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***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 asiasta vastaavat 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 Euroopan 
meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 
muuttamisesta
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0611),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0343/2010),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

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 asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Virasto on jo osoittanut, että tiettyjen 
tehtävien, kuten 
satelliittiseurantajärjestelmien 
täytäntöönpano, on helpompaa Euroopan 
tasoisesti. Jos näitä järjestelmiä voidaan 
käyttää muiden poliittisten tavoitteiden 
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tukena, tämä tarjoaa jäsenvaltioille niiden 
kansallisia talousarvioita koskevia 
säästöjä ja edustaa todellista 
eurooppalaista lisäarvoa. 

Or. en

Perustelu

Talouskriisin perusteella on selvää, että julkiset talousarviot ovat paineen alaisia Euroopan 
tasolla, kansallisella tasolla ja valtion tasolla. Kuitenkaan ei ole kovin järkevää ehdottaa, että 
talousarvion jäädyttäminen kohdistettaisiin kaikkiin julkisiin organisaatioihin, jos investointi 
yhdellä tasolla voi saada aikaan suuremmat säästöt muilla hallinnon tasoilla. Etenkin jos 
Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) voi käyttää nykyisiä järjestelmiään muiden 
poliittisten tavoitteiden edistämiseen vaatimattomasti resursseja kasvattamalla, nettovaikutus 
on se, että Euroopan julkiset menot vähenevät, koska kansalliset hallintoelimet vapautetaan 
näistä tehtävistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Virasto toimittaa jäsenvaltioille 
yksityiskohtaista tietoa alusten 
aiheuttamaa pilaantumista koskevista 
tapauksista, jotta niiden on mahdollista 
täyttää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/351 mukaiset 
velvollisuutensa. Täytäntöönpanon 
tehokkuus ja seuraamukset vaihtelevat 
kuitenkin suuresti siitä huolimatta, että 
tällainen pilaantuminen päätyy 
mahdollisesti muille kansallisille 
vesialueille.
1. EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2005/35, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/123, asettaa 
jäsenvaltiot vastuuseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien pilaavien aineiden 
päästöistä aiheutuvista rikosoikeudellisista seuraamuksista.  Siinä annetaan myös EMSAlle 
tärkeä rooli, jonka mukaisesti sen on kehitettävä teknisiä ratkaisuja ja annettava teknistä 
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apua. Kuitenkin tähän mennessä jäsenvaltiot ovat olleet vaihtelevassa määrin halukkaita 
täyttämään velvollisuutensa. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8. Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

8. Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla. Tätä 
täydentävää tehtävää, josta muodostuu 
eurooppalaista lisäarvoa, kun viraston 
nykyistä tietämystä ja asiantuntemusta 
hyödynnetään, olisi tuettava 
asianmukaisilla taloudellisilla resursseilla 
ja henkilöstöresursseilla.

Or. en

Perustelu

Vaikka EMSA tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun ottaen huomioon sen nykyisen 
asiantuntemuksen ja tekniset järjestelmät, on epärealistista kuvitella, että uudet tehtävät 
voidaan ottaa vastaan ilman lisäresursseja. Tiukan budjettikurin soveltaminen uhkaisi 
EMSAn kykyä täyttää nykyiset velvoitteensa alusten aiheuttaman pilaantumisen ja siihen 
reagoinnin suhteen.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Erityisesti viraston 
CleanSeaNet-järjestelmää, jota käytetään 
tällä hetkellä tuottamaan valokuviin 
perustuvaa todistusaineistoa alusten 
öljypäästöistä, olisi käytettävä myös 
offshore-laitteistojen aiheuttamien 
päästöjen havaitsemiseen ja 
tallentamiseen.

Or. en

Perustelu

EMSA on tarjoamansa EU:n tasoisen öljypäästöjen havaitsemis- ja valvontajärjestelmän 
avulla mahdollistanut noin 20 prosentin kustannussäästöt kansallisiin järjestelmiin verrattuna 
(KOM(2011)286). Järjestelmän laajentaminen kattamaan offshore-laitteistot, öljyn- ja 
kaasunporauslautat mukaan luettuina, voitaisiin myös odottaa, että säästöjä syntyy myös 
kansallisissa talousarvioissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Nykyään tavaroita voidaan kuljettaa 
maitse kaikkialle unioniin ilman 
järjestelmällisiä tarkastuksia sisärajoilla. 
Sen sijaan unionin kahden merisataman 
välillä liikennöivien alusten katsotaan 
harjoittavan ulkomaanliikennettä ja 
olevan siksi monimutkaisten 
hallintomenettelyn alaisia. Tämä asettaa 
ympäristön kannalta ystävällisemmän 
liikennemuodon epäedulliseen 
kilpailuasemaan. Siksi viraston olisi 
tuettava jäsenvaltioita ja komissiota 
lyhyen matkan meriliikenteen 
helpottamisessa unionin sisämarkkinoilla.
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Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Unioni on vahvistanut kattavan 
meriliikennestrategian, joka on voimassa 
vuoteen 2018 asti ja johon sisältyy 
sähköisten meriliikennejärjestelmien käsite 
(eMaritime). Lisäksi se kehittää parhaillaan 
EU:n merivalvontaverkostoa. Virastolla on 
käytettävissään merenkulkualan 
järjestelmiä ja sovelluksia, jotka ovat 
kiinnostavia näiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon kannalta. Sen vuoksi 
viraston olisi annettava nämä järjestelmät 
ja tiedot kiinnostuneiden kumppaneiden 
käyttöön.

(9) Unioni on vahvistanut kattavan 
meriliikennestrategian, joka on voimassa 
vuoteen 2018 asti ja johon sisältyy 
sähköisten meriliikennejärjestelmien käsite 
(eMaritime). Lisäksi se kehittää parhaillaan 
EU:n merivalvontaverkostoa. Virastolla on 
käytettävissään merenkulkualan 
järjestelmiä ja sovelluksia, jotka ovat 
kiinnostavia näiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon ja erityisesti Blue Belt 
-hankkeen sekä SafeSeaNet-järjestelmän 
ja jokitietojärjestelmän yhdistämisen 
kannalta.  Sen vuoksi viraston olisi 
annettava nämä järjestelmät ja tiedot 
kiinnostuneiden kumppaneiden käyttöön.

Or. en

Perustelu

Blue Belt hanke tarjoaa tulliviranomaisille varmuuden, että EU:n sisäisistä tavaroista 
ilmoituksen tekevä laiva on käynyt ainoastaan EU:n satamissa. Se tarjoaa mahdollisuuden 
vähentää hallinnollista rasitetta lyhyen matkan meriliikenteessä ja säilyttää samalla nykyisen 
valvontatason. Tällä puolestaan edistetään sellaisen liikennemuodon käyttöä, joka aiheuttaa 
vähemmän vahinkoa ympäristölle kuin maantieliikenne. Vastaavasti kun mahdollistetaan se, 
että merellä kulkevia ja joilla/kanavissa toimivia laivoja koskevat tiedot liikkuvat esteettä 
kahden järjestelmän välillä, vähennetään hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska on tärkeää korjata kilpailuun 
liittyvä epätasapaino meriliikenteen ja 
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maantieliikenteen välillä, viraston olisi 
edistettävä yhteistä liikennepolitiikkaa ja 
erityisesti käyttää asiantuntemustaan ja 
resursseja yhteisen eurooppalaisen 
merialueen perustamiseen.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Yhteisen eurooppalaisen merialueen 
perustamisen edistämiseksi sekä meren 
pilaantumisen estämiseksi ja torjumiseksi, 
olisi luotava synergioita kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten välille, 
kansalliset rannikkovartiostot mukaan 
luettuina. Tässä yhteydessä komission 
olisi tehtävä Euroopan 
rannikkovartioston perustamista koskeva 
toteutettavuustutkimus kustannusten ja 
hyötyjen selvittämiseksi. Tutkimuksen 
jatkotoimina olisi tarvittaessa tehtävä 
ehdotus Euroopan rannikkovartioston 
perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten 
rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/11/EY johdanto-osan 
11 kappaleeseen. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Satamavaltion suorittaman alusten 
valvonnan alalla unioni tekee tiivistä 
yhteistyötä Pariisin 
yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa. 
Tehokkuuden maksimoimiseksi viraston 
ja Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan 
sihteeristön olisi tehtävä mahdollisimman 
tiivistä yhteistyötä, kun taas komission ja 
jäsenvaltioiden olisi selvitettävä kaikki 
vaihtoehdot tehokkuuden parantamiseksi 
tulevaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Kurinalaisen varainhoidon aikana on olennaista välttää päällekkäisiä rakenteita ja antaa 
työtä elimelle, joka on kykenevin suorittamaan sen tehokkaasti ja kustannustehokkaalla 
tavalla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Tarkistusten suorittamiseen liittyviä
viraston operatiivisia työmenetelmiä 
koskevista vaatimuksista olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(14) Tarkistusten suorittamiseen liittyvien
viraston operatiivisia työmenetelmiä 
koskevien vaatimusten hyväksymiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa viitataan niin sanottuun "komiteamenettelyyn", josta on säädetty 
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perussopimuksissa ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Sen vuoksi on asianmukaista 
päivittää järjestelyt ja tunnustaa kummankin lainsäätäjän tasavertaiset roolit.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista 
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia 
ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisyä koskevan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa, sen 
täytäntöönpanon seurannassa ja 
toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioinnissa.

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista 
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia 
ja merien pilaantumisen ehkäisyä 
koskevan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa, 
esteettömän eurooppalaisen 
meriliikennealueen kehittämisessä, sen 
täytäntöönpanon seurannassa ja 
toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "merien pilaantumisen" vastaa komission ehdotuksen 1 artiklan 3 kohtaa (joka 
koskee pilaantumisen torjuntamekanismeja).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
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turvatoimien, alusten aiheuttaman
pilaantumisen ehkäisemisen ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

turvatoimien, pilaantumisen ehkäisemisen 
ja merien pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on komission ehdotuksen 1 artiklan 3 kohdan mukainen, ja meriturvallisuusviraston 
olisi sen avulla mahdollista edistää muiden kuin alusten (erityisesti öljyn- ja 
kaasunporauslauttojen) aiheuttamaa merien pilaantumista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) teknisen tuen tarjoamisessa 
komissiolle, kun komissio suorittaa sille 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EY) N:o 2005/651 13 artiklan 
2 kohdan mukaisesti osoitettuja 
valvontatehtäviä;
_____________
1EYVL L 310, 25.11.2005, s. 28. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella EMSAn olisi mahdollista antaa komissiolle teknistä apua, kun valvotaan 
satamien turvallisuuden parantamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. 
EMSAn rooli rajoittuisi selkeästi seikkoihin, joissa sillä on olennaista teknistä 
asiantuntemusta. Komissiolla ei olisi minkäänlaista velvollisuutta pyytää apua, eikä se 
todennäköisesti sitä tekisikään, ellei se katsoisi, että EMSA antaisi arvokkaita neuvoja. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten viraston tehtäviin liittyvien 
EU:n toimenpiteiden kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa kuten merten 
moottoritiet, esteetön eurooppalainen 
meriliikennealue, eMaritime, 
sisävesiväylät, meristrategiadirektiivi ja 
ilmastonmuutos sekä kaasun- ja 
öljynporauksessa käytettävien liikkuvien
offshore-laitteistojen turvallisuuden 
arvioinnissa;

d) sellaisten viraston tehtäviin liittyvien 
EU:n toimenpiteiden kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa kuten merten 
moottoritiet, esteetön eurooppalainen 
meriliikennealue, Blue Belt -hanke, 
eMaritime, sisävesiväylät, erityisesti 
SafeSeaNetin ja jokitietojärjestelmän 
välinen yhteentoimivuus,
meristrategiadirektiivi ja ilmastonmuutos 
sekä offshore-laitteistojen turvallisuuden 
arvioinnissa;

Or. en

Perustelu

Blue Belt -hanke tarjoaa tulliviranomaisille varmuuden, että EU:n sisäisistä tavaroista 
ilmoituksen tekevä laiva on käynyt ainoastaan EU:n satamissa. Se tarjoaa mahdollisuuden 
vähentää hallinnollista rasitetta lyhyen matkan meriliikenteessä ja säilyttää samalla nykyisen 
valvontatason. Tällä puolestaan edistetään sellaisen liikennemuodon käyttöä, joka aiheuttaa 
vähemmän vahinkoa ympäristölle kuin maantieliikenne. Vastaavasti kun mahdollistetaan se, 
että merellä kulkevia ja joilla/kanavissa toimivia laivoja koskevat tiedot liikkuvat esteettä 
kahden järjestelmän välillä, vähennetään hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tukeakseen sellaisten tunnustettujen 
järjestöjen valvontaa, jotka suorittavat 
tarkastustehtäviä jäsenvaltioiden puolesta 
direktiivin 2009/151 9 artiklan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
lippuvaltion oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin;
________________
1EYVL L 131, 28.5.2009, s. 147.
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Or. en

Perustelu

EMSA avustaa jo komissiota tunnustettujen järjestöjen valvonnassa. Jos sen annettaisiin 
tukea myös jäsenvaltioita, lisättäisiin tehokkuushyötyjä ja vähennettäisiin jäsenvaltion 
talousarvioon kohdistuvaa painetta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

. c a) kerätäkseen ja analysoidakseen 
merenkulkijoiden pätevyyttä ja 
työllistymistä koskevia tietoja; virasto 
tukee myös unionin merenkulkualan 
koulutuslaitosten verkoston perustamista 
merenkulkijoiden koulutukseen liittyvien 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Eurooppa houkuttelee edelleen uusia, päteviä merenkulkijoita, jotka 
korvaavat eläkkeelle jäävän sukupolven. EMSAlla voisi olla arvokas tukeva rooli 
varmistettaessa, että hyviä käytäntöjä jaetaan eri koulutuslaitosten välillä. Se voisi myös 
kerätä Euroopan laajuisia tietoja, jotka olisivat politiikan laatimisen kannalta hyödyllisiä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) merionnettomuuksien tutkinnan alalla 
virasto tarjoaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/18/EY 
mukaisesti jäsenvaltioille tukea vakaviin 

b) merionnettomuuksien tutkinnan alalla 
virasto tarjoaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/18/EY 
mukaisesti jäsenvaltioille tukea vakaviin 
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merionnettomuuksiin liittyvien tutkimusten 
suorittamisessa ja analysoi 
onnettomuustutkintaraportit 
määrittääkseen, mitä kokemuksista voidaan 
oppia EU:n tasolla;

merionnettomuuksiin liittyvien tutkimusten 
suorittamisessa ja analysoi 
onnettomuustutkintaraportit 
määrittääkseen, mitä kokemuksista voidaan 
oppia EU:n tasolla. Lisäksi virastoa on 
pyydettävä avustamaan jäsenvaltioita, kun 
ne tutkivat offshore-laitteistoja koskevia 
onnettomuuksia;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon muut tarkistukset, joilla meriturvallisuusviraston roolia laajennetaan 
kattamaan myös offshore-laitteistot, olisi toivottavaa, että virasto seuraa jäsenvaltion 
onnettomuustutkintaa, jotta edistetään eurooppalaisten parhaiden käytäntöjen kehittämistä 
tällä alalla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) offshore-laitteistoista peräisin olevien 
öljyvuotojen osalta virasto avustaa 
jäsenvaltioita ja komissiota käyttämällä 
CleanSeaNet-palvelua valvoakseen 
tällaisten vuotojen laajuutta ja 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Perustelu

Nykyinen CleanSeaNet on osoittautunut tehokkaaksi, ja se tarjoaa erittäin 
kustannustehokkaan tavan reagoida offshore-öljynporaustoiminnan aiheuttamiin 
huolenaiheisiin, jotka ovat kasvaneet Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizonin 
katastrofin jälkeen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittamiseen liittyviin 
operatiivisiin työmenetelmiin sovelletaan 
vaatimuksia, jotka hyväksytään 23 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

2. Viraston 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittamiseen liittyviin 
operatiivisiin työmenetelmiin sovelletaan 
vaatimuksia, jotka hyväksytään 23 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen, jotta otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja 
aikaisempien komiteamenettelyiden korvaaminen delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanotoimilla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Muutetaan 11 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien sekä [...] merien 
pilaantumisen ehkäisyn ja torjunnan 
alalta hankitun asianmukaisen 
kokemuksen ja asiantuntemuksen 
perusteella. Heillä on oltava myös 
kokemusta ja asiantuntemusta 
varainhoidosta ja yleisestä johtamisesta, 
hallinnosta ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevista politiikoista.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan asiantuntemuksen alaa (alusten aiheuttamasta pilaantumisesta) 
merien pilaantumiseen, jotta otetaan huomioon öljyn- ja kaasunporauslauttoja koskevat 
huolet. Siihen on lisäksi sisällytetty johtamistaidot, jotka eivät ole teknisiä taitoja 
vähäisempiä, kun otetaan huomioon hallintoneuvoston vastuu.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Muutetaan 11 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
Yhteisön ulkopuolisten maiden 
edustajien osallistuminen ja sitä 
koskevat edellytykset vahvistetaan 
tarvittaessa 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa järjestelyissä. Tällainen 
osallistuminen ei saa vaikuttaa komission 
edustajien ääniosuuteen 
hallintoneuvostossa.

Or. en

Perustelu

Jos lainsäätäjä on antanut komission edustajille määrävähemmistön tärkeistä päätöksistä 
(kuten työohjelman hyväksyminen), tätä ei saisi muuttaa ilman, että asia tulee uudelleen 
parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Jos kolmansille maille aiotaan antaa 
äänestysoikeudet, komission edustajien määrän lisääminen ei olisi tarpeen, vaan 
painotettujen äänten järjestelmän mukauttaminen olisi suositeltavampaa. (Katso 14 artiklaa 
koskeva tarkistus 22.)

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) Muutetaan 14 artiklan 2 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:
2. Kullakin jäsenvaltion edustajalla on 
sama 75 prosentin osuus 
kokonaisäänimäärästä. Kullakin 
komission edustajalla on sama 
25 prosentin osuus 
kokonaisäänimäärästä. Viraston 
pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Kun hallintoneuvostossa oli 15 jäsenvaltion edustajat, neljä viidesosan enemmistö 
pääjohtajan nimittämiseksi edellytti komission tukea. 27 jäsenvalion tapauksessa tilanne ei 
ole enää tällainen. Aiemmat tai tulevat laajentumiset eivät saisi muuttaa toimielinten välistä 
tasapainoa. Tästä syystä painotetut äänet sisältävä rakenteellinen ratkaisu vaikuttaa 
toivottavalta. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hän laatii viraston monivuotisen 
strategian ja toimittaa sen komissiota 
kuultuaan hallintoneuvostolle vähintään 
kahdeksan viikkoa ennen asiaa koskevaa 
hallintoneuvoston kokousta;

a) hän laatii viraston monivuotisen 
strategian ja toimittaa sen parlamenttia ja 
komissiota ja asiasta vastaavaa Euroopan 
parlamentin valiokuntaa kuultuaan 
hallintoneuvostolle vähintään kahdeksan 
viikkoa ennen asiaa koskevaa 
hallintoneuvoston kokousta;

Or. en

Perustelu

(Englanninkielisen tarkistuksen pronominin käyttö ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
Tarkistus on johdonmukainen16 artiklan 2 kohtaa koskevan komission ehdotuksen kanssa. 
Monivuotisen strategian merkitys huomioon ottaen parlamentin olisi toimielinten välisen 
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tasapainon vuoksi oltava jossain määrin mukana yhdessä (hallintoneuvostoon kuuluvien) 
jäsenvaltioiden ja komission edustajien kanssa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
15 artikla – 2 kohta – a a alakohta

Komission teksti Tarkistus

aa) hän laatii viraston monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman ja toimittaa sen 
komissiota kuultuaan hallintoneuvostolle;

aa) hän laatii viraston monivuotisen 
henkilöstösuunnitelman ja toimittaa sen 
komissiota ja asiasta vastaavaa Euroopan 
parlamentin valiokuntaa kuultuaan 
hallintoneuvostolle;

Or. en

Perustelu

(Englanninkielisen tarkistuksen pronominin käyttö ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
Tarkistus on johdonmukainen16 artiklan 2 kohtaa koskevan komission ehdotuksen kanssa. 
Monivuotisen henkilöstösuunnitelman merkitys huomioon ottaen parlamentin olisi 
toimielinten välisen tasapainon vuoksi oltava jossain määrin mukana yhdessä 
(hallintoneuvostoon kuuluvien) jäsenvaltioiden ja komission edustajien kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
15 artikla – 2 kohta – a b alakohta

Komission teksti Tarkistus

ab) hän laatii viraston vuotuisen 
työohjelman sekä yksityiskohtaisen 
suunnitelman pilaantumista koskeviksi 
viraston torjuntavalmius- ja 
torjuntatoimiksi ja toimittaa ne komissiota 
kuultuaan hallintoneuvostolle vähintään 
kahdeksan viikkoa ennen asiaa koskevaa 
hallintoneuvoston kokousta. Hän toteuttaa 

ab) hän laatii viraston vuotuisen 
työohjelman sekä yksityiskohtaisen 
suunnitelman pilaantumista koskeviksi 
viraston torjuntavalmius- ja 
torjuntatoimiksi ja toimittaa ne komissiota 
kuultuaan hallintoneuvostolle vähintään 
kahdeksan viikkoa ennen asiaa koskevaa 
hallintoneuvoston kokousta. Hän toteuttaa 
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tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanemiseksi. Hän vastaa 
kaikkiin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
mukaisiin jäsenvaltioiden avunpyyntöihin;

tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanemiseksi ja vastaa kaikkiin 
10 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
mukaisiin jäsenvaltioiden avunpyyntöihin;

Or. en

Perustelu

(Englanninkielisen tarkistuksen pronominin käyttö ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
Parlamentin erityinen rooli vuotuisen työohjelman valmistelussa ei vaikuta tarpeelliselta, 
vaikka asiasta vastaava valiokunta kutsuu edelleen viraston johtajat kokouksiinsa, jotta on 
mahdollista keskustella painopisteistä ja suoritusindikaattoreista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän päättää komissiota kuultuaan 
3 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten 
suorittamisesta samassa 3 artiklassa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti. Hän 
tekee tiivistä yhteistyötä komission kanssa 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden valmistelussa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen
ja merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen, myös sukupuolten tasa-
arvoa koskevan politiikan alalla, sekä 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien ja merien pilaantumisen 
torjunnan kannalta merkityksellisen 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että meriturvallisuusviraston roolia on ehdotettu laajennettavaksi 
käsittämään öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttamat pilaantumisriskit, tämän alan 
asiantuntemus olisi sisällytettävä huomioon otettaviin seikkoihin, kun uutta pääjohtajaa 
etsitään. Vastaavasti kasvava huolestuneisuus sukupuolten tasapainon puutteesta julkisen 
sektorin organisaatioiden korkeimmissa viroissa edellyttää, että erityinen viittaus olisi 
lisättävä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Osastopäälliköt nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 

4. Osastopäälliköt nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen, myös sukupuolten tasa-
arvoa koskevan politiikan alalla, sekä 
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aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. Pääjohtaja 
nimittää ja erottaa osastopäälliköt saatuaan
hallintoneuvostolta myönteisen lausunnon.

meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisen ja merien 
pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. Pääjohtaja 
nimittää ja erottaa osastopäälliköt saatuaan 
hallintoneuvostolta myönteisen lausunnon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että sekä pääjohtajalla että osastopäälliköillä on tarvittava kokemus muodostaa 
organisaatio, joka palkkaa ja hallinnoi henkilöstöä syrjimättömällä tavalla. Erityisesti 
nykyisten budjettipaineiden takia epäonnistumista palkkaamisen ja parhaiden käytettävissä 
olevien kykyjen säilyttäminen suhteen ei voida hyväksyä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a. Vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio laatii Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Euroopan 
rannikkovalvontajärjestelmää koskevan 
toteutettavuustutkimuksen, jossa 
selvitetään kustannukset ja hyödyt.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Or. en

Perustelu

Alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä 
seuraamuksista annetun direktiivin 2005/11/EY 11artiklassa edellytetään komissiota 
laatimaan Euroopan rannikkovartioston perustamista koskevan toteutettavuustutkimuksen 
vuoden 2006 loppuun mennessä.  Parlamentin toistuvista muistutuksista huolimatta komissio 
ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Olisi oltava selvää, että komission uskottavuus 
jäsenvaltioiden vastaisissa rikkomismenettelyissä kärsii, jos se katsoo, että se on vapaa 
päättämään, mitä lainsäädännön vaatimuksia sen olisi noudatettava. 
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
22 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 b. [Kolmen] vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa selvitetään, miten 
meriturvallisuusvirasto on hoitanut tällä 
asetuksella säädetyt lisävastuunsa ja onko 
sen tavoitteita ja tehtäviä laajennettava 
lisää. Kertomukseen on sisällytettävä 
erityisesti
(a) ajantasaiset tiedot 
jokitietojärjestelmän ja SafeSeaNetin 
yhdentämisessä ja yhteensopivuuden 
varmistamisessa saavutetusta 
edistyksestä;
(b) analyysi tehokkuushyödyistä, jotka on 
saatu aikaan lähentämällä virastoa 
entistä tiiviimmin Pariisin 
yhteisymmärryspöytäkirjaan;
(c) selvitys meriturvallisuusviraston 
"riippumattomana kolmantena 
osapuolena" suorittamien offshore-
laitteistojen tarkastusten kustannuksista 
ja hyödyistä; 
(d) tietoa siitä, miten tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti jäsenvaltiot ovat 
panneet täytäntöön direktiivin 2005/35 ja 
yksityiskohtaista tilastotietoa sovelletuista 
seuraamuksista.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää laatia katsaus, jossa analysoidaan, miten muutettu asetus toimii ja onko 
täydentävät mukautukset asianmukaisia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
23 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu 
meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä 
komitea (COSS-komitea).

1. Komissio voi hyväksyä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoitua säädöksiä 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittamista koskevista 
viraston työmenetelmistä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Szájerin mietinnössä 
(hyväksytty täysistunnossa 5. toukokuuta 2010) todetaan, että parlamentin olisi toimittava 
yhdenvertaisesti neuvoston kanssa kaikissa säädösvallan siirtämiseen liittyvissä asioissa. 
Siinä kehotetaan myös mukauttamaan voimassa oleva lainsäädäntö uuden perussopimuksen 
säännösten mukaiseksi. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
23 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2. Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 23 a, 
23 b ja 23 c artiklassa säädettyjä 
menettelyjä.

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 
[tämän asetuksen voimaantulosta lukien].
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 
23 b artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 23 b ja 
23 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ja seuraavissa kahdessa noudatetaan samaa lähestymistapaa kuin 
raportointimuodollisuuksia koskevassa Sterckxin mietinnössä (direktiivi 2010/65/EU).  
Delegoituja säädöksiä koskevat tarkistukset mukautetaan delegoituja säädöksiä koskevan 
yhteisen sopimuksen mukaisiksi. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
23 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 23 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron milloin tahansa.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisen ajan kuluessa ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä sekä 
ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonain myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Se ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole alkuperäisen kahden kuukauden 
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määräajan tai, tilanteen mukaan, 
pidennetyn määräajan päättyessä 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se voi tulla voimaan ennen 
alkuperäisen kahden kuukauden 
määräajan tai, tilanteen mukaan, 
pidennetyn määräajan umpeutumista, jos 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
molemmat ilmoittaneet komissiolle 
aikeestaan olla vastustamatta säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en



PR\869985FI.doc 29/32 PE464.908v02-00

FI

PERUSTELUT

JOHDANTO

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) perustettiin Erika-öljytankkerin 
haaksirikkoutumisesta aiheutuneen saastumisen torjunnan yhteydessä. Virasto aloitti 
toimintansa maaliskuussa 2003. Sen perustamisasetusta on muutettu kolmesti. Tämän 
viimeisimmän uudelleenarvioinnin tavoitteena ovat pitkäkestoiset muutokset, vaikka 
lainsäädäntöön liittyvät neuvottelut kestäisivät kauan.

KOMISSION EHDOTUS

Komission ehdotus perustuu vuonna 2008 järjestettyyn EMSAn sidosryhmien kuulemiseen, 
ulkoiseen arviointiin ja komission suorittamaan vaikutusten arviointiin. Ehdotus vastaa myös 
EMSAn hallintoneuvoston (jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina) hyväksymää viraston 
viisivuotisstrategiaa. Komissio on myös julkistanut kertomuksen (KOM(2011)286), jossa 
osoitetaan, että öljypäästöjen havainnoitsemista ja valvontaa koskevalla järjestelmällä 
alennetaan kustannuksia noin 20 prosenttia kansallisiin järjestelmiin verrattuna.

EMSAlle on jo osoitettu uusia tehtäviä kolmannen meriturvallisuuspaketin täytäntöönpanon 
seurauksena. EMSA on tehnyt useita sopimuksia valmiustilassa olevista öljynkeräysaluksista 
yksityisten toimijoiden kanssa. Näiden toimijoiden tehtävänä on siirtyä hätätilanteessa 
tavallisista toimista saastumisen torjuntaan. Komission ehdotuksessa tehdään selväksi, että 
tällaisia aluksia voidaan käyttää myös muista lähteistä kuin aluksista, mukaan luettuina 
öljynporauslautat, peräisin olevien saasteiden torjumiseksi.

Kolmansista maista ainoastaan Norja ja Islanti osallistuvat EMSAn toimintaan. Komissio
suosittelee teknisen tuen antamista koskevan mahdollisuuden laajentamista koskemaan 
unionin jäsenyyttä hakevia maita, Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaita ja maita, 
jotka osallistuvat satamavaltion suorittamaa alusten valvontaa koskevaan Pariisin 
yhteisymmärryspöytäkirjaan. 

PARLAMENTIN AIEMMAT KANNAT 

Parlamentti on jo muodostanut kantansa monista mahdollisista EMSAn lisätehtävistä:

 alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja säännösten rikkomisista määrättäviä 
seuraamuksia koskevassa Grandes Pascualin mietinnössä korostettiin jäsenvaltioiden 
tarvetta varmistaa, että alusten aiheuttamaa pilaantumista torjutaan tehokkaasti

 Wortmann-Koolin mietinnössä alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta 
vaadittiin komissiolta ehdotusta yhteisen eurooppalaisen rannikkovartioston 
perustamiseksi

 Sterckxin mietinnössä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista todettiin, että 
"esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen toteutuminen edellyttää tiivistä 
yhteistyötä [...] tulli-, kansanterveys- ja liikenneviranomaisten välillä." lisäksi 
mietinnössä ehdotettiin komission harkittavaksi, kuinka suurelta osin SafeSeaNet-
järjestelmän ja jokitietojärjestelmän yhdistäminen on mahdollista

 Meissnerin mietinnössä Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta kehotettiin 
komissiota ulottamaan EMSAn toimivaltuudet offshore-laitteistojen turvatarkastuksiin 
ja öljypäästöjen puhdistukseen. Mietinnössä katsottiin myös, että "näin voitaisiin 
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kytkeä Euroopan meriturvallisuusvirasto tiiviimmin rannikkoalueiden valvontaan, ja
antaa jäsenvaltioille lisää tukea merensaastumisen syiden selvittämiseksi".

Parlamentin päätöslauselmassa 7.10.2010 todettiin, että meriturvallisuusviraston valtuuksia 
"olisi laajennettava aluksista offshore-laitoksiin" ja siinä pyydettiin, että "mahdollisten uusien 
tehtävien antamisen olisi näyttävä EMSA:n määrärahoissa ja henkilöstömäärissä".

NEUVOSTON AIEMMAT KANNAT

Myös neuvosto on antanut jo useita asiaankuuluvia päätelmiä erityisesti 2. ja 
3. joulukuuta 2010, kun neuvosto pyysi komissiota arvioimaan, "kuinka EU:n 
pelastuspalveluihin, hätätilanteissa toimimiseen ja meriturvallisuuteen liittyviä 
välineitä/valmiuksia voidaan hyödyntää parhaiten myös offshore-öljy- ja kaasualalla". Saman 
kokouksen aikana liikenneministerit vaativat vesiliikenteen täydellistä integroimista EU:n 
liikenne- ja logistiikkaketjuihin. Erityisesti liikenneministerit "kannattivat komission 
suunnitelmaa pilottihankkeen käynnistämiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
EMSA:n kanssa "sinisen vyöhykkeen" toiminta-ajatuksen hiomista varten".

EMSAN LISÄTEHTÄVÄT

EMSA tunnetaan yleisesti tehokkaana, hyvin johdettuna organisaationa, joka tarjoaa 
jäsenvaltioille merkittävää säästöä toimimalla Euroopan tasolla, mistä syntyy mittakaavaetuja. 
Suuri osa sen työstä on neuvojen antamista komissiolle ja/tai jäsenvaltioille. 

EMSAn toimintaa on varaa laajentaa, jotta sen nykyistä kokemusta ja teknisiä palveluita 
voidaan soveltaa entistä laajempaan valikoimaan politiikkoja. Erityisesti sen 
liikenteenvalvontajärjestelmillä voitaisiin edistää esteettömän eurooppalaisen 
meriliikennealueen perustamista, jonka ansioista tavaroita ja matkustajia voitaisiin kuljettaa 
meriteitse jäsenvaltioiden välillä samoin muodollisuuksin kuin maanteitse matkustettaessa. 
Tämän avulla voitaisiin välttää kilpailun vääristyminen ympäristön kannalta 
epäsuotuisampien vaihtoehtojen hyväksi. Samoin EMSAn olisi annettava komissiolle neuvoja 
SafeSeaNetin ja jokitietojärjestelmän keskinäisen yhteensopivuuden lisäämiseksi ja 
hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi.
Vaikka esittelijä ei ehdota Euroopan rannikkovartioston perustamista, mutta on silti hyvin 
valitettavaa, että komissio ei tehnyt direktiivin (EY) 2005/35 edellyttämää selvitystä. 
Komissiota olisi muistutettava, että Euroopan unionin lainsäädäntö sitoo myös sitä.

Sen täsmentäminen, että valmiustilassa olevia öljynkeräysaluksia voidaan käyttää myös 
öljyn- ja kaasunporauslautoista aiheutuvan meren pilaantumisen torjunnassa, vaikuttaa 
toimivalta ja kustannustehokkaalta vaihtoehdolta. EMSA vastaa jo luokituslaitosten EU:n 
laivaliikennettä koskevien vaatimusten noudattamisen tarkistamisesta. Osa luokituslaitoksista 
toimii myös avomerellä sijaitsevien öljyn- ja kaasuntuotannon avomerilaitosten kanssa. 
Muutetussa EMSA-asetuksessa olisi näin ollen hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla 
EMSAn kokemusta, jotta se voisi tukea komissiota ja jäsenvaltioita öljyn- ja kaasuntuotannon 
avomerilaitosten aiheuttaman pilaantumisen estämisessä ja tällaisen tuotannon toimilupia 
koskevien vaatimusten ja ohjeiden kehittämisessä. Asetuksessa olisi myös tehostettava 
CleanSeaNetin kaltaisten nykyisten järjestelmien roolia ja laajennettava EMSAn 
tarkastustehtäviä sekä arvioitava EMSAn mahdollisuudet vastata itsenäisesti toimilupiin 
liittyvistä tarkastuksista.

EMSAn olisi myös annettava komissiolle ja jäsenvaltioille neuvoja merenkulkijoiden 
koulutuksesta ja todistuksista. Merialan työpaikkojen houkuttelevuuden parantaminen EU:n 
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kansalaisten silmissä on pitkäkestoinen tavoite. EMSA tukee jo komissiota vaikutusten 
arvioinnin laatimiseksi merityötä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:n 
lainsäädännön avulla. EMSA olisi myös pätevä tukemaan tulevan merialan sosiaalipaketin 
täytäntöönpanoa. EMSAn olisi edistettävä merialan koulutuslaitosten verkoston perustamista 
parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja korkeiden vaatimusten varmistamiseksi.
EMSA toimii tällä hetkellä komission puolesta ainoastaan tunnustettujen järjestöjen 
tunnustamiseen liittyvien ennakkoehtojen tarkastamisen yhteydessä. Nämä tarkastukset 
kattavat kansainvälisten sopimusten vaatimukset. Siksi niihin liittyvät miltei tarkalleen samat 
seikat kuin jäsenvaltioiden arvioimiin. Jos meriturvallisuusviraston halutaan suorittavan 
vaadittuja tarkastuksia niiden puolesta, tästä aiheutuisi mittakaavaetuja. Kansallisia 
lisävaatimuksia ei suljettaisi pois.
Mitä tulee satamavaltion suorittamaan valvontaan, Pariisin yhteistymmärryspöytäkirjan 
sihteeristö on erillinen kokonaisuus, joka kattaa Venäjän ja Kanadan sekä EU:n, mutta 
meriturvallisuusviraston panos sen työssä on merkittävä. Tehtävien jakaminen uudelleen ja 
mahdollinen sulautuminen voisi tuottaa merkittäviä tehokkuushyötyjä.
Vaikuttaisi hyvin toivottavalta, jos meriturvallisuusvirastolle annettaisiin entistä paremmat 
mahdollisuudet avustaa naapurimaita pilaantumisriskien vähentämisessä ja pilaantumisen 
torjumisessa.  Ei ole epäilystäkään siitä, että eteläisellä Välimerellä sattuvan 
saasteonnettomuuden yhteydessä osa öljystä päätyisi EU:n aluevesille. Tässä tilanteessa 
ehkäiseminen on selvästi hoitamista parempi vaihtoehto. Asetuksen muuttaminen siten, että 
asetukseen lisätään maininta siitä, että EMSA voi tukea komissiota ja jäsenvaltioita 
alueellisissa elimissä meren pilaantumisen torjunnassa (esim. Helsingin ja Barcelonan 
yleissopimukset), parantaa oikeusvarmuutta ja lisää avoimuutta.

HALLINTOA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Komission ehdotuksessa todetun mukaisesti jäsenvaltioiden hallintoneuvoston edustajat 
voivat olla eturistiriitatilanteessa EMSAn vierailupolitiikan määrittelemisen yhteydessä, 
koska he laativat sääntöjä, joiden perusteella heidän oma organisaationsa tarkastetaan. 
Kuitenkin olisi mieluummin käytettävä Lissabonin sopimukseen perustuvaa "delegoitujen 
säädösten" määräystä kuin sallia viraston operatiivisten työskentelymenetelmien 
hyväksyminen komiteamenettelyllä. 

Lisäksi EU:n laajentuminen on muuttanut jäsenvaltioiden edustajien ja komission edustajien 
välistä tasapainoa. EU:ssa on nykyisin 27 jäsenvaltiota 15 jäsenvaltion sijasta, minkä vuoksi 
on teoreettisesti mahdollista, että hallintoneuvoston puheenjohtaja nimitetään tai erotetaan 
komission edustajien toivomusten vastaisesti. Painotettujen äänten järjestelmä ylläpitäisi 
toimielinten välistä tasapainoa pitkällä aikavälillä.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

On selvää, että EU:n veronmaksajille koituvia kustannuksia voidaan vähentää ja todellista 
EU:n osallistumisesta syntyvää lisäarvoa on mahdollista luoda, jos EMSA vastaa töistä sen 
sijaan, että kukin jäsenvaltio suorittaisi työt itsenäisesti. EMSAn merivalvontajärjestelmät 
ovat jo osoittaneet tämän asian. Näiden järjestelmien käyttäminen arvokkaiden tietojen 
tarjoamiseksi muille politiikan aloille on todennäköisesti paljon kustannustehokkaampaa kuin 
erillisten järjestelmien perustaminen.

EMSAn lisätehtävät on huomioitava realistisella tavalla viraston talousarvion ja henkilöstön 
yhteydessä. Muutoin viraston pääasiallisena tehtävänä oleva meriturvallisuuden parantaminen 
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voi vaarantua.


