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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. [...].
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn etsintä-, 
hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0688),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0392/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi öljyn etsintä-, 
hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan 
turvallisuudesta avomerellä

ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi öljyn etsintä-, 
hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan 
turvallisuudesta avomerellä

Or. en

(Tarkistusta sovelletaan koko tekstiin. Sen hyväksyminen edellyttää vastaavia muutoksia koko 
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tekstiin.)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Offshore-toimintojen turvallisuuteen 
tähtääviä politiikkoja on öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnassa avomerellä, 
etenkin Meksikonlahdella, vuonna 2010 
tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi 
tarkasteltu uudelleen. Komissio käynnisti 
avomerellä tapahtuvien öljyn- ja 
kaasunporaustoimien turvallisuuden 
uudelleentarkastelun ja esitti siitä alustavan 
mielipiteensä 13 päivänä lokakuuta 2010 
tiedonannossa "Öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuus 
avomerellä". Euroopan parlamentti antoi 
aiheesta päätöslauselmat 7 päivänä 
lokakuuta 2010 ja 13 päivänä syyskuuta 
2011. Jäsenvaltioiden energiaministerit 
ilmaisivat omat kantansa energianeuvoston 
päätelmissä 3 päivänä joulukuuta 2010.

(4) Offshore-toimintojen turvallisuuteen 
tähtääviä politiikkoja on öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnassa avomerellä, 
etenkin Meksikonlahdella, vuonna 2010 
tapahtuneiden öljyn- ja 
kaasunporaustoimintoihin liittyvät riskit 
tuskallisesti todistaneiden
onnettomuuksien vuoksi tarkasteltu 
uudelleen. Komissio käynnisti avomerellä 
tapahtuvien öljyn- ja kaasunporaustoimien 
turvallisuuden uudelleentarkastelun ja esitti 
siitä alustavan mielipiteensä 13 päivänä 
lokakuuta 2010 tiedonannossa "Öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuus 
avomerellä". Euroopan parlamentti antoi 
aiheesta päätöslauselmat 7 päivänä 
lokakuuta 2010 ja 13 päivänä syyskuuta 
2011. Jäsenvaltioiden energiaministerit 
ilmaisivat omat kantansa energianeuvoston 
päätelmissä 3 päivänä joulukuuta 2010.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Öljyn- ja kaasunporauksen 
avomeriteollisuutta on useilla unionin 
alueilla ja toimintaa suunnitellaan 
kehitettävän uusilla alueilla unionin vesillä. 
Öljyn ja kaasun avomerituotannolla on 
merkittävä asema EU:n energiavarmuuden 

(7) Öljyn- ja kaasunporauksen 
avomeriteollisuutta on useilla unionin 
alueilla ja toimintaa suunnitellaan 
kehitettävän uusilla alueilla unionin vesillä, 
kun kehittynyt teknologia mahdollistaa 
porauksen yhä haastavammissa 
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turvaamisessa. ympäristöissä. Öljyn ja kaasun 
avomerituotannolla on merkittävä asema 
EU:n energiavarmuuden turvaamisessa.

Or. en

Tarkistus 4

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 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. 
Rahoitustakuumekanismien ja 
vakuutusmaksujen olisi perustuttava 
tuotantotoimista ja muista kuin 
tuotantotoimista aiheutuviin todellisiin 
riskeihin, ja tarvitaan hankekohtaisia 
vakuutustuotteita.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

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/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. Työntekijät 
olisi otettava mukaan 
suuronnettomuusvaaroista laadittavan 
kertomuksen valmisteluun esimerkiksi 
valitun työsuojeluedustajan 
osallistumisen kautta.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Tätä varten perustettiin komission 
päätöksellä 19. tammikuuta 2012 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporauksesta Euroopan unionissa 
vastaavien viranomaisten ryhmä ("EU:n 
viranomaisten ryhmä") toimimaan 
foorumina suuronnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn ja niihin reagointiin 
avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnassa koskevien 
kokemusten ja asiantuntemuksen 
vaihdolle.

Or. en

Tarkistus 7

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. 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, ja raportoitava tuloksista ja 
ehdotuksista vuoden kuluessa 



PE491.285v01-00 10/49 PR\905288FI.doc

FI

hyväksynnästä.

Turvaverkon muodostamiseksi olisi 
perustettava vastavuoroisia 
öljyvahinkojen korvausjärjestelmiä 
kaikille EU:n merialueille, ja niiden 
jäsenyyden olisi oltava toimijoille 
pakollista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Komissio varmistaa, että alan 
toiminnassa noudatetaan vähintään 
unionin ympäristö- ja 
turvallisuusnormeja tai niitä vastaavia 
normeja kaikkialla maailmassa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. 'siedettävällä' niin matalaa
suuronnettomuuden riskin tasoa kuin on 
käytännössä mahdollista ja 
merkityksetöntä jäännösriskiä suhteessa 
sen välttämiseksi tarvittavaan aikaan, 
resursseihin ja kustannuksiin;

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ tämän 
asetuksen nojalla nimettyä viranomaista, 
joka vastaa asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista tehtävistä;

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ tämän 
asetuksen mukaisesti tehtävien 
toteuttamiseen nimettyä julkista 
viranomaista tai julkisoikeudellista 
yhteisöä;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. 'etsintäluvalla' jäsenvaltion 
myöntämää lupaa etsiä öljyä ja kaasua 
maanpinnan alta toimilupa-alueella, 
muttei tuottaa öljyä ja kaasua kaupallisiin 
tarkoituksiin;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lupamenettelyjen erotteleminen (etsinnän ja tuotannon osalta) on vastoin yleistä käytäntöä. 
Tavoite, jonka mukaan luvan myöntävät viranomaiset voivat tarkastella etsintätoimia varten 
kerättyjä tietoja ennen luvan myöntämistä tuotantotoimille, täyttyy 4 artiklan 3 kohdan 
tarkistetulla tekstillä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

18. 'suuronnettomuudella' tulipalon tai 
räjähdyksen, porauskaivon hallinnan 
menetyksen tai hiilivetyjen tai vaarallisten 
aineiden merkittävien päästöjen kaltaista 
tapahtumaa, johon liittyy uhreja; 
vaaratilannetta, joka johtaa laitokselle tai 
sen laitteille aiheutuneeseen vakavaan 
vaurioon, johon liittyy välittömiä 
vaaratilanteita; mitä tahansa muuta 
tilannetta, josta aiheutuu useita 
kuolonuhreja tai vakavia vammoja
avomerilaitoksella työskentelevälle tai 
laitokseen liittyvään toimintaan 
osallistuvalle henkilölle; hiilivetyjen tai 
vaarallisten aineiden merkittäviä 
päästöjä, joilla on merkittävä 
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ympäristövaikutus;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 22 kohta

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
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 23 kohta

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;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 24 kohta

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;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lupamenettelyjen erotteleminen (etsinnän ja tuotannon osalta) on vastoin yleistä käytäntöä. 
Tavoite, jonka mukaan luvan myöntävät viranomaiset voivat tarkastella etsintätoimia varten 
kerättyjä tietoja ennen luvan myöntämistä tuotantotoimille, täyttyy 4 artiklan 3 kohdan 
tarkistetulla tekstillä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 kohta

Komission teksti Tarkistus

33. 'poraustoimen suorittajalla' 
luvanhaltijan poraustoimen suunnittelua ja 
toteuttamista varten nimittämää henkilöä.

33. 'poraustoimen suorittajalla' 
luvanhaltijan poraustoimen suunnittelua ja 
toteuttamista varten nimittämää tahoa.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a. öljyntorjuntavajeella tilannetta, 
jossa mahdollisen öljyvuodon aiheuttavaa 
toimintaa harjoitetaan aikana, jona 
tehokkaita hätätoimia ei voida toteuttaa 
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joko käytettävissä olevan teknologian 
tehottomuuden vuoksi tai sen vuoksi, että 
ympäristöolot tai muut rajoittavat tekijät 
estävät sen käytön.

Or. en

Tarkistus 23

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 kattamiseen, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen.

Viranomaiset ottavat myös huomioon 
raportit vaaratilanteista, joihin hakija on 
ollut osallisena.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 25

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26

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 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suurelle yleisölle annetaan varhaisessa 
vaiheessa tosiasialliset mahdollisuudet 
osallistua öljyn- ja kaasunporaustoimintaa 
avomerellä koskeviin lupamenettelyihin 
tämän asetuksen liitteen I vaatimusten 
mukaisesti. Nämä menettelyt ovat ne, joista 
säädetään direktiivin 2003/35/EY liitteessä 
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2003/35/EY liitteessä II. II. 

Or. en

Tarkistus 27

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 eivätkä ne haittaa hakijan 
kaupallisia etuja.

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

d a) todisteet toimijan kuulumisesta 
vastavuoroiseen öljyvahinkojen 
korvausjärjestelmään;

Or. en



PR\905288FI.doc 19/49 PE491.285v01-00

FI

Tarkistus 29

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. Suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus on annettava tiedoksi 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
toimivaltaisen viranomaisen vahvistaman 
määräajan kuluessa ja viimeistään 12 
viikkoa ennen suunnitellun toimen 
käynnistämistä. Toimintaa ei saa aloittaa 
ennen kuin toimivaltainen viranomainen 
on hyväksynyt suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tuotantolaitoksen 
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa on oltava liitteessä II 
olevassa 2 ja 5 osassa täsmennetyt tiedot. 
Työntekijöiden edustajien on
osallistuttava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

suuronnettomuusvaaroista laadittava 
kertomus voidaan hyväksyä, 
toiminnanharjoittajan on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava nämä 
tiedot ja tehtävä tarvittavat muutokset 
toimitettavaan suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaan kertomukseen.

Or. en

Tarkistus 32

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. 
Työntekijöiden edustajien on 
osallistuttava suuronnettomuusvaaroista 
laadittavan kertomuksen valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 33

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 tarvittavat muutokset 
toimitettavaan suuronnettomuusvaaroista 
laadittavaan kertomukseen.

Or. en
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Tarkistus 34

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

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollisen vuodon rajaamiseen 
tarkoitettujen välineiden on oltava 
saatavilla laitosten läheisyydessä, jotta 
niitä voidaan käyttää oikea-aikaisesti 
suuronnettomuustapauksessa.

Or. en

Tarkistus 36

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 toimet, 
joita se pitää tarpeellisena, kuten 
tarvittaessa toiminnan käynnistämisen 
kieltämisen, ennen poraustoimen 
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aloittamista.

Or. en

Tarkistus 37

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.

2. Toimivaltainen viranomainen ottaa 
ilmoituksen huomioon ja toteuttaa toimet, 
joita se pitää tarpeellisena, kuten 
tarvittaessa toiminnan käynnistämisen 
kieltämisen, ennen poraustoimen 
aloittamista.

Or. en

Tarkistus 38

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

Or. en
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Tarkistus 39

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 muiden kuin 
liikkuvien 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 (MODU-säännöstö). 
Niillä on oltava sellaisen organisaation 
sertifiointi, jonka unioni on hyväksynyt 
edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio laatii yhteistyössä EMSAn 
kanssa luettelon tuotantolaitoksille 
hyväksytyistä riippumattomista 
kolmansista todentajaosapuolista ja 
päivittää sitä säännöllisesti35 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valta toiminnan kieltämiseen Toimivaltaisen viranomaisen valta 
suhteessa toimintaan laitoksissa

Or. en

Tarkistus 42

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 
siihen liittyvän infrastruktuurin toiminta 
tai laitoksen tai siihen liittyvän 
infrastruktuurin toiminnan 
käynnistäminen, jos toimenpiteet, joita
suuronnettomuusvaaroista laadittavassa 
kertomuksessa ehdotetaan 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi tai 
lieventämiseksi 10, 11, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti, katsotaan riittämättömiksi 
tämän direktiivin noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 43

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 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kiellettävä kaikkien sellaisten laitosten tai 
laitosten osien tai siihen liittyvän 
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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.

infrastruktuurin 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.

Or. en

Tarkistus 44

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 tai toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että sen 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvästä 
suuronnettomuudesta aiheutuu
merkittävää haittaa toisen jäsenvaltion 
ympäristölle taikka jos mahdollisesti 
merkittävistä haitoista kärsivä jäsenvaltio 
tätä pyytää, sen jäsenvaltion tai 
toimivaltaisen viranomaisen, jonka 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 
toiminta tapahtuu, on toimitettava 
kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle asiaa 
koskevat tiedot ja toteutettava 27 ja 32 
artiklan nojalla sovittuja toimenpiteitä 
vahinkojen estämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnanharjoittajien on laadittava
asiakirja, jossa selvitetään niiden 
suuronnettomuuksien ennaltaehkäisyyn 
tähtäävä politiikka, ja varmistettava tämän 
politiikan täytäntöönpano kaikissa niiden
avomeritoimintaan liittyvissä järjestelyissä, 
myös ottamalla käyttöön asianmukaiset 
seurantajärjestelyt politiikan tehokkuuden 
takaamiseksi.

1. Toiminnanharjoittajilla on oltava 
hallussaan asiakirja, jossa selvitetään 
niiden suuronnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn tähtäävä politiikka, ja 
niiden on varmistettava tämän politiikan 
täytäntöönpano kaikissa järjestelyissään, 
myös avomeritoimintaan liittyvissä 
järjestelyissä, sekä asianmukaiset 
seurantajärjestelyt politiikan tehokkuuden 
takaamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 46

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajien on 
vahvistettava toimialan prioriteetit 

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vahvistettava toimialan prioriteetit 
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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.

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 
toimialan kanssa.

Or. en

Tarkistus 48

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 
direktiivissä säädettyjä periaatteita 
noudattaen ja 21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49

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 
keskeytettävä kyseistä toimintaa 
harjoittavan laitoksen toiminta siihen asti, 
kunnes mahdollinen tai todellinen vaara 
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on saatu hallintaan.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kun tämän artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan, 
toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 51

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 
keräämistä koskevan politiikan osalta.

1. Jäsenvaltioiden, joiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
harjoitetaan avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa, on toteutettava 
soveltuvia järjestelyjä varmistaakseen 
toimivaltaisten viranomaisten 
puolueettomuus 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 keräämistä 
koskevan politiikan osalta.

Or. en
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Tarkistus 52

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 direktiivin noudattamista 
koskevien valvontatoimien, myös 
tarkastusten ja tutkimusten vuoksi 
laitoksiin toteuttamien vierailujen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 53

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun toiminnanharjoittajan harjoittamasta toiminnasta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten 
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terveydelle tai se lisää merkittävästi suuronnettomuuden riskiä, se on keskeytettävä. Sillä, 
liittyykö riski direktiivin säännösten noudattamatta jättämiseen, ei ole merkitystä. Teksti 
siirretään tämän vuoksi 18 artiklaan. 

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun toiminnanharjoittajan harjoittamasta toiminnasta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten 
terveydelle tai se lisää merkittävästi suuronnettomuuden riskiä, se on keskeytettävä. Sillä, 
liittyykö riski direktiivin säännösten noudattamatta jättämiseen, ei ole merkitystä. Teksti 
siirretään tämän vuoksi 18 artiklaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 56

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. Toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava liitteen VI mukaiset tiedot 
julkisesti saataville ilman ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annetun unionin 
lainsäädännön sovellettavien säännösten 
mukaista pyyntöä.

Or. en

Tarkistus 57

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.

3. Julkistaessaan liitteissä I, V ja VI 
esitetyt tiedot jäsenvaltioiden on 
varmistettava, etteivät paljastetut tiedot 
aiheuta vaaraa turvallisuudelle ja 
turvatoimille avomerellä toimivilla öljyn-
ja kaasunporauslaitoksilla tai niiden 
toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
ja ympäristövaikutuksista raportoiminen

Niiden jäsenvaltioiden turvallisuudesta ja 
ympäristövaikutuksista raportoiminen, 
joiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla 
alueilla harjoitetaan avomerellä 
tapahtuvaa öljyn- ja 
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kaasunporaustoimintaa

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kyseisten jäsenvaltioiden on laadittava 
vuosittain kertomus, jossa on seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 20 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukaisen seurannan tulokset sekä 
toimivaltaisen viranomaisen 
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 61

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 

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

Or. en

Tarkistus 62

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 1 kohdan 
mukaisesti. Komissiota avustavat tässä 
tehtävässä 27 artiklan mukaisesti asiaan 
liittyvä jäsenvaltio ja EU:n viranomaisten 
ryhmä.

Or. en

Tarkistus 63

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 varmistettava, että
suuronnettomuudet tutkitaan tarkasti.

Or. en
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Tarkistus 64

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 muutettava.

Or. en

Tarkistus 65

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 ja 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti laaditusta 
tutkimusraportista ja 
arviointikertomuksesta on annettava 
yhteenveto komission ja EU:n 
viranomaisten ryhmän 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
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Tarkistus 66

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 67

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 varmistettava 
asiaa koskevan kansallisen ja unionin 
lainsäädäntökehyksen täytäntöönpano ja 
valvonta ottaen huomioon toimialan, 
muiden sidosryhmien ja komission 
näkemykset vahvistaakseen tiukimpien 
vaatimusten soveltamisen ja valvonnan 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjeasiakirjojen laatimiseen ja 
päivitykseen olisi annettava selvät 

3. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
annettava yhteistyössä toimialan kanssa
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prioriteetit ja menettelyt 2 kohdan 
mukaisten alojen parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja niiden täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

ohjeasiakirjojen laatimiseen ja päivitykseen 
selvät prioriteetit ja menettelyt 2 kohdan 
mukaisten alojen parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseksi ja niiden täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 69

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 
foorumeilla, myös arktisiin merialueisiin 
liittyvillä foorumeilla.

3. Komissio edistää kansainvälisellä tasolla 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusvaatimuksia sopivilla 
maailmanlaajuisilla ja alueellisilla 
foorumeilla, erityisesti arktisiin 
merialueisiin liittyvillä foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 70

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 vaikeutuminen ja 
lieventää sen seurauksia jäsenvaltion 
laitoksen ympärille vahvistamalla 
suojavyöhykkeellä, merenalaisella 
porauskaivolla tai putkissa;

Or. en
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus.

5. Toiminnanharjoittajan on vuosittain
testattava sisäinen hätäsuunnitelma 
osoittaakseen torjuntalaitteiden 
tehokkuuden ja valmiudet korkean 
turvallisuustason ja suorituskyvyn 
takaamiseksi evakuoinnissa, hallinnassa, 
valvonnassa, pelastamisessa, 
puhdistuksessa ja huolehtimistoimissa.

Or. en

Tarkistus 72

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 niihin liitetyt 
infrastruktuurit ja mahdollisesti 
onnettomuudesta kärsivät alueet niiden 
lainkäyttövallan alueella. Ulkoisessa 
hätäsuunnitelmassa on täsmennettävä 
toimijoiden tehtävät ulkoisessa 
onnettomuustilanteessa toimimisessa sekä 
toimijoiden osuudet ulkoisessa 
onnettomuustilanteessa toimimisesta 
seuraavista kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 73

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 
olemassa olevien tai sinne suunniteltujen 
laitosten tai niihin liitetyn 
infrastruktuurin sisäisten 
hätäsuunnitelmien kanssa. Kaikki 
toiminnanharjoittajan ilmoittamat sisäisten 
suunnitelmien päivitykset on otettava 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 74

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, EMSAn ja 
tapauksen mukaan suuren yleisön 
saataville. Menettelyt suuren yleisön 
saataville saattamiseksi ovat ne, joista 
säädetään direktiivin 2003/35/EY 
liitteessä II. Toimittaessaan 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 
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toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 76

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

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos avomerellä tapahtuvilla öljyn- ja 
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.

1. Jos avomerellä tapahtuvilla öljyn- ja 
kaasunporausonnettomuuksilla voidaan 
ennakolta olettaa olevan rajat ylittäviä 
vaikutuksia, jäsenvaltioiden on annettava 
niitä koskevat tiedot komissiolle, EMSAlle
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.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

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

Or. en
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Tarkistus 79

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

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 täsmentääkseen asetuksen 
mukaisten vaatimusten soveltamista 
seuraavilta osin:

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, 

Poistetaan.
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ja

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) liitteessä V esitetyt hätävalmiutta ja 
hätätilanteissa toimimista koskevat 
vaatimukset

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muutos ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin annettuun 

direktiiviin 2008/99/EY
Muutetaan direktiiviä 2008/99/EY 
seuraavasti:
1) lisätään seuraava alakohta 3 artiklaan:

"j) merkittävä öljyvuoto-onnettomuus.";

2) lisätään seuraava luetelmakohta 
liitteeseen A:
"Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi XX/XX/EU öljyn ja kaasun 
etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta 
avomerellä"

Or. en
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
37 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raportointi ja uudelleentarkastelu
37 b. Komissio arvioi viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua 38 artiklassa 
määritettyjen siirtymäkausien päättymisen 
jälkeen kokemukset tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ottaen asianmukaisesti 
huomioon toimivaltaisten viranomaisten 
pyrkimykset ja kokemukset ja tiiviissä 
yhteistyössä EU:n viranomaisten ryhmän 
kanssa.
Komissio toimittaa tämän arvioinnin 
tulokset ja kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Kertomus 
sisältää asianmukaiset ehdotukset tämän 
direktiivin muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Jos toimivaltainen viranomainen 
toteaa, että olemassa olevissa laitoksissa 
on matalampi riski, niihin voidaan 
soveltaa pidempää siirtymäkautta, mistä 
asianomainen toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään [18 kuukauden 
kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisena nämä säännökset.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. en



PR\905288FI.doc 45/49 PE491.285v01-00

FI

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a. Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
39 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 b. Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että

1. Tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisten lupien myöntämisen osalta 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

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 sähköisillä 
viestintävälineillä, lupahakemuksista ja 
että suuri yleisö saa käyttöönsä tällaisten 
ehdotusten kannalta merkitykselliset tiedot, 
muun muassa tiedon 
osallistumismahdollisuudesta ja siitä, 
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siitä, kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

kenelle huomautukset tai kysymykset 
osoitetaan;

b) suurella yleisöllä on oikeus esittää 
huomautuksensa ja mielipiteensä 
vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna ennen
kuin lupahakemuksista päätetään;

b) suurella yleisöllä on oikeus esittää 
huomautuksensa ja mielipiteensä 
jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
viranomaisten määrittämässä 
aikataulussa ja menettelyssä ennen luvan 
myöntämistä;

c) päätöksiä tehtäessä suuren yleisön 
osallistumisen tulokset otetaan 
asianmukaisella tavalla huomioon;

c) lupia myönnettäessä suuren yleisön 
osallistumisen tulokset otetaan 
asianmukaisella tavalla huomioon;

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 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.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 2 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 
öljyntorjuntavajeesta;

Or. en
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 3 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 
öljyntorjuntavajeesta;

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toiminnanharjoittajat ja/tai laitoksen 
omistajat on tarvittaessa velvoitettava 
korvaamaan toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän asetuksen mukaisesti hoidettavista 
tehtävistä aiheutuvat kulut;

d) toiminnanharjoittajat ja/tai laitoksen 
omistajat on tarvittaessa velvoitettava 
korvaamaan toimivaltaisen viranomaisen 
palvelut (esim. tarkastajien vierailut) 
objektiivisten, avointen ja oikeasuhtaisten 
kriteerien mukaan laskettujen palkkioiden 
tai maksujen mukaan;

Or. en
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PERUSTELUT

Deepwater Horizonin räjähdyksessä 20. huhtikuuta 2010 kuoli yksitoista lautalla 
työskennellyttä miestä ja onnettomuuden seurauksena mereen pääsi noin 4,9 miljoonaa 
barrelia (780000 m³) raakaöljyä. Vei kolme kuukautta ennen kuin porausputki saatiin tukittua 
ja vielä kaksi kuukautta ennen kuin paineentasausreikä saatiin onnistuneesti toteutettua ja 
öljylähteen sanottiin olevan "käytännössä kuollut". Yhdysvalloissa toteutetuissa tutkimuksissa 
todettiin, että "katastrofi oli lähes välttämätön seuraus siitä, että toimiala ja hallitus olivat 
vuosia omahyväisesti laiminlyöneet turvallisuuden. ... Porausten siirtyessä yhä syvemmälle ja 
vaarallisemmille vesille, joilla yhä suurempi osa Yhdysvaltojen öljystä tuotetaan, vain 
järjestelmälliset uudistukset niin hallinnossa kuin toimialassa voivat ehkäistä vastaavat tulevat 
katastrofit." (William K. Reilly, Co-Chair of the Oil Spill Commission, Landmark Report).

Onnettomuus käynnisti myös EU:n politiikan tarkistamisen: Euroopan komissio käynnisti 
välittömästi arvioinnin Euroopassa harjoitettavan öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon 
turvallisuudesta avomerellä. Arvioinnissa todettiin, että vaikka joidenkin jäsenvaltioiden 
sääntelyjärjestelmissä onkin parhaita toimintatapoja koskevia vaatimuksia, lisätoimet ovat 
tarpeen varmistamaan niiden levittäminen koko EU:hun vahvistamalla selkeät ja parhaat 
mahdolliset EU:n tason puitteet.

Komission ehdotuksessa asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja 
tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä, joka esitettiin parlamentille lokakuussa 2011, 
keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin sen poistamiseksi, että öljyn- ja 
kaasunporaustoimintoja koskevat lait ja käytännöt eroavat yleisesti jäsenvaltiosta toiseen ja 
ovat pirstaloituneita.

Ehdotuksella pyritään vastaamaan lisääntyneeseen riskiin varmistamalla, että toimiala 
noudattaa kaikkialla unionissa parhaita toimintatapoja suuronnettomuusvaarojen torjunnassa, 
vahvistamalla unionin valmiuksia ja reagointikapasiteettia sekä selkeyttämällä nykyistä 
oikeudellista kehystä vahinkovastuun ja korvausten osalta.

Esittelijä katsoo merkittäviksi seuraavat seikat:

Oikeudellinen muoto

Vaikka asetuksen etuna on, että se on suoraan sovellettavissa ja luo näin yhdenvertaiset 
edellytykset, on pohdittu sitä, kuinka merkittävää nykyisen asiaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön ja ohjeistuksen kumoamista ja tarkistamista tämä edellyttäisi. Tällainen 
uudelleenlaatiminen veisi jo nyt tiukkoja resursseja paikan päällä toteutettavista 
turvallisuusarvioinneista ja tarkastuksista. Esittelijä katsoo, että tässä yhteydessä on parempi 
muuttaa oikeudellista muotoa ja keskittää työt vankan oikeudellisen kehyksen luomiseen 
direktiivillä.

Viranomaisten riippumattomuus

"Hallituksen on perustettava riippumaton virasto, joka vastaa kaikkien offshore-porauksen 
turvallisuuteen liittyvien näkökohtien sääntelystä, jotta Yhdysvalloista tuli kansainvälinen 
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johtaja tällä alalla... Vain aidosti riippumaton liittovaltion turvallisuusvirasto, joka on täysin 
erillään leasing-käytännöistä ja politiikasta, voi varmuudella taata, että teollisuus ei jälleen 
pääse sanelemaan sääntelijöitä." (Bob Graham, Co-Chair of the Oil Spill Commission, 
Landmark Report)

Yksi merkittävimmistä Macondon onnettomuudesta saaduista opetuksista on, kuinka tärkeää 
on varmistaa toiminnan turvallisuuden ja ympäristövaarojen arvioinnista vastaavien 
viranomaisten riippumattomuus niistä, joiden toimivaltaan kuuluu porauslupien 
myöntäminen.

Avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja kaasunporauksesta Euroopan unionissa vastaavien 
viranomaisten ryhmän (EU:n viranomaisten ryhmä) ja EMSAn osallistuminen

Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta avomerellä 13. syyskuuta 2011 annetun 
parlamentin päätöslauselman (Fordin mietintö) perusteella esittelijä katsoo, että 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa on vahvistettava. Hiljattain perustettua 
EU:n viranomaisten ryhmää olisi "hyödynnettävä" täysimääräisesti. Se on ihanteellinen 
foorumi suuronnettomuuksien torjuntaa ja niihin reagoimista koskevien kokemusten ja 
asiantuntemuksen vaihtoon, ja sen tehtävänä on oltava asiaa koskevien kansallisten ja EU:n 
oikeudellisten kehysten täytäntöönpanon tarkastaminen ja valvonta.

On myös otettava huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) laajennetut 
valtuudet. EMSA on otettava mukaan hätävalmiuksiin ja väliintuloon, kun öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan avomerellä saattaa liittyä rajat ylittäviä vaikutuksia. Jäsenvaltioiden 
hätäsuunnitelmien yksityiskohdat ja resurssit olisi toimitettava EMSAlle ja EMSAn olisi 
käynnistettävä säännöllisiä harjoituksia, joissa testataan rajat ylittäviä hätämekanismeja.

Kolmannen osapuolen suorittama todentaminen

Parlamentti on vaatinut selkeästi kolmannen osapuolen suorittamaa todentamista. Esittelijä on 
tietoinen toimialan nykyisistä riippumatonta todentamista koskevista käytännöistä ja katsoo, 
että asia edellyttää todellakin lisää huomiota.

Maailmanlaajuista toimintaa koskevat EU:n vaatimukset

Vaikka valvontaan liittyviä kysymyksiä esitetäänkin, EU:ssa toimivien yritysten odotetaan 
selvästi toimivan maailmanlaajuisesti EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti. On sekä 
edistettävä näitä tiukkoja vaatimuksia kansainvälisellä tasolla asianmukaisilla 
maailmanlaajuisilla ja alueellisilla foorumeilla että tarkasteltava edelleen mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että niitä sovelletaan.


