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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et keskkonnavastutuse direktiiviga antud kaalutlusõiguse tõttu ei ole selle 

rakendamine liikmesriikides olnud kooskõlastatud ning vajaka on jäänud ühtlustamisest ja 

tulemuslikkusest, mistõttu rakendamisel on esinenud puudujääke, paljudel juhtudel suuri 

erinevusi liikmesriikide vahel ja ebavõrdseid võimalusi ettevõtjate jaoks; 

2. nõuab keskkonnavastutuse direktiivi võimalikult kiiret muutmist; 

3. nõuab seoses keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamisega suuremat selgust artikli 2 

lõigus 1 esitatud mõiste „keskkonnakahjustus“ osas, eelkõige seoses kriteeriumidega, 

mille alusel määrata kindlaks kaitsealustele liikidele ja elupaikadele avalduv kahjulik 

mõju (I lisa), ning veevarudele ja pinnasele tekitatava kahju oht (artikli 2 lõik 1); kutsub 

üles seda mõistet uuesti määratlema nii, et see hõlmaks kõiki keskkonnakahjustusi; 

4. kutsub komisjoni ühtlasi üles lisama artikli 2 mõistetesse „keskkonnakahjustus“ ja 

„loodusvara“ mõiste „ökosüsteemid“; 

5. märgib, et mõned liikmesriigid kasutavad keskkonnavastutuse direktiivi suhteliselt sageli 

keskkonnakahjustuse juhtumite puhul, samas kui teised näivad kohaldavat 

keskkonnakahjustuse juhtumite suhtes pigem siseriiklikke õigusakte kui 

keskkonnavastutuse direktiivi; 

6.  tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle, mida tehakse liikmesriikides 

keskkonnavastutuse direktiivi rakendamise hindamiseks ja puudujääkide korvamiseks; 

7. peab tervitatavaks keskkonnavastutuse direktiivi mitmeaastase tööprogrammi (2017–

2020) väljatöötamist; 

8. tuletab meelde praeguste rahaliste tagatiste rakendamise kogemusi, mille puhul on 

ilmnenud probleeme ettevõtjate vastutuse tagamisel keskkonnakahjustuste eest, ning 

tunneb muret juhtude pärast, kus ettevõtjatel ei ole olnud võimalik kanda keskkonna 

tervendamise kulusid; 

9. tuletab meelde, et kuna ettevõtjatel puudub kohustus omada rahalist tagatist seoses 

keskkonnaalase vastutusega, võib juhtuda, et tõsise vahejuhtumi korral takistab see kulude 

täielikku hüvitamist; 

10. nõuab, et mis tahes ettevõtja, kes saab tegevuse läbiviimisest kasu, vastutaks ühtlasi ka 

sellise tegevusega põhjustatud mis tahes keskkonnakahjustuse või reostuse eest; 

11. on seisukohal, et artiklis 1 tuleks laiendada keskkonnavastutuse raamistikku, et see 

hõlmaks keskkonna taastamist ja ökoloogilise baasolukorra taastamist pärast kutsealase 

tegevuse lõppu, isegi kui keskkonnakahjustuse on põhjustanud tegevus või heide, milleks 

oli saadud pädevate asutuste selgesõnaline luba; 

12. peab kahetsusväärseks tegevust, millel on võimalik negatiivne mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele ja keskkonnale, näiteks ohtlike ainete torutransport, mäetööstus ja 
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invasiivsete võõrliikide sissetoomine, mis ei ole praegu otsese vastutuse nõudega 

hõlmatud; märgib, et eelkõige bioloogilise mitmekesisuse puhul ei hõlma III lisas 

loetletud tegevus piisavalt sektoreid, mis võivad põhjustada kahjustusi; 

13. on seisukohal, et keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamisel tuleks eelkõige laiendada 

ranget vastutust III lisas loetlemata tegevusele mis tahes keskkonnakahjustuste puhul, 

millel on kahjulik mõju, et parandada õigusakti mõjusust põhimõtte „saastaja maksab“ 

rakendamisel ning motiveerida ettevõtjaid viima oma tegevuse suhtes läbi nõuetekohast 

riskijuhtimist; 

14. kutsub komisjoni keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamisega seoses üles laiendama 

direktiivi kohaldamisala ning kehtestama vastutuse ka inimeste tervise ja keskkonna (nt 

õhu või märgalade) kahjustamise eest; on seisukohal, et see viiks keskkonnavastutuse 

direktiivi kooskõlla muude ELi õigusaktidega, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja 

keskkonda, ning hõlbustaks sätete lisamist keskkonnavastutuse direktiivi, näiteks kohustus 

võtta ennetavaid meetmeid ja hädaolukorra lahendamise parandusmeetmeid, kas direktiivi 

endasse või seda rakendavatesse siseriiklikesse õigusaktidesse; 

15. palub, et komisjon tagaks keskkonnavastutuse direktiivi kohaldamise 

keskkonnakahjustuste suhtes, mille on põhjustanud mis tahes kutsealane tegevus, ja tagaks 

range tootjavastutuse; 

16. kutsub komisjoni üles lisama keskkonnavastutuse direktiivi järgmisse läbivaatamisse 

kahju inimeste tervisele ja keskkonnale, mida põhjustab autode heitkoguseid käsitlevaid 

ELi õigusakte rikkuvate autode tekitatud õhusaaste, kuna see võib suurendada ennetuse ja 

ettevaatuse taset; 

17. nõuab lisaks lubadega seotud ja tehnika tasemest tuleneva kaitse andmise võimaluste 

eemaldamist, et luua võrdsed võimalused ja edendada põhimõtet „saastaja maksab“, 

parandades ühtlasi õigusakti tulemuslikkust; 

18. soovitab muuta kohustuslikuks täiendava riigivastutuse nõudmise, et tagada õigusakti 

mõjus ja ennetav rakendamine; 

19. on seisukohal, et arvestades tööstusega seotud õnnetuste olulisust ja võimalikku mõju ning 

riski, mis nendega kaasneb inimeste tervisele, keskkonnale ja varale, tuleb lisada 

täiendavaid kaitsemeetmeid, et tagada Euroopa kodanikele turvaline ja usaldusväärne 

katastroofide ennetamise ja ohjamise süsteem, mis põhineb riskide jagamisel, 

tööstusettevõtjate suuremal vastutusel ning põhimõttel „saastaja maksab“; 

20. palub komisjonil seoses keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamisega kaaluda võimalust 

kehtestada liikmesriikidele kohustus esitada iga kahe aasta tagant aruandeid direktiivi 

kohaldamise kohta; 

21. kordab seoses keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamisega taas oma finantstagatise, st 

ettevõtjatele kohustuslikku keskkonnavastutuse kindlustuse nõudmist; kutsub komisjoni 

üles töötama välja ühtlustatud ELi metoodika vastutuse piirmäärade arvutamiseks, võttes 

arvesse iga tegevuse ja selle ümbruse eripära, ning hindama võimalust täiendada seda 

kogu ELi hõlmava fondi või kindlustuspõhise riskijagamisrahastuga, mille eesmärk on 

käsitleda tervendamiskulusid, mis ületavad kohustuslikke finantstagatisi, kooskõlastades 
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kõigi olemasolevate rahvusvaheliste keskkonnavastutuse fondidega; 

22. kutsub komisjoni üles kehtestama kohustusliku keskkonnavastutuse kindlustuse poliisi, 

mis kataks kõiki ELi ettevõtjaid, ja kohustama iga liikmesriiki võtma kõik vajalikud 

meetmed, et tagada kõikide tema territooriumil tegutsevate ettevõtjate keskkonnavastutus; 

23. innustab liikmesriike võtma meetmeid kiirendamaks seda, et asjakohased majandus- ja 

finantsala ettevõtjad arendaksid rahalisi tagatisi ja turgusid, sealhulgas maksujõuetuse 

korral kasutatavaid finantsmehhanisme, eesmärgiga võimaldada ettevõtjatel kasutada 

rahalisi tagatisi oma kohustuste täitmisel; 

24. juhib tähelepanu komisjoni teostatavusuuringule üleeuroopalise tööstuskatastroofi 

riskijagamisrahastu käsituse kohta1 ning rõhutab vajadust viia läbi lisaanalüüs ja 

põhjalikum teostatavusuuring, mis käsitleks olulisi õiguslikke ja finantsalaseid probleeme; 

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et keskkonnavastutuse direktiiv toetab 

piisavalt ELi linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi eesmärkide saavutamiseks tehtavaid 

jõupingutusi; nõuab, et keskkonnajärelevalve eest vastutavad ametiasutused oleksid 

kaasatud keskkonnavastutust käsitleva õiguse rakendamisse ja jõustamisse; 

26. on seisukohal, et kriminaalkaristused on keskkonnakahjude puhul veel üks oluline hoiatav 

mehhanism, ja märgib kahetsusega, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 

2008. aasta direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ei ole 

ajakohane; kutsub komisjoni üles võtma viivitamatult meetmeid, et vaadata läbi direktiivi 

kohaldamisala nii, et see hõlmaks kõiki kohaldatavaid ELi keskkonnaalaseid õigusakte; 

27. rõhutab pakilist vajadust kehtestada Euroopa õigusakt, mis käsitleb Århusi konventsiooni 

„kohtu poole pöördumise“ samba kättesaadavuse rakendamise miinimumnõudeid; 

28. kordab oma üleskutset, et komisjon esitaks viivitamata ettepaneku ELi tasandil 

keskkonnajärelevalve kehtestamiseks. 

  

                                                 
1 Uuring, millega kaaluti võimalusi luua rahastu tööstuskatastroofidest põhjustatud (keskkonna)kahju 

hüvitamiseks, lõpparuanne, Euroopa Komisjon, DG ENV, 17. aprill 2013. 
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