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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde Deepwater Horizoni õnnetusest tekkinud keskkonnakahju; juhib ühtlasi 

tähelepanu asjaolule, et Castori projekt põhjustas 2013. aastal Tarragona ja Castellóni 

ranniku lähedal umbes 500 maavärinat ning et need mõjutasid otseselt tuhandeid Euroopa 

kodanikke; 

2. tuletab meelde 167 naftatöölise traagilist hukkumist Piper Alpha katastroofis, mis toimus 

6. juulil 1988. aastal Šotimaal Aberdeeni ranniku lähedal; 

3. märgib, et ELis ei ole pärast 1988. aastat avamerel suurõnnetusi toimunud ja 73 % ELi 

nafta- ja gaasitoodangust on pärit Põhjamere liikmesriikidest, kelle puhul on juba 

tunnistatud, et neil on kasutusel maailma kõige paremini toimivad avamereohutuse 

süsteemid; rõhutab, et ELil on umbes 68 000 kilomeetri pikkune rannajoon ja et 

avamererajatiste arv kasvab tulevikus tõenäoliselt märkimisväärselt, eelkõige Vahemeres 

ja Mustas meres, mis muudab kiiremas korras vajalikuks direktiivi 2013/30/EL täieliku 

rakendamise ja jõustamise ning selle tagamise, et igasugust avamerel toimuvat tegevust 

reguleeriv nõuetekohane õigusraamistik oleks olemas enne raske õnnetuse toimumist; 

juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 191 sätestatu 

kohaselt peab liidu keskkonnapoliitika rajanema ettevaatusprintsiibil ja põhimõttel, mille 

järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid; 

4. peab kahetsusväärseks asjaolu, et direktiivide 2013/30/EL ja 2004/35/EÜ määratluste 

kohaselt on vahejuhtumid „tõsised“ üksnes juhul, kui need põhjustavad surmajuhtumeid 

või raskeid vigastusi, kuid keskkonnale tekkivatele tagajärgedele seejuures viidatud ei ole; 

rõhutab, et isegi juhul, kui vahejuhtum ei põhjusta surmajuhtumeid või raskeid vigastusi, 

võib sellel olla tõsine mõju keskkonnale oma ulatuse tõttu või seetõttu, et vahejuhtum 

mõjutab näiteks kaitsealasid, kaitstud liike või eriti haavatavaid elupaiku; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et mitme uuringu, sh ühe Euroopa Parlamendi 

uuringuteenistuse uuringu ja ühe Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu andmetel toimus 

ELi nafta- ja gaasisektoris aastatel 1990–2007 mitu tuhat, täpsemalt 9700 vahejuhtumit; 

juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et kõnealuste vahejuhtumite, sh oma ulatuse poolest 

üksnes väikeste vahejuhtumite kumulatiivsel mõjul on tõsised ja püsivad tagajärjed 

merekeskkonnale ning neid tuleks kõnealuses direktiivis arvesse võtta; 

6. tunneb heameelt niisuguse avamereohutuse direktiivi 2013/30/EL vastuvõtmise üle, mis 

täiendab keskkonnavastutuse direktiivi 2004/35/EÜ ja keskkonnamõju hindamise 

direktiivi 2011/92/EL, ning nõukogu poolt Barcelona konventsiooni avamere protokolli 

ratifitseerimise üle, mis on esimene samm keskkonna ning töötajate tervise ja ohutuse 

kaitsmise suunas; tuletab meelde, et direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg 

oli 19. juuli 2015; märgib, et enamik liikmesriike ei ole avamereohutuse direktiivi 

asjakohaseid sätteid veel rakendanud; palub, et komisjon tagaks põhjaliku järelevalve selle 

rakendamise üle, et hinnata vastutust, hüvitamist ja finantstagatisi käsitlevate täiendavate 

ühtlustatud eeskirjade kehtestamise asjakohasust, et parandada võimalikult kiiresti 

vastavust avamereohutuse direktiivile mis tahes tulevaste õnnetuste toimumise 
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tulemuslikuks ärahoidmiseks; 

7. kordab vajadust koostada ja avaldada korrapäraseid riskianalüüse ja keskkonnamõju 

hinnanguid iga avamereprotsessi kohta kooskõlas muude ELi õigusaktide ja 

poliitikavaldkondadega, näiteks bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused, jätkusuutlik 

maakasutus, merekeskkonna kaitse ning haavatavus ja vastupanuvõime vahejuhtumite ja 

loodusõnnetuste suhtes, ning vajadust anda töötajatele asjakohast koolitust enne 

protsessideks lubade andmist; kutsub Euroopa Meresõiduohutuse Ametit üles abistama 

komisjoni ja liikmesriike hädaolukordade lahendamise plaanide koostamisel; tunneb 

heameelt asjaolu üle, et tööstus on ehitanud neli puuraugu lekkekohale korgi asetamise 

seadet, mis võimaldab õnnetuse korral naftareostust vähendada; 

8. nõuab Arktikale kohandatud keskkonnamõju hindamise teostamist kõikide protsesside 

kohta, mis toimuvad Arktika piirkonnas, kus ökosüsteemid on eriti haprad ja globaalse 

biosfääriga seotud; 

9. rõhutab vajadust tagada kiired ja tulemuslikud parandusmeetmed, sealhulgas piisav 

hüvitamine kõikidele avamereõnnetuste põhjustatud mis tahes keskkonnakahjude ja 

reostuse ohvritele kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega; 

10. toonitab vajadust tagada, et liikmesriigid teostaksid ekspertide tasandil pidevat 

järelevalvet selle üle, kas avamereprotsesside puhul järgitakse ELi õigust, et tagada 

tulemuslike kontrollide läbiviimine eesmärgiga ennetada tõsiseid vahejuhtumeid ning 

piirata nende mõju inimestele ja keskkonnale; 

11. märgib, et ehkki avamereohutuse direktiiv sisaldab mõningaid konkreetseid sätteid 

vastutuse ja hüvitamisega seotud küsimuste kohta, ei looda sellega vastutust käsitlevat ELi 

terviklikku raamistikku; rõhutab, et tagada tuleb võrdne õiguskaitse kättesaadavus ja kahju 

hüvitamine mis tahes õnnetuste korral, millel on piiriülesed tagajärjed, võttes arvesse 

asjaolu, et avamereohutuse direktiivi artikli 41 lõigete 3 ja 5 alusel on teatavate 

liikmesriikide suhtes kehtestatud osaline vabastus; 

12. peab kahetsusväärseks, et avamereohutuse rikkumistega seotud kriminaalvastutust 

käsitlevad eeskirjad ei ole ELis ühtlustatud; palub komisjonil esitada ettepaneku lisada 

avamereohutuse direktiivi kohased õiguserikkumised keskkonnakuritegusid käsitleva 

direktiivi (2008/99/EÜ) kohaldamisalasse, sest see lisaks eraldi heidutustasandi; 

13. märgib, et komisjonil on kavas ELi avameretegevust reguleerivate asutuste rühma 

(EUOAG) kaudu koguda süsteemselt andmeid, et teostada siseriiklike vastutusalaste 

sätete tulemuslikkuse ja kohaldamisala laiaulatuslikum analüüs; 

14. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liidus tulemusliku avamereohutuse tagamise oluliseks 

vahendiks saava kahjude ja majandusliku kahju alase vastutuse ulatus on liikmesriikides 

erinev; palub komisjonil hinnata vajadust ühtlustada vastutust liidu tasandil, märkides 

kõnealuste protsesside piiriülest iseloomu; 

15. on arvamusel, et avamereõnnetuste suhtes tuleks kehtestada ranged tsiviilvastutust 

käsitlevad eeskirjad, et hõlbustada õiguskaitse kättesaadavust ohvrite (nii juriidiliste kui 

ka füüsiliste isikute) jaoks, keda avamereõnnetused mõjutavad, kuna see võib anda 

avamerel tegutsevatele käitajatele stiimuli operatsiooniriskide nõuetekohaseks 
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juhtimiseks; on veendunud, et rahalise vastutuse ülemmäärasid tuleks vältida; 

16. on seisukohal, et kõik tõestatud vastutuse juhtumid ning kohaldatud karistuste üksikasjad 

tuleks avalikustada, et teha keskkonnakahju tegelik kulu kõikidele nähtavaks; 

17. kutsub liikmesriike üles esitama üksikasjalikke andmeid rahastamisvahendite kasutamise 

kohta ja avamereõnnetuste, sh kõige kulukamate õnnetuste piisava katte kohta; 

18. peab kahetsusväärseks, et praegu ei kasutata ELis finantstagatisvahendeid piisavalt, et 

katta kõige kulukamatest avamereõnnetustest põhjustatud kahjusid; märgib, et üheks 

põhjuseks võib olla asjaolu, et tekitatud kahju eest kantava vastutuse ulatus ei pruugi 

teatavates liikmesriikides niisuguseid vahendeid vajalikuks muuta; 

19. märgib, et paljudes liikmesriikides ei ole kehtestatud regulatiivseid nõudeid konkreetsete 

kattetasemete suhtes; rõhutab, et kuigi ELi tasandil konkreetsete summade 

kindlaksmääramine võib olla kontraproduktiive, on vaja riigi ametiasutuste nõutavate 

summade arvutamiseks ELi metoodikat, milles võetakse arvesse tegevuse eripära, 

kohalikke tegevustingimusi ja rajatise ümberkaudset piirkonda, et pakkuda piiriülese 

mõjuga õnnetuste korral piisavat katet; 

20. rõhutab finantstagatisvahendite osas piisava paindlikkuse võimaldamise vajadust 

tunnistades, et vaja on rohkem ühtlustatud eeskirju, mis käsitlevad selle kontrollimist, et 

pakutava finantstagatise vorm ja summa oleks piisav võimaliku kahju katmiseks ning et 

finantstagatisettevõtjad oleksid võimelised kattealast nõudlust rahuldama, ergutades 

seeläbi niisuguste vahendite proportsionaalset kasutamist; nõuab komisjonilt ettepanekute 

esitamist, kuna see on seda tüüpi õnnetuste piiriülesest olemusest tulenevalt eriliselt 

oluline; 

21. märgib, et kõige kulukamate ja harvemate avamereõnnetuste riskide maandamiseks saab 

kasutada mitmesuguseid finantstagatistooteid; kutsub liikmesriike üles laiendama avamere 

lubade ja protsesside puhul aktsepteeritavate finantstagatismehhanismide kohaldamisala 

ning tagama samal ajal samaväärse kattetaseme; 

22. palub komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda võimalust luua avamereõnnetuste jaoks 

seaduspõhine hüvitusmehhanism sarnaselt Norra naftatööstusaktis sätestatule vähemalt 

nende sektorite jaoks, mis võivad selliste õnnetuste tõttu tõsiselt kannatada, nagu kalandus 

ja rannikuturism ning muud sinise majanduse sektorid; 

23. kutsub komisjoni üles astuma alati, kui liikmesriigi suhtes on algatatud rikkumismenetlus, 

Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ette, et anda aru 

konkreetsest juhtumist ja meetmetest, mida võetakse asjaomase liikmesriigi tegevuse 

parandamiseks. 
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