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LYHYET PERUSTELUT

Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuutta avomerellä koskeva 
asetusehdotus (2011/0309(COD)) on hyvin tärkeä säädös, joka antaa EU:lle ainutlaatuisen 
mahdollisuuden korjata vakavia puutteita ja ennen kaikkea luoda itselleen aitoa 
turvallisuuskulttuuria. Valmistelija kannattaa asetusta asianmukaisena, koska sen 
oikeusperusta takaa yhdenmukaisen, nopean ja välittömän täytäntöönpanon koko Euroopassa.
Asetuksen kaavailtu tavoite voidaan saavuttaa varmistamalla tasapuoliset toimintaedellytykset 
ja karsimalla kansallisen/alueellisen tulkinnan liikkumavaraa, mikä hyödyttää viime kädessä 
itse teollisuudenalaa, kansallisia hallintoja ja EU:n kansalaisia. Valmistelija on kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että uudistuksen olisi oltava kattavampi ja riskejä sisältävää toimintaa 
varten tarvittaisiin tiukempia säännöksiä. Toimintavaihtoehdon valinnassa olisi sovellettava 
institutionaalisempaa lähestymistapaa, koska Euroopan rooli avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan valvonnassa on vahvistunut (toimintavaihtoehto 3); tästä olisi 
suotavaa huolehtia Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) avulla. Viraston roolia ei 
pitäisi rajata pelkästään hätätilanteessa toimimiseen. Euroopan olisi pikemminkin 
hyödynnettävä EMSAn kokemusta öljyvuotojen estämisessä (kuulemiset, havaitseminen, 
tarkastukset ja koulutus) ja EU:n säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnassa.
Valmistelija kehottaa yleisemmällä tasolla Euroopan parlamenttia pyrkimään toisena 
lainsäädäntövallan käyttäjänä siihen, että tekstissä päästään tasapainoon rannikkoyhteisöjen, 
työntekijöiden ja ympäristönäkökohtien välillä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) SEUT-sopimuksen 191 artiklassa 
asetetaan tavoitteiksi ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen sekä 
edellytetään, että kaikkien unionin toimien 
tukena on ennalta varautumisen 
periaatteelle, ennalta ehkäiseviin toimiin ja 
luonnonvarojen harkittuun ja järkevään 
käyttöön perustuva korkea suojelun taso.
SEUT-sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan 
mukaan tämän asetuksen mukaisten 
toimien aiheuttamissa vahingoissa 
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korvausvastuuseen on sovellettava 
saastuttaja maksaa -periaatetta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Avomeritoiminnan turvallisuuteen 
Euroopassa nykyisin sovellettava 
pirstaleinen sääntelykehys ja toimialan 
nykyiset turvallisuuskäytännöt eivät anna 
riittäviä takeita siitä, että 
avomerionnettomuuden riskit olisivat 
mahdollisimman pienet kaikkialla 
unionissa, eikä siitä, että unionin vesillä 
toimittaisiin onnettomuuden tapahduttua 
nopeasti tehokkaimmalla tavalla. Olisi 
varmistettava, että nykyisissä 
korvausjärjestelmissä olisi aina 
mahdollista osoittaa selvästi vastuullinen 
osapuoli ennen toimien aloittamista ja että 
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kaikkia haitan korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

vastuullinen osapuoli kykenee maksamaan
kaikki haitan korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, mahdollisesti yhteisten 
korvausjärjestelmien avulla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Muiden vastuiden yhteydessä vastuulliset 
osapuolet olisi selvitettävä yksiselitteisesti 
ennen avomerellä tapahtuvan toiminnan 
aloittamista.

Tarkistus 5

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 

(48) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden lainkäyttövallassa olevilla 
alueilla toimivat toiminnanharjoittajat 
osoittavat taloudellisilla turvajärjestelyillä 
valmiutensa maksaa toiminnastaan 
aiheutuneista vahingoista, ja 
jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä 
välineet soveltuvat tähän tarkoitukseen 
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vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, 
tarvittavien taloudellisten 
turvajärjestelyjen tai muiden järjestelyjen 
saatavuus mukaan luettuna. 

(esimerkiksi rahastot, pankkitakaus, 
vakuutus ja/tai riskien yhdistäminen).
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 vankka 
vahinkovastuujärjestelmä avomerellä 
tapahtuvaan öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaan liittyvien 
vahinkojen varalta, sekä rahoituksellista 
valmiutta koskevia vaatimuksia, 
taloudellisten turvajärjestelyjen ja muiden 
järjestelyjen saatavuuden parantaminen
mukaan luettuna. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Erityisesti avomerellä tapahtuvaa öljyn-
ja kaasunporaustoimintaa koskevaa lupaa 
hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia arvioitaessa on 
otettava riittävästi huomioon kyseiseen 
toimilupa-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 kaikkien
kyseisestä avomerellä tapahtuvasta öljyn-
ja kaasunporaustoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvien vastuiden kattamiseen, etenkin 
ympäristövahinkovastuiden kattamiseen. 
On otettava myös huomioon 
onnettomuudet tai vaaratilanteet, joissa 
hakijan on todettu olleen vastuussa ja 
toimineen huolimattomasti, mukaan 
lukien torjuntatoimenpiteiden avoimuus 
ja tehokkuus.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hakijan on esitettävä todisteet siitä, 
että sillä on riittävät rahavakuudet, joilla 
se voi kattaa öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta aiheutuvat 
vastuut ja etenkin 
ympäristövahinkovastuut. Rahavakuuden 
on oltava voimassa ja pätevä ennen 
poraustoiminnan aloittamista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luvan antava viranomainen ei myönnä 
lupaa, jos se ei pidä tyydyttävänä hakijan 
esittämää näyttöä siitä, että tämä on 
rahavakuuksien avulla ja kunkin 
jäsenvaltion päättämän järjestelyn 
mukaisesti kattanut tai aikoo kattaa 
avomerellä tapahtuvasta öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnasta aiheutuvat 
vastuut, etenkin ympäristövahinkovastuut.
Rahavakuuden on oltava voimassa ja 
pätevä ennen poraustoiminnan 
aloittamista.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tarkastellessaan avomerellä tapahtuvaa 
öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevaa 
lupaa hakevien tahojen teknisiä ja 
rahoituksellisia valmiuksia viranomaisten, 
jotka myöntävät luvat direktiivin 94/22/EY 
mukaisesti, on otettava huomioon 
kyseiseen alueeseen liittyvät riskit, vaarat 
ja kaikki muut merkitykselliset tiedot sekä 
etsintä- ja tuotantotoimien erityisvaihe. 
Luvan antavien viranomaisten on 
varmistettava, että 2 a kohdan mukaiset 
aiheutuvia vastuita koskevat 
rahoitusjärjestelyt ovat oikeassa suhteessa 
riskeihin, vaaroihin sekä kaikkiin muihin 
merkityksellisiin tietoihin, jotka liittyvät 
kyseiseen alueeseen ja toiminnan 
vaiheeseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kehittämään kestäviä rahavakuustuotteita 
ja helpotettava niiden kehittämistä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio toimittaa [vuoden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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kertomuksen rahavakuuksia koskevien 
tuotteiden saatavuudesta ja tekee 
ehdotuksia järjestelyistä, joilla 
helpotetaan 2 a kohdan mukaisten 
rahavakuuksien järjestämistä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Luvanhaltija on direktiivin 2004/35/EY 
mukaisesti vastuussa sellaisten 
ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta, jotka ovat aiheutuneet 
luvanhaltijan avomerellä tapahtuvasta 
öljyn- tai kaasunporaustoiminnasta tai 
minkä tahansa luvanhaltijan kanssa tähän 
toimintaan liittyen tehdyn sopimuksen 
perusteella osallistuvan tahon toiminnasta. 
Tämän asetuksen mukaisessa toiminnan 
hyväksymismenettelyssä on varmistettava, 
että luvanhaltijat antavat vakuudet 
valmiuksistaan kattaa mahdollisesti 
aiheutuvat vastuut.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Viraston suorittama turvallisuuden 

valvonta avomerellä
1. Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA), jäljempänä 'virasto', antaa 
komissiolle ja jäsenvaltioille teknistä ja 
tieteellistä apua riskien minimoimisen ja 
avomerellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporaustoiminnan turvallisuutta 
koskevan unionin lainsäädännön 
asianmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.
2. Virasto tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen mukaisesti myönnettyjä lupia, 
kuulee toimivaltaisia viranomaisia, valvoo 
tarkastuksia sekä jäsenvaltioiden 
hätävalmiusjärjestelyjä.
3. Lisäksi virasto vastaa seuraavista 
tehtävistä:
i) jäsenvaltioiden ja komission 
avustaminen öljyvuodon laajuuden ja 
ympäristövaikutusten sekä lähiseudulla 
toimivista laitoksista tai aluksista 
aiheutuvien turvallisuusriskien 
havaitsemisessa ja seurannassa;
ii) jäsenvaltioiden avustaminen 
hätäsuunnitelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa suuronnettomuuden 
jälkeen etenkin, jos onnettomuudella on 
valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, 
mukaan lukien unionin vesien 
ulkopuolelle ulottuvat rajat ylittävät 
vaikutukset;
iii) jäsenvaltioiden avustaminen 
suuronnettomuuden jälkeisissä 
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korjaamis- ja puhdistustoimenpiteissä 
sekä valtioiden rajat ylittävien 
hätätoimenpiteiden koordinoinnissa, 
mukaan lukien toimenpiteet, joita 
toteutetaan vaikutusten ylittäessä rajat ja 
ulottuessa unionin vesien ulkopuolelle;
iiii) jäsenvaltioiden avustaminen 
avomerellä toimivia öljy- ja kaasulaitoksia 
koskevissa onnettomuustutkinnoissa, 
mukaan lukien korjaavien toimenpiteiden 
seuranta.
Viraston on edistettävä kansainvälisesti 
avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja 
kaasunporaustoimintaa koskevia tiukkoja 
turvallisuusstandardeja ja parhaita 
käytänteitä asiaa käsittelevillä alueellisilla 
ja maailmanlaajuisilla foorumeilla.

Tarkistus 17

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,
ja siinä on osoitettava, että työntekijöiden 
edustajien ja ympäristöjärjestöjen 
näkemykset on otettu huomioon.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisin 
väliajoin testattava sisäisten 
hätäsuunnitelmien tehokkuus.

5. Toiminnanharjoittajan on saatettava 
sisäiset hätäsuunnitelmat julkisesti 
saataville, mukaan lukien 
reagointivalmiuksia koskevien 
tehokkuustestien tulokset.

Tarkistus 21
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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 I ja V olevien säännösten 
mukaisesti, ja ne on saatettava komission ja 
tapauksen mukaan suuren yleisön 
saataville siten, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon tietosuoja.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan toimialan 
rikkoessa tämän asetuksen säännöksiä, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön, jotta alueiden välillä ei olisi 
seuraamuksia koskevaa vääristymistä. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. 'merivesillä' kaikkia direktiivin 
2008/56/EY soveltamisalaan kuuluvia 
vesiä;
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY 

muuttaminen
1. Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti: 
"i a) merkittävä öljyvuoto-onnettomuus."
2. Lisätään liitteeseen A luetelmakohta 
seuraavasti:
"– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus XX/XX/EU öljyn ja kaasun etsintä-
, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan 
turvallisuudesta avomerellä".
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