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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta avomerellä
(2011/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/22/EY hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen 
lupien antamisen ja käytön edellytyksistä1,

– ottaa huomioon 3. marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/91/ETY 
vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi2,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi (IPPC-direktiivi)3,

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
(ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi)4 sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiiveillä 97/11/EY5, 2003/35/EY6 ja 2009/31/EY7,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta (ympäristövastuudirektiivi)8,

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta9,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1891/2006 Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan 
monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen torjunnan alalla ja 
asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta10,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman öljynetsintää ja -porausta 
Euroopassa koskevista EU:n toimista11,

                                               
1 EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
2 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 9.
3 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
5 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
6 EUVL L 156, 24.6.2003, s. 17.
7 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.
8 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
9 EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
10 EUVL L 394, 30.12.2006, s. 1.
11 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0352.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä (KOM(2010)0560),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa 
säilytetään jäsenvaltion oikeus määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot,

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset öljy- ja kaasulähteet auttavat merkittävällä tavalla 
tyydyttämään Euroopan energiatarpeita ja ovat ratkaisevan tärkeitä energiavarmuutemme 
kannalta,

C. ottaa huomioon, että toiminta lisääntyy EU:n läheisyydessä sijaitsevilla merialueilla, jotka 
eivät kuulu EU:n oikeuden piiriin, mutta joilla sattuvat onnettomuudet voivat vaikuttaa 
EU:n alueeseen; ottaa huomioon, että nykyisin monet näistä alueista ovat poliittisesti 
epävakaita,

Sääntelyä koskeva lähestymistapa

1. korostaa, että jäsenvaltiolla on oikeus myöntää luvat ja muut hyväksynnät hiilivetyvarojen 
etsintää ja hyväksikäyttöä varten ja että toiminnan mahdollinen keskeyttäminen kuuluu 
kyseisen jäsenvaltion harkintavaltaan;

2. korostaa, että kunkin jäsenvaltion lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmässä olisi 
omaksuttava turvallisuusarviota koskeva lähestymistapa;

3. painottaa, että turvallisuusarvio on hyväksyttävä ennen kuin toiminta voidaan aloittaa ja 
että sitä on tarkistettava vähintään joka viides vuosi; panee merkille, että myös kaikki 
merkittävät muutokset edellyttävät hyväksyntää, jotta voidaan varmistaa, että 
turvallisuusarviosta tulee elävä ja kehittyvä asiakirja;

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten järjestelmien 
verkostoa ja muuttaa järjestelmiä niin, että niissä ei enää seurata hyväksi havaittua 
turvallisuusarviota koskevaa lähestymistapaa;

5. tukee komission pyrkimystä vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi EU:n sisällä; 
katsoo, että turvallisuutta ja ympäristöä koskevat näkökohdat olisi sisällytettävä kaikkeen 
lainsäädäntöön;

6. korostaa, että lainsäädännön tehokkuus riippuu viime kädessä asianomaisten kansallisten 
viranomaisten pätevyydestä;

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja perusteellisten tarkastusten merkitystä; toteaa, että kokeneita 
tarkastajia on käytettävänä vain rajallinen määrä; toteaa, että kolmannen osapuolen on 
varmistettava toiminnanharjoittajan tarkastusjärjestelmä;
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8. on huolissaan siitä, että EU:n tason "valvojien valvojat" eivät tuo riittävää lisäarvoa, jotta 
voitaisiin perustella niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä pois toimivaltaisilta 
viranomaisilta;

9. toteaa, että tarkastuselimiä jakamalla voidaan saavuttaa mittakaavaetua niille 
jäsenvaltioille, joiden toiminta on vähemmän kehittynyttä;

Tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto

10. katsoo, että Välimeren, Itämeren ja Mustanmeren alueen jäsenvaltioita varten olisi 
perustettava Pohjanmeren NSOAF:n kaltaisia foorumeita;

11. toteaa, että työntekijöiden osallistumista koskevat ohjelmat lisäävät turvallisuutta; 
kannattaa vahvoja yhteyksiä ja yhteisiä aloitteita teollisuuden, työntekijöiden ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun aloilla;

12. suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten henkilöstölle 
suunnattuihin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin;

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä ja onnettomuuksia koskevien hyvien käytänteiden 
jakamista koskevia voimakkaampia toimia;

14. toteaa, että tietoa jaetaan jo joko sääntelyryhmien tai kaupallisten kumppanuuksien ja 
yhteisyritysten kautta; katsoo, että kenelläkään ei ole omistusoikeutta turvallisuuteen;

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia – asian kaupallinen arkaluonteisuus 
asianmukaisesti huomioon ottaen – kokoamaan ja jakamaan tietoja 
onnettomuusilmoituksista ja siten edistämään oppimista;

16. katsoo, että komission olisi käsiteltävä seuraavia asioita: erilaisten nykyisten 
tiedotuskanavien tehokkuus, perustelut järkiperäistämiselle, ja/tai perustelut uusien 
kansainvälisten järjestelyjen perustamiselle, ottaen asianmukaisesti huomioon niistä 
seuraava hallinnollinen taakka;

Porausta koskeva lupa tai hyväksyntä

17. panee merkille porausta koskevan luvan ja porausta koskevan hyväksynnän eron; panee 
merkille, että luvanhaltija ei välttämättä ole poraava organisaatio; katsoo, että tarvitaan 
luvan myöntämisen jälkeisiä ja poraamista edeltäviä sääntelyllisiä "kiinnekohtia";

18. suosittelee, että luvan myöntäminen ja terveys- ja turvallisuustoimet olisi erotettava 
toisistaan kaikissa jäsenvaltioissa;
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Valmiussuunnitelmien tekeminen

19. kannattaa paikkakohtaisia valmiussuunnitelmia, joissa määritellään vaarat, arvioidaan 
potentiaaliset pilaantumisen lähteet ja vaikutukset sekä hahmotellaan strategia niiden 
käsittelemiseksi, ja myös poraussuunnitelmia mahdollisia huojennuskaivoja varten; 
katsoo, että toiminnanharjoittajien olisi esitettävä valmiussuunnitelmansa vähintään kaksi 
kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja että kun on kyse monimutkaisista kaivoista tai 
vaativista porausolosuhteista, valmiussuunnitelma on arvioitava, siitä on pyydettävä 
lausuntoja ja se on hyväksyttävä samanaikaisesti muiden sääntelyyn perustuvien 
hyväksymismenettelyjen kanssa (jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai kaivon 
suunnitteluun); katsoo, että toimintaa ei saa koskaan aloittaa ennen kuin 
valmiussuunnitelma on hyväksytty; katsoo, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
olisi julkaistava valmiussuunnitelmat ottaen tietosuoja asianmukaisesti huomioon;

20. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan, tarkistamaan tai päivittämään kansallisia 
valmiussuunnitelmia ja yksilöimään komentokanavat ja mekanismit kansallisten 
voimavarojen käyttöönottamiseksi toimialan voimavarojen rinnalle vuodon sattuessa; 

21. ehdottaa, että EMSAn toimintaresurssien luetteloon olisi sisällytettävä myös 
merkitykselliset toimialan resurssit; EU:n jokaisella merialueella on oltava käytettävänä 
riittävät resurssit;

Katastrofeihin reagoiminen

22. toteaa, että toimialalla on ensisijainen vastuu katastrofeihin reagoimisesta; suhtautuu 
myönteisesti toimialan yhteisiin aloitteisiin öljyvuotojen torjumista koskevien resurssien 
kehittämiseksi, mobilisoimiseksi ja käyttämiseksi;

23. katsoo, että EMSAn asiantuntemusta ja resursseja on käytettävä jäsenvaltioiden 
pyynnöstä;

24. arvostaa seuranta- ja tiedotuskeskuksen1 roolia jäsenvaltioiden ja toimialan hätätilatoimien 
täydentäjänä;

Vastuu

25. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että pieniä ja keksisuuria toiminnanharjoittajia 
ei hinnoitella pois markkinoilta, kun ne harkitsevat kolmannen osapuolen vakuutuksen 
tarvetta;

26. kehottaa arvioimaan yhteisön rahastojen hyviä puolia ja tarvittaessa perustamaan sellaisia 
rahastoja kullekin EU:n merialueelle; kehottaa tekemään toiminnanharjoittajien 
jäsenyydestä pakollista ja tarjoamaan siten turvaverkkomekanismin, jonka tarkoituksena 
on rauhoittaa jäsenvaltioita ja veronmaksajia;

27. korostaa, että maksuosuuksien olisi perustuttava kyseisen paikan riskin tasoon sekä 
valmiussuunnitelmaan ja oltava niiden mukaisia;

                                               
1 Komission hoitama seuranta- ja tiedotuskeskus. 
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28. katsoo, että ympäristövastuudirektiivi on erittäin monitahoinen säädös; pitää kiinni siitä, 
että kaikkiin muutosehdotuksiin on liitettävä perusteellinen vaikutustenarviointi;

29. suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat huolimattomuuden torjumista negatiivisilla 
kannustimilla, joita voivat olla sakot, lupien peruuttaminen ja työntekijöiden rikosvastuu; 
panee kuitenkin merkille, että sellainen järjestely oli olemassa Yhdysvalloissa ennen 
Deepwater Horizon -vuotoa;

Suhteet kolmansiin maihin

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön yhtenäisiä korkeatasoisia normeja riippumatta siitä, 
missä päin maailmaa toiminta tapahtuu; suhtautuu epäillen siihen, voidaanko panna 
täytäntöön vaatimus, jonka mukaan EU:hun sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on noudatettava EU:n normeja;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkossakin osallistumaan G20-kokousten avomerta 
koskeviin aloitteisiin;

32. vaatii komissiota kannustamaan merenrantajäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti, jotta 
voidaan varmistaa, että sääntelykehyksissä ja valvonnassa suojelu on yhtä korkeatasoista;

33. toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman aloitteesta syntynyt ja 
Välimeren toimintasuunnitelman ja Barcelonan sopimuksen innoittama voimassa oleva 
lainsäädäntö on tärkeää;

34. tukee toimialan suunnitelmia asiantuntemuksen siirtämisestä erityisesti niihin maihin, 
joiden sääntelykehys on vähemmän kehittynyt;

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Kotimaiset öljy- ja kaasuvarat ovat merkittäviä EU:n energiankulutuksen ja 
energiavarmuuden kannalta. EU:ssa noin 90 prosenttia öljystä ja 60 prosenttia kaasusta 
tuotetaan avomerellä.

Toiminta ei jakaannu yhtäläisesti kaikkialle EU:n alueelle. Hyvin suuri osa siitä tapahtuu 
Pohjanmerellä. Kaksi jäsenvaltiota vastaa 80 prosentista EU:n raakaöljyn tuotannosta. Norja 
tuottaa enemmän kuin koko 27 jäsenvaltion Euroopan unioni.

Kaikki Euroopan vesillä tapahtuva avomeren öljyn ja kaasun tuotanto ei ole EU:n 
valvonnassa. Esimerkiksi Välimerellä Pohjois-Afrikan rannikolla ja varsinkin Egyptin ja 
Libyan edustalla on huomattavaa etsintätoimintaa.

Deepwater Horizonin suuronnettomuus sai kaikki öljyn ja kaasun etsintää ja tuotantoa 
avomerellä harjoittavat arvioimaan uudelleen toimintansa turvallisuutta. Muun muassa The 
National Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore drilling antoi 
suosituksia, joista monet on nyt pantu täytäntöön.

Seuraamukset Euroopalle eivät ole aivan niin selkeitä. Monet Yhdysvaltojen järjestelmästä 
annetut suositukset koskeva käytäntöjä, jotka ovat olleet käytössä osissa EU:ta ainakin 
20 vuotta. Euroopassa on Pohjanmerellä edistynyttä tuotantoa, jota harjoitetaan usein erittäin 
kehittyneillä kentillä ja jota valvotaan pitkälle kehittyneiden ja edistyvien 
sääntelyjärjestelmien mukaisesti.

Kansallisen komission eräässä ensimmäisistä raportista sanotaan:
"Sisäasiainministeriön olisi kehitettävä Pohjanmeren "turvallisuusarviota" koskevan 
lähestymistavan kaltainen yksittäisiin laitteistoihin, toimiin ja ympäristöön kohdistettu 
ennakoiva, riskit ja suoritukset huomioon ottava lähestymistapa"1.

Ohjailevat järjestelmät ovat periaatteessa reaktiivisia eivätkä kykene jatkuvasti parantamaan 
toimintalinjoja ja käytänteitä, jota tarvitaan, jotta voidaan pysyä mukana yhä niukempia ja 
hankalammin hyödynnettäviä hiilivetyreservejä tavoittelevan toimialan kehityksessä. 
Hankkeita onkin arvioitava yksittäin paikkakohtaisten ympäristöolosuhteiden ja teknisten 
edellytysten perusteella. HPHT-kaivoissa on erilaiset riskit kuin kaivoissa, joihin on lisättävä 
painetta öljyn nostamiseksi. Vaikka veden syvyys epäilemättä vaikuttaa poraamisen tekniseen 
haasteellisuuteen ja pilaantumista estäviin toimii, kaikki "syvä meri" ei ole vaarallista eikä 
kaikki "matala meri" ole turvallista.

"Turvallisuusarvio" on riskiin perustuva, paikkakohtainen lähestymistapa, joka edellyttää 
toiminnanharjoittajilta, että ne osoittavat asianomaisille terveys- turvallisuus- ja 
ympäristöviranomaisille, että riskejä on harkittu ja riskinhallintatoimia on toteutettu. Kaikkiin 
jäljelle jääviin riskeihin on sovellettava ALARP-periaatetta2. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä turvallisuusarvio ja myöhemmin siihen mahdollisesti tehtävät 
muutokset ennen kuin toimet voidaan aloittaa. Ennen porausta asetettavilla sääntelyllisillä 

                                               
1 S. 252.
2 As Low As Reasonably Possible.
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"kiinnekohdilla" varmistetaan, että toiminta ei ole automaattista ja että toimia ei voida aloittaa 
ennen kuin riskit on arvioitu ja toteutettu toimia niiden minimoimiseksi.

Mikään uusi ehdotus ei saa heikentää tällaisten jäsenvaltioissa jo voimassa olevien 
sääntelynormien tehokkuutta, vaan pikemminkin on ulotettava parhaat käytänteet koskemaan 
kaikkia EU:n vesiä ja varmistettava, että ne pannaan tinkimättä täytäntöön.

Yhdysvalloissa lupien myöntäminen ja terveys- ja turvallisuustoimet on annettu yhden 
viraston hoidettaviksi. Se on johtanut sisäisiin jännitteisiin ja tavoitteiden sekaannukseen ja 
asettanut järjestelmän alttiiksi ulkoisille vaikutuksille. Pitää sen vuoksi suositeltavana, että 
jäsenvaltiot erottavat lupien myöntämisen terveys- ja turvallisuuskysymyksistä.

Sääntelykehyksen virittäminen on tärkeää, mutta lainsäädäntö on tehokasta ainoastaan, jos sen 
täytäntöönpanoa valvotaan. Noudattamisen varmistamiseksi on tärkeää, että kyseiset 
porausolosuhteet hyvin tuntevat ja toiminnanharjoittajien luottamuksen saaneet asiantuntijat 
toteuttavat säännöllisesti tarkastuksia.

Näitä erittäin hyvin koulutettuja tarkastajia ja varsinkin niitä, joilla on huomattava kokemus, 
on sääntelytehtävissä hyvin vähän. Kaikissa aloitteissa, joissa tarkastajia lähetetään, 
vaihdetaan tai joissa toteutetaan rajatylittäviä tarkastuksia, olisi tunnustettava tämä tosiasia ja 
vahvistettava tarkastajien arvoa sen sijaan, että elintärkeitä voimavaroja otetaan muualle.

Vaikka jäsenvaltiot, joiden toiminta merellä ei ole laajaa, voivat saada mittakaavaetua 
jakamalla tarkastuslaitoksia, jakamista ei saa pitää tekosyynä heikommalle valvonnalle. 
Toimiala maksaa toimintansa sääntelyn kustannukset. Sääntelyn resurssien niukkuus on 
todennäköisesti merkittävämpi kysymys kuin sääntelyn kustannukset.

Poraustoiminnasta on mainittava erityisesti, että kaivojen turvallisuus sekä maalla että merellä 
edellyttää aina kaksinkertaisia turva-aitoja. Laitteet, kuten vuotojen estäjät, olisi testattava 
säännöllisesti.

Tiedonvaihto

Olisi kaikin tavoin edistettävä vuoropuhelua ja kannustettava yhteisiä aloitteita kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välillä ja käytettävä siinä mallina NSOAFia1.

Välimeren, Itämeren ja Mustanmeren alueet voivat hyötyä vastaavista foorumeista, joissa 
sääntelijät arvioivat teollisuuden kehitystä ja parhaita käytänteitä, reagoivat onnettomuuksiin 
ja levittävät tietoa muun muassa toteuttamalla monikansallisia tarkastushankkeita ja luomalla 
työryhmiä, jotka raportoivat säännöllisesti pidettäville yleiskokouksille. Tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi näihin foorumeihin on otettava mukaan kaikki merkitykselliset kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset riippumatta siitä, ovatko ne EU:ssa vai sen ulkopuolella.

Ydinvoimateollisuudessa onnettomuuksista ilmoittaminen IAEA:lle on pakollista. EU:n 
lainsäädännössä määrätään siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamisesta. Siten varmistetaan, 
että kaikki tiedot analysoidaan ja jaetaan. Keskusrekisterin tehtävä on annettu yhteiselle 

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
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tutkimuskeskukselle.

Vaikka onnettomuuksien ilmoittamista varten on olemassa mekanismeja1 ja vaikka muita kuin 
sääntelyyn liittyviä kanavia voidaan käyttää havaintojen levittämiseen2 näyttää siltä, että vielä 
on tilaa muille, erityisesti maailmanlaajuisille toimenpiteille.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi koottava tietoa onnettomuusilmoituksista ja 
julkaistava ne hyvissä ajoin, ottaen asianmukaisesti huomioon kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot.

Komission olisi arvioitava erilaisten nykyisten tiedotuskanavien tehokkuutta ennen kuin 
arvioidaan, tarvitaanko mahdollisesti uusia rajatylittäviä aloitteita.

Työntekijöiden osallistuminen

Tiukan turvallisuuskulttuurin luomiseksi on oleellista, että offshore-työntekijät otetaan 
mukaan työterveys- ja turvallisuusaloitteisiin, sillä usein juuri he kykenevät parhaiten 
tunnistamaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamisen tiellä olevat esteet.

Yhdistyneen kuningaskunnan Step Change in Safety -ohjelma perustettiin edistämään 
työturvallisuuteen liittyvää suhtautumista siten, että otetaan mukaan työntekijät, kehitetään 
yhteisiä normeja ja julkaistaan parhaita käytänteitä. Toimivat turvallisuutta edistävät 
ehdotukset liittyvät usein käyttäytymisen muuttamiseen. Kun kuitenkin otetaan huomioon, 
että suurimmat riskit aiheutuvat tyypillisesti toimista, jotka edellyttävät inhimillistä 
puuttumista (kuten poraaminen ja ylläpito), käyttäytymisen muuttaminen voi osoittautua 
erittäin hyödylliseksi.

Turvallisuuskoulutus

Öljyn ja kaasun avomerituotanto voi olla ylpeä henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvien tilastotietojen kohentumisesta. Huomion kiinnittäminen henkilöstön turvallisuuteen 
ei saa kuitenkaan siirtää huomiota pois menettelyistä, erityisesti onnettomuuksien torjumisesta 
ja johdosta.

Määrätietoinen onnettomuuksien hallintaa koskeva koulutus on keskeisen tärkeää. 
Esimerkiksi maailmalla on jo normina, että kaikki poraustoiminnan harjoittajat käyvät 
kaivonhallintakursseja (joihin sisältyy koulutus suuronnettomuustilanteita varten).

Monet Deepwater Horizonin suuronnettomuuden turvallisuusvirheistä näyttivät johtuneen 
kyseiseen toimintaan liittyvistä kulttuurinäkökohdista.

Pahimman ennakoiminen

Paikkakohtaisen valmiussuunnitelman esittäminen, siitä kuuleminen ja sen hyväksyminen on 
oltava keskeinen osa sääntelymenettelyä. Suunnitelmissa olisi tunnistettava potentiaaliset 
vaarat, arvioitava pilaantumisen lähteet ja vaikutukset, hahmoteltava torjuntastrategia, joka 
                                               
1 Esimerkiksi OSPAR 'Report on Discharges, Spills and Emissions'.
2 Esimerkiksi NSOAF's 'safety bulletins'.
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voi sisältää huojennuskaivojen poraussuunnitelmia, ja määriteltävä asianmukaiset 
torjuntavälineet.

Mitään toimia ei saisi aloittaa ennen kuin valmiussuunnitelma on hyväksytty. Monimutkaisten 
kaivojen tai vaativien porausolosuhteiden osalta valmiussuunnitelma olisi arvioitava 
sääntelyyn perustuvien hyväksyntämenettelyjen yhteydessä.

Asianmukaisten torjuntavälineiden puute kasvatti Deepwater Horizon -suuronnettomuuden 
vaikutusta. Tämä suuronnettomuus antoi käytännöllistä tietoa valmiusjärjestelmien ja 
öljynkeräysvälineiden suunnittelua varten. Tieto siitä, miten tulevissa kriiseissä pitäisi toimia, 
on keskeistä keskustelussa kaikilla foorumeilla, joita ovat esimerkiksi TIRG1 ja OSPRAG2. 
Yhteiset aloitteet asianmukaisten torjunta- ja keräysvälineiden kehittämiseksi tuottavat jo 
tulosta – OSPRAG antoi äskettäin tehtäväksi suunnitella "kannen", jolla voidaan sulkea kaivo 
vuodon sattuessa ja jota on tarkoitus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan mannerjalustalla.

Toimialan ja sääntelijöiden olisi turvattava, että sen kaltaisia välineitä on käytettävänä 
Välimerellä.

Kun EMSAn perustamisasetusta tarkistetaan niin, että se kattaa öljyn ja kaasun 
avomerituotannosta johtuvan pilaantumisen torjunnan, viraston olisi koottava tiedot toimialan 
torjuntaresursseista ja julkisista voimavaroista.

Korjaavat toimet

Deepwater Horizon -suuronnettomuuteen reagoinnin alkuvaiheelle oli ominaista vastuuta 
koskeva sekavuus ja hallituksen valvonnan puuttuminen sekä epäjohdonmukainen 
tiedottaminen yleisölle.

Kansallisesti merkittävä öljyvuoto EU:ssa käynnistäisi kansalliset valmiussuunnitelmat, joissa 
on yksityiskohtaiset komentorakenteet, tiedotuskanavat ja suunnitelmat kansallisten 
voimavarojen käyttämisestä toimialan ponnistusten rinnalla.

Vastuu

Minkä tahansa onnettomuuden potentiaalisiin kustannuksiin vaikuttaa monia tekijöitä, jotka 
liittyvät kaivon luonteeseen (varaston koko, paine, lämpötila, jne.), laajempi ympäristö ja 
reagoinnin luonne, etenkin sen nopeus.

Ympäristövastuu EU:ssa perustuu saastuttaja maksaa -periaatteeseen. Ennen toiminnan 
aloittamista on tärkeää varmistaa, että toiminnanharjoittajilla on varmasti riittävät taloudelliset 
voimavarat tämän vaatimuksen täyttämiseen, sekä heidän muu maksukykynsä.

Sääntelyn esteet tässä yhteydessä eivät saa kuitenkaan olla niin korkeita, että pienemmillä 
mutta usein erikoistuneilla toiminnanharjoittajilla ei ole pääsyä toimialalle. Vaikka suurten 
monikansallisten yhtiöiden ei enää kannattaisi jatkaa eräiden vakiintuneiden kenttien 

                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill Prevention and Response Group.
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hyödyntämistä, pienet toiminnanharjoittajat voivat usein ottaa ne haltuunsa ja säilyttää siten 
investoinnit ja laajentaa tuotantoa. Jatkuvat investoinnit auttavat merkittävästi hillitsemään 
öljyn ja kaasun avomerellä tapahtuvan tuotannon vähentymistä EU:ssa.

EU:n taloudellisia, ympäristöllisiä ja energiatarpeita ei palvella parhaalla mahdollisella tavalla 
offshore-alan oligopolien avulla.

OPOL on Pohjanmeren keskinäinen takuujärjestelmä, jossa toimialan toimijoilla on 
tuottamuksesta riippumaton (no-fault) tiukka vastuu pilaantumisen aiheuttamista vahingoista 
ja korjaavien toimenpiteiden kustannuksista. Vastuun nykyinen raja on 250 miljoonaa dollaria 
onnettomuutta kohti1.

Tällainen järjestelmä tarjoaa mekanismeja vaatimusten järjestelmälliseen maksamiseen ja 
kannustaa kaikkia osapuolia toteuttamaan välittömiä korjaavia toimia. Riskin muuttaminen 
keskinäiseksi helpottaa osaltaan omaehtoista järjestyksenpitoa ja toiminnanharjoittajien 
keskinäistä valvontaa. Järjestelmä riippuu siitä, että osallistujien välille on kehittynyt 
luottamus heidän toimiessaan samankaltaisissa paikoissa. Ei ole asianmukaista, että OPOL 
laajentaa toimintaansa offshore-laitoksiin muilla EU:n merillä, mutta kun otetaan huomioon 
saadut edut, samanlaisia järjestelmiä olisi luotava toiminnanharjoittajille EU:n muilla vesillä.

Kansainvälinen ulottuvuus

Monet kansainväliset lait koskevat EU:n vesialueita. EU:n tason toimenpiteitä voidaan pitää 
tervetulleina ainoastaan, jos ne tuovat lisäarvoa.

Vaikka tuotannonalan olisi varmistettava, että se noudattaa samoja korkeatasoisia normeja 
kaikkialla maailmassa, ei ole tarkoituksenmukaista asettaa tätä velvoitetta EU:ssa 
päätoimipaikkaansa pitäville yrityksille. Vaikka jätettäisiin huomiotta mahdolliset 
oikeudelliset kysymykset, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät voi valvoa yritysten 
maailmanlaajuisia toimia.

On myös kysyttävä, mikä vaikutus tällä olisi maailmanlaajuisiin turvallisuusnormeihin, kun 
yhä suurempi osuus maailman tuotannosta on hallitusten tai valtion omistamien ja 
säänneltyjen kansallisten öljy-yhtiöiden valvonnassa.

Parempi ja realistisempi lähestymistapa on, että tuetaan kansainvälisiä ponnistuksia hyvien 
käytänteiden jakamiseksi säännöksistä, normeista ja menettelyistä G20-maiden tasolla. Olisi 
edistettävä toimialan täydentävää roolia ja järjestelmiä, kuten PETRADia2, erityisesti silloin, 
kun niissä on mukana kehitysmaita.

                                               
1 Tämä luku ei ole vastuun yläraja.
2 Sharing the experience of Norwegian producers.


