylittävät inventaarit sekä toimialan 
että valtioiden omistamista 
valmiusresursseista sekä kaikki tarvittavat 
mukautukset, jotta laitteet ja menettelyt 
saadaan yhteentoimiviksi naapurimaiden ja 
-jäsenvaltioiden kesken;

b) inventaarien laatiminen rajat 
ylittävällä tasolla sekä toimialan että 
valtioiden omistamista valmiusresursseista 
sekä kaikki tarvittavat mukautukset, jotta 
laitteet ja menettelyt saadaan 
yhteentoimiviksi naapurimaiden ja -
jäsenvaltioiden kesken;

Or. en

Tarkistus 635
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ulkoisten hätäsuunnitelmien rajat 
ylittävien pelastuspalveluharjoitusten 
järjestäminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 636
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tiedonvälityksen on katettava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tiedonvälityksen on katettava vähintään

Or. en

Perustelu

Tämän liitteen ja vakavista ja kuolemaan johtaneista onnettomuuksista raportointia koskevan 
direktiivin 92/91/EY 3 artiklan 4 kohdan välillä on jonkin verran päällekkäisyyttä. Koska 
ehdotetussa säädöksessä käsitellään suuronnettomuusvaaroja, raportointivelvollisuuksien 
pitäisi koskea pelkästään näitä vaaroja ja liitteessä olisi vaadittava toimittamaan ainoastaan 
2 artiklan 18 kohdassa määriteltyihin suuronnettomuuksiin liittyviä tietoja. Tietoja muista 
kuin suuronnettomuuksiin liittyvistä kuolemantapauksista ei pitäisi sisällyttää vaatimuksiin.

Tarkistus 637
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot sellaisesta porauskaivon hallinnan 
menettämisestä, johon on tarvittu 
porauskaivon valvontalaitteita, tai
porauskaivon suojausten pettämisestä niin, 
että se on jouduttu vaihtamaan tai 
korjaamaan;

b) tiedot sellaisesta porausreiän hallinnan 
menettämisestä, johon on tarvittu 
porausreiän valvontalaitteita, mukaan 
lukien yksityiskohtaiset tiedot porausreiän
suojausten mahdollisesta pettämisestä niin, 
että se on jouduttu vaihtamaan tai 
korjaamaan;

Or. en

Perustelu

Korvaamista tai korjaamista edellyttävä suojausten pettäminen ei välttämättä muodosta 
turvallisuus- tai ympäristöriskiä. Näitä tapauksia varten ei ole nykyisin 
raportointimenettelyjä, ja tiedon jakamisesta ei olisi mitään hyötyä.
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Tarkistus 638
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rakenteellisen eheyden merkittävä 
heikkeneminen taikka tuli- tai 
räjähdyssuojan heikkeneminen taikka 
kelluvan laitoksen ankkuroinnin 
pettäminen;

d) rakenteellisen eheyden merkittävä 
heikkeneminen taikka tuli- tai 
räjähdyssuojan heikkeneminen taikka 
liikkuvaan laitokseen liittyvä ankkuroinnin 
pettäminen, joka muodostaa turvallisuus-
tai ympäristöriskin;

Or. en

Perustelu

Ankkuroinnin pettäminen ei välttämättä muodosta turvallisuus- tai ympäristöriskiä. Näitä 
tapauksia varten ei ole nykyisin raportointimenettelyjä, ja tiedon jakamisesta ei olisi mitään 
hyötyä.

Tarkistus 639
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ympäristön kannalta merkittävä 
onnettomuus.

j) suuronnettomuus, josta aiheutuu 
ympäristölle merkittäviä 
haittavaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 640
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä sekä öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevat faktat että 
analyysit, ja niiden on oltava yksiselitteisiä.
Yksittäisten toiminnanharjoittajien
suorituskykyä on voitava vertailla näiden 
tietojen perusteella paitsi jäsenvaltion 
sisällä myös toimialalla ja jäsenvaltioiden 
kesken.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä sekä öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevat faktat että 
analyysit, ja niiden on oltava yksiselitteisiä.
Tiedoissa olisi myös eriteltävä 
toiminnanharjoittajan ja tarvittaessa 
toimialan kokonaisuudessaan 
toteuttamien toimenpiteiden ja 
tarkastusten yleinen tehokkuus erityisesti 
suuronnettomuuksien torjumisessa ja 
riskin pienentämisessä. Yksittäisten 
toiminnanharjoittajien kokemuksia on 
voitava vertailla näiden tietojen perusteella 
paitsi jäsenvaltion sisällä myös toimialalla 
ja jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Perustelu

4 kohdan viimeistä virkettä olisi muutettava ja se olisi siirrettävä 3 osaan, jossa käsitellään 
toimitettavia tietoja. Viittausta suorituskykyyn olisi myös muutettava, sillä tietovaatimuksia ei 
voitaisi käyttää toiminnanharjoittajien suorituskyvyn tehokkaaseen arviointiin.

Tarkistus 641
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietoja 
keräämällä ja kokoamalla pyritään 
antamaan ennakkovaroituksia
turvallisuuden ja ympäristön kannalta 
keskeisten suojausten heikkenemisestä 
(entisestään), jotta korjaavia toimenpiteitä 
voidaan toteuttaa ennakoivasti. Tiedoissa 
olisi myös vahvistettava yksittäisten 
toiminnanharjoittajien ja toimialan 
kokonaisuudessaan toteuttamien 
toimenpiteiden ja tarkastusten yleinen 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietoja 
keräämällä ja kokoamalla pyritään 
antamaan varoituksia turvallisuuden ja 
ympäristön kannalta keskeisten suojausten
heikkenemiseen mahdollisesti liittyvistä 
vaaratilanteista, jotta voidaan määritellä, 
onko aiheellista toteuttaa ennakoivasti 
korjaavia toimenpiteitä.
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tehokkuus erityisesti 
suuronnettomuusvaarojen torjumisessa ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien 
pienentämisessä.

Or. en

Perustelu

Viimeistä virkettä olisi muutettava ja se olisi siirrettävä 3 kohtaan, jossa käsitellään 
toimitettavia tietoja.

Tarkistus 642
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen 23 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi laaditaan yksinkertaistettu 
malli 2 kohdan mukaisten asiaa koskevien 
tietojen julkaisemisen helpottamiseksi ja 
24 artiklan mukaisten raporttien 
laatimiseksi siten, että suuri yleisö saa ne 
helposti käyttöönsä ja tiedot ovat helposti 
verrattavissa yli rajojen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raporttimalleista, raportoinnin tarkoituksesta ja raporttien julkisesta saatavuudesta 
säädetään yksityiskohtaisesti asiaa koskevissa artikloissa, ja näitä tietoja on turha toistaa 
liitteessä.


