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Käsittelijä

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta pohjoismaisissa satamissa olevien alusten alkoholitestien
ja alusturvallisuuden valvonnan lisäämisestä
Ehdotus
Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne pyrkivät siihen, että kauppa-aluksilla sovelletaan alkoholin suhteen
nollatoleranssia.
että ne pyrkivät lisäämään satamavaltiovalvontaa.
että ne pyrkivät tiukentamaan törkeästä vesiliikennejuopumuksesta annettavia rangaistuksia.

Taustaa
Loftahammarin ja Helsingborgin edustalla tapahtui heinä–elokuussa 2018 kaksi rahtilaivan karilleajoa. Molemmissa tapauksissa aluksen kapteeni pidätettiin epäiltynä
muun muassa törkeästä vesiliikennejuopumuksesta.
Pohjoismaiden neuvosto on jo aikaisemmin keskustellut aktiivisesti merenkulun turvallisuuden parantamisesta ja antanut muun muassa suosituksen Juutinrauman luotsinkäyttövelvollisuudesta. Haluamme nyt selvittää mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta tiukentamalla Pohjoismaiden aluevesillä liikennöiville aluksille asetettavia
vaatimuksia.
Yksi keino parantaa meriturvallisuutta on alkoholinkäytön nollatoleranssi rahtialuksilla. Merellä tehtävien alkoholitestien lisääminen ei todennäköisesti kuitenkaan olisi
kovin tehokasta, ja käytännössä se voisi olla hyvin hankalaa ja kallista. Mielestämme
parempi tapa pyrkiä alkoholinkäytön nollatoleranssiin aluksilla on toimia vakuutusyhtiöiden kautta. Öljyä kuljettavilla säiliöaluksilla noudatetaan jo alkoholinkäytön nollatoleranssia, jota sekä asiakkaat että vakuutusyhtiöt vaativat. Haluamme, että Pohjoismaiden hallitukset käyvät vuoropuhelua vakuutusyhtiöiden kanssa ja tarkistavat

Dnro 18-00273-10

pohjoismaista lainsäädäntöä edistääkseen alkoholinkäytön nollatoleranssia rahtialuksilla. Haluamme myös tarkastella mahdollisuuksia lisätä satamavaltiovalvontaa
ja lisätä turvallisuutta kieltämällä liikennöinti huonokuntoisilla aluksilla.

Valiokunnan näkemykset
Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä on tehnyt asiasta aloitteen, jota on
käsitelty Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnassa.
Ehdotuksen käsittely aloitettiin lähettämällä Pohjoismaiden hallituksille kirjallinen
kysymys, jossa niiltä kysyttiin maissa sovellettavista alkoholinkäyttöä aluksilla koskevista säännöistä. Kysymykset olivat seuraavat:
•
•
•

Miten maiden hallitukset suhtautuvat Pohjoismaiden vesillä liikennöivien alusten henkilöstön työskentelyyn päihtyneenä?
Millaisia sääntöjä eri maissa noudatetaan tässä asiassa?
Onko hallituksilla suunnitteilla toimia tai määräyksiä, joiden avulla tällaiseen
päihtyneenä työskentelyyn liittyvät turvallisuusriskit voidaan saada hallintaan?

Vastauksista päätellen kaikki maat suhtautuvat vakavasti työskentelyyn päihtyneenä, mutta maissa sovelletaan erilaisia sääntöjä, jotka koskevat promillerajoja ja
asianomaisen lain rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia.
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