
AD\868287FI.doc PE464.703v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2011/2072(INI)

24.5.2011

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta avomerellä
(2011/2072(INI))

Valmistelija: Eva Lichtenberger



PE464.703v02-00 2/5 AD\868287FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\868287FI.doc 3/5 PE464.703v02-00

FI

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
191 artiklan mukaan tällä alalla unionin politiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon, 
joka perustuu muun muassa ennalta varautumisen periaatteelle,

1. korostaa, että öljyn- ja kaasunporaustoiminnasta aiheutuvien vahinkojen 
vastuukysymyksissä on noudatettava täysimääräisesti SEUT:n 191 artiklan 2 kohdan 
mukaista "saastuttaja maksaa" -periaatetta;

2. katsoo, että voimassa olevassa ympäristövastuulainsäädännössä on useita merkittäviä 
puutteita, ja muistuttaa öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevista EU:n toimista 
7. lokakuuta 2010 antamastaan päätöslauselmasta, jossa parlamentti kehotti komissiota 
harkitsemaan EU:n nykyisen lainsäädännön sisällön tarkistamista ja soveltamisalan 
laajentamista (ympäristövastuudirektiivi, SEVESO II -direktiivi sekä Erika-pakettia ja 
kolmatta meriturvallisuuspakettia koskevat toimet mukaan luettuina) ja/tai mahdollisesti 
tarvittavan uuden lainsäädännön antamista, jotta voidaan ottaa huomioon öljynporauksen 
riskit ja tiukentaa korvausvastuuseen sovellettavia sääntöjä öljyonnettomuustapauksissa;

3. pyytää komissiota tarkastelemaan kattavasti avomerellä tapahtuvaan hiilivetyjen etsintään 
ja tuotantoon liittyviä luvansaantiedellytyksiä ja esittämään tarvittaessa ehdotuksia 
yhdenmukaisiksi EU:n vähimmäisvaatimuksiksi;

4. vaatii komissiota yhdessä kumppaneidensa ja naapureidensa kanssa perustamaan arktisen 
alueen toimille erityisen järjestelmän, jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
avomeritoiminnan kestävyyteen ja sen tarpeeseen näin haavoittuvalla ja ainutlaatuisella 
alueella;

5. kannattaa olosuhteiden salliessa ympäristövaikutusten arviointeja hätäsuunnitelmien 
yhteydessä (esimerkiksi kemiallisten hajotusaineiden käyttöä koskevan suunnitelman 
yhteydessä);

6. on tyytyväinen komission aikomukseen ehdottaa ympäristövastuudirektiivin muuttamista 
siten, että sitä sovellettaisiin myös kaikkiin meristrategiapuitedirektiivissä (direktiivi 
2008/56/EY) määritellyille merivesille aiheutuneisiin ympäristövahinkoihin;

7. pitää myönteisenä komission pyrkimyksiä laajentaa Euroopan meriturvallisuusviraston 
toimivaltaa kattamaan alusten lisäksi myös avomerilaitokset;

8. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön ympäristövastuudirektiivin säännökset pakollisesta 
rahavakuudesta; panee tältä osin merkille komission halukkuuden harkita uudelleen 
pakollista rahavakuutta koskevan edellytyksen käyttöön ottamista ja tarkastelemaan 
nykyisten rahamääräisten ylärajojen riittävyyttä;
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9. pyytää komissiota tarkastelemaan nykyisen öljynporausinfrastruktuurin käytöstä 
poistamiseen liittyviä vastuita ja selvittämään tarvittaessa lainsäädännön avulla 
toimijoiden vastuun siitä, että varmistetaan infrastruktuurin turvallinen poistaminen ja 
toimijoiden korvausvastuu mahdollisista ympäristövahingoista, jotka aiheutuvat 
porauslaitteiden käytöstäpoistosta tai öljynporauskentästä sen jälkeen, kun laitteet on 
poistettu;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka 
nojalla öljynporauslauttojen lisenssinhaltijat voivat vuokrata laitteistoja kolmansille 
osapuolille, jotta voidaan varmistaa, että korvausvastuu öljynporauslautoilla tapahtuvien 
onnettomuuksien ja katastrofien ihmiselämälle ja ympäristölle aiheuttamista vahingoista 
voidaan määrittää helpommin siviilioikeudenkäynnissä;

11. vaatii jäsenvaltioita ottamaan kaikkien toimiensa yhteydessä huomioon pienten ja 
keskisuurten toimijoiden erityistilanteen; vaatii tältä osin, että pienillä ja keskisuurilla 
toimijoilla on oltava vastuuvakuutus tai jäsenyys yhteisvastuurahastossa.
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