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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et Mehhiko lahe puurimisplatvormi Deepwater Horizon naftalekke tõttu 
tuleb ELil ettevaatus- ja ennetuspõhimõtet järgides kiiresti ja vastavalt vajadusele 
põhjalikult läbi vaadata oma õigusaktid ja õiguslik regulatsioon, mis käsitleb liidu 
territooriumil avamerel nafta ja gaasi tootmise ning puurimistegevusega seotud kõiki 
aspekte (sealhulgas ohutu edasitoimetamine merepõhjas või allpool merepõhja 
paiknevates veealustes torujuhtmetes); tunneb sellega seoses heameelt, et komisjon soovib 
ELi olemasolevates õigusaktides eksisteerivad lüngad kiiresti täita;

2. märgib, et avamere nafta- ja gaasipuurtornidest põhjustatud õnnetustel on piiriülesed 
tagajärjed, ja õigustab seetõttu ELi meetmeid niisuguste õnnetuste ennetamiseks ja 
tagajärgede leevendamiseks;

3. märgib, et avamerel toodetakse naftat ja gaasi üha enam äärmuslikes tingimustes ja see 
võib kaasa tuua tõsiseid ja laastavaid tagajärgi mere ja rannikupiirkondade keskkonnale ja 
majandusele;

4. toetab komisjoni soovi ELi miinimumstandardite tõstmiseks; leiab, et ohutuse ja 
keskkonnaga seotud probleemid tuleb lisada kõikidesse õigusaktidesse ning kõikides 
avamerel nafta ja gaasi tootmise valdkondades tuleb kohaldada kõige kõrgemaid ohutus-
ja keskkonnastandardeid;

5. hoiatab, et õigusaktide tõhusus sõltub lõpuks siiski sellest, milline on asjaomaste Euroopa 
ja riiklike asutuste ning organite pädevus õigusaktide rakendamisel, haldamisel ja 
jõustamisel; leiab, et komisjonil tuleb hoolikalt jälgida, kas liikmesriikide asutused 
järgivad nõudeid;

6. märgib, et Arktikale tuleks pöörata eritähelepanu, sest tegemist on tundliku ja 
kliimamuutuste leevendamise suhtes olulise keskkonnaga:

7. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid ja süvendaksid 
kontrollimeetodeid ning vastastikust tõhusat koostööd ning seaksid sisse ELi siduvatel 
ohutusalastel miinimumeeskirjadel põhineva ELi tasandi süsteemi kontrollijate 
kontrollimiseks, et tagada järelevalve ja seire sõltumatus ELi tasandil; leiab, et andmete 
kogumine, parimate tavade vahetamine ja vastumeetmeteks kasutatavate ressursside 
koordineerimine peaks toimuma ELi tasandil ning et lisaks tuleks edendada paremat 
koordineerimist pädevate riiklike asutuste vahel, et parandada heade tavade kogumist ja 
optimeerida lubade andmise menetlusi;

8. märgib, et mõningad nafta- ja gaasiettevõtted tegutsevad ELis ja maailmas riiklike 
reguleerivate nõuete tõttu erinevate ohutusstandardite alusel; nõuab, et komisjon algataks 
koos liikmesriikidega esiteks avamere nafta- ja gaasitööstust käsitleva õigusraamistiku 
laiahaardelise läbivaatamise ning teiseks ühtlustaks koos liikmesriikidega erinevad 
ohutusstandardid võimalikult kõrgel miinimumtasemel, et tagada ettevõtjate jaoks 



PE462.884v02-00 4/9 AD\870318ET.doc

ET

õiguskindlus ning: 

– parima tava muutumine normiks kogu ELis ning et
– õnnetuse korral võimalikult suur kaitse;

Nende eesmärkide saavutamiseks nõuab komisjonilt tungivalt, et ta kaaluks, kas 
kehtestada uusi õigusakte, mis on suunatud avamerel nafta ja gaasi tootmise kõikidele 
etappidele (uuringu-, tootmis- ja käigust mahavõtmise etapp), või täiendada ja tugevdada 
kehtivaid õigusakte, nii et need kataks avamerel nafta ja gaasi tootmist;

9. on veendunud, et nõuetekohase keskkonnakaitse ja merede nõuetekohase seisundi 
tagamiseks seoses nafta ja gaasi leiukohtade uurimise, nafta ja gaasi tootmise ja 
edasitoimetamisega on samuti vajalik igakülgne ja aktiivne koostöö kolmandate riikidega 
(eriti nendega, kel on Euroopa Liiduga ühine merepiir);

ELi katastroofidele reageerimise võime tõhustamine

10. kordab komisjonile esitatud palvet teha võimalikult pea ettepanek ELi kodanikukaitse 
mehhanismil põhineva ELi kodanikukaitseüksuse loomiseks ja liikmesriikidega üheskoos 
Euroopa tegevuskava väljatöötamiseks, mis ühendaks konkreetseid mehhanisme, millega 
määratakse kindlaks, milliseid vastumeetmeid on ELil võimalik avamererajatiste, 
sealhulgas allpool merepõhja paiknevate veealuste gaasi/nafta torujuhtmete tekitatud 
ulatusliku reostuse korral võtta;

11. kutsub komisjoni üles tagama, et teatises „Merealased teadmised 2020”1 kavandatud 
mereandmete parema haldamise käigus ning esitatud määruses, millega luuakse 
integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm2, võetakse arvesse, et 
saasteriskide üle tuleb pidada asjakohast järelevalvet, et ohu korral oleks võimalik 
asjakohane tegevussuund kiiresti kindlaks määrata;

12. palub komisjonil koostada ettepanek avaliku litsentsi alusel töötavate avamererajatiste 
käitajate kogutud teaduslikult põhjendatud teadmiste kättesaadavaks tegemiseks 
vastutavatele asutustele, kasutades teatisega „Merealased teadmised 2020” seoses välja 
töötatud standardeid ja protokolle, et soodustada avalikku kontrolli ja suurendada 
merekeskkonnaalaseid teadmisi;

13. nõuab, et nafta- ja gaasiettevõtted eraldaksid 5% oma teadus- ja arendustegevuse 
vahenditest uutele ennetus- ja õnnetuste heastamise tehnoloogiatele; rõhutab, et enne 
katastroofidele reageerimise tehnoloogiate lisamist kinnitatud hädaolukorra 
tegevuskavadele on vaja neid sõltumatult katsetada, hinnata ja heaks kiita;

14. on seisukohal, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) vastumeetmete vahendid 
peaksid hõlmama kõiki avalikke ja ettevõtete asjakohaseid vahendeid, nii et Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet suudaks suurõnnetuse korral vajadusel kõige paremini täita 
koordineerivat rolli;

                                               
1 Komisjoni teatis (KOM(2010)0461) „Merealased teadmised 2020: mereandmed ja -vaatlus aruka ja 

jätkusuutliku majanduskasvu huvides”.
2 KOM(2010)0494.
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15. on seisukohal, et kõikide võimalike lekete sulgemiseks kättesaadavad seadmed peaksid 
olema hädaolukorra tegevuskavade oluline osa ja need seadmed peaksid olema 
kättesaadavad rajatiste läheduses, et suurõnnetuse korral saaks neid kiiresti ümber 
paigutada;

Keskkonnavastutuse kord ja finantstagatiste mehhanismid

16. on seisukohal, et keskkonnavastutuse direktiivi1 kehtivusala tuleks laiendada, nii et 
mereveele ja bioloogilisele mitmekesisusele põhjustatud igasuguse kahju puhul järgitakse 
ja kohaldatakse rangelt „saastaja maksab” põhimõtet, et nafta- ja gaasiettevõtteid saaks 
nende põhjustatud mis tahes kahju eest vastutusele võtta ja nad hüvitaksid võimalikud 
kahjud ülempiirita täies ulatuses, mis tuleks tagada ettevõtjate hallatavate eraldistega;

17. nõuab keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamist ja selle rakendusala laiendamist 
kõikidele ELi merealadele merestrateegia raamdirektiivi2 tähenduses;

18. palub, et komisjon alandaks keskkonnavastutuse direktiivi raames kahjukünniseid ja 
jõustaks range vastutuse, mis hõlmaks kõiki mereveele ja bioloogilisele mitmekesisusele 
tekitatud kahjusid, olenemata vastastikkusel või kindlustuskaitsel põhinevatest 
ülemmääradest, ning soovitab alustada kindlustusandjatega dialoogi siduvate ja kogu ELi 
hõlmavate kindlustussüsteemide üle, et tagada vastutuse teostamine;

19. on seisukohal, et komisjon peaks kontrollima, kas keskkonnavastutuse raames on 
võimalik luua naftakatastroofide hüvitusfond, mis sisaldab kohustuslikke finantstagatisi;

20. rõhutab, et enne puurimist tuleks ühetähenduslikult kindlaks määrata rahaliselt vastutavad 
pooled;

21. on seisukohal, et nafta- ja gaasiettevõtjatelt tuleb tegevusloa väljastamise käigus ja 
avamereprojektide kõikidel etappidel (uuringu-, tootmis-, käigust mahavõtmise etapp) 
nõuda piisava finantsvõimekuse tõendamist, millega on tagatud nende põhjustatud 
keskkonnakahju, sealhulgas ulatusliku mõjuga, kuid väikese tõenäosusega sündmustest 
põhjustatud kahju likvideerimine ja hüvitamine – kas mõne antud tööstusharu 
kohustusliku vastastikuse garantiiskeemi kaudu, kohustusliku kindlustusena või mõne 
kombineeritud skeemi kaudu, mis tagab rahalise tagatise;

22. rõhutab, et kuigi finantstagatisi on põhimõtteliselt võimalik anda kindlustuse või 
ettevõtetevaheliste vastastikuste skeemide kaudu, on oluline tagada, et ettevõtjad 
tõendaksid, et neil on finantstagatised, mis katavad suurõnnetuse korral kõik puhastus- ja 
hüvitamiskulud, ning et riske ja vastutust ei suunataks väiksematele ettevõtetele, mis 
õnnetuse korral ennast suurema tõenäosusega maksejõuetuks kuulutavad; nõuab, et ühiste 
skeemide kehtestamisel säilitataks stiimuleid kõikide tegevuste puhul riskidest 
hoidumiseks ja kõige kõrgemate võimalike ohutusstandardite järgimiseks;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprill 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 

keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta; ELT 143, 30.4.2004, lk 56.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 

ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv); ELT L 164, 
25.6.2008, lk 19.
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23. tunnustab selliste ühenduse fondide nagu Põhjamere OPOL kasulikkust ja nõuab selliste 
vahendite kasutuselevõtmist igal ELi merealal; nõuab, et käitajate jaoks oleks 
õiguskindluse tagamiseks nendes fondides osalemine kohustuslik, et anda liikmesriikidele, 
merendussektorile, eelkõige kaluritele ja maksumaksjatele kindlustunne;

24. palub komisjonil läbi vaadata 12. oktoobril 2010. avaldatud aruandes1 väljendatud 
seisukoht, mille kohaselt „ühtlustatud kohustusliku finantstagatise kasutuselevõtt ei ole 
praegu piisavalt põhjendatud”; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks enne 
keskkonnavastutuse direktiivi artikli 18 lõikes 2 määratud tähtaega aruande, mis sisaldaks 
ka asjakohaseid ettepanekuid direktiivi muutmiseks;

25. soovitab liikmesriikidel lisaks rajatiste käitusloa tühistamisele ehk raskeimale karistusele 
kehtestada sobivad lisameetmed, millega muudetakse karistatavaks hooletus ohutuse 
alaste õigusaktide ja ohutuseeskirjade rakendamisel ja nende täitmatajätmine ning millega 
võimaldatakse korrapärast, kõikjal ELis ühtsetel meetoditel põhinevat kontrollimist;

ELi keskkonnalaste õigusaktide täiustamine

26. nõuab keskkonnamõju hindamise direktiivi2 laiendamist, et lisada sellesse 
avamereprojektide kõik etapid (uuringu- ja tootmisetapp), nõuab keskkonnamõju 
hinnangutes erinõudeid seoses süvavete, keeruliste puuraukude ja probleemsete 
puurimistingimustega ning merepõhjas/allpool merepõhja paiknevates veealustes 
torujuhtmetes nafta/gaasi edasitoimetamisega; lisaks peaks komisjon tagama, et riiklike 
asutuste heakskiidetud avamereprojektide keskkonnamõju hindamine sisaldaks korda, 
mida käitajal tuleb järgida tegevuse lõpetamise etapis; palub komisjonil vaadata läbi 
keskkonnamõju hindamist käsitlevad õigusnormid ja kehtestama nõude, et 
keskkonnamõju hindamise menetlused tuleb tellida kliendist sõltumatutelt ekspertidelt;

27. kutsub komisjoni üles uurima praegust reguleerivat raamistikku seoses olemasoleva 
puurimisinfrastruktuuri kasutuselt kõrvaldamisega ja selgitama vajaduse korral 
õigusaktide kaudu ettevõtjate kohustust tagada ohutu demonteerimine ning nende 
vastutust kasutuselt kõrvaldamisest tingitud keskkonnakahju korral ja keskkonnakahju 
korral, mida puurplatvormid põhjustavad pärast kasutuselt kõrvaldamist;

28. palub komisjonil kaaluda õigusaktides sisalduvate, maismaal esineva ohu ohjeldamist 
puudutavate usaldusväärsete põhimõtete (Seveso II3 ja III4) laiendamist avamerel nafta ja 
gaasi tootmist käsitlevatele õigusaktidele; seni ning juhul, kui komisjon ei algata selliseid 
uusi konkreetseid õigusakte, palub komisjonil uuesti läbi vaadata direktiivi Seveso III 
ettepanek, et laiendada direktiivi kohaldamisala ka naftapuurtornidele ja veealustele 
torujuhtmetele, mis paiknevad merepõhjas/allpool merepõhja ja nafta- või 

                                               
1 Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 

keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 14 lõike 2 alusel (KOM(2010)581).
2 Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise 

kohta (muudetud); EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
3 Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu 

ohjeldamise kohta; EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.
4 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste 

ohu ohjeldamise kohta (KOM(2010)781).
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gaasileiukohtade uurimise kõikidele etappidele kuni puuraugu käigust mahavõtmiseni; 
väljendab heameelt Seveso II direktiivi läbivaatamist puudutava komisjoni seletuskirja 
üle, milles komisjon teatab, et ta leiab kõige asjakohasema lahenduse 
keskkonnakaitsealaste õigusaktide tugevdamiseks;

29. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle laiendada EMSA volitusi ka sellise 
merereostuse korral, mille allikaks ei ole meresõidualused, vaid eelkõige nafta- ja 
gaasitootmisega seotud avamererajatised; on arvamusel, et hõlmata tuleb ka mobiilsed ja 
transpordiseadmed ning torujuhtmete terminalid; toetab komisjoni palvet võtta neid uusi 
ülesandeid arvesse ka EMSA eelarves ja töötajate arvus; on seisukohal, et EMSA volitusi 
tuleks laiendada, et need hõlmaksid keskkonnamõju hinnangute sõltumatut kolmanda 
isikuna auditeerimist ning avamerel nafta ja gaasi tootmisega seotud lubade andmist ning 
ettevõtjate korrapärast kontrollimist;

30. märgib, et tööstusheidete direktiivi1 põhisätteid ei kohaldata avamerel nafta ja gaasi 
tootmisele; soovitab, et komisjon lisaks I lisa punkti 1.5 „avamerel nafta ja gaasi 
tootmine” esimesse kehtivusala läbivaatamisse, mis tuleb lõpule viia 31. detsembriks 
2011, ja et saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli Euroopa büroo määratleks avamerel 
nafta ja gaasi tootmiseks parimad tavad;

Ühised kohustused kolmandate riikide suhtes ja rahvusvahelisel tasandil

31. kutsub komisjoni üles algatama arutelu ka kolmandaid riike hõlmavate keskkonnakahjude 
eest vastutamise ja finantstagatiste valdkonna õigusaktide üle;

32. kiidab heaks komisjoni poolt liikmesriikidele tehtud ettepaneku nõuda ELis asuvatelt 
ettevõtetelt kõikjal maailmas tegutsedes ELi standardite järgimist; toetab komisjoni tahet 
hoogustada avamereohutuse alal naaberriikidega dialoogi ja koostööd, mille eesmärk on 
kehtestada uued ühised jõustamismeetmed, nagu käitiste inspekteerimine, ja tagada ELi 
vetega piirnevatel aladel samavõrra ranged ohutusstandardid; toetab komisjoni kavatsust 
ergutada piirkondlike foorumite/algatuste loomist ning Vahemere, Musta mere ja 
Läänemere pädevate asutuste võrgustike arendamist, võttes aluseks olemasolevad 
koostööstruktuurid, nagu Vahemere Liit;

33. toetab komisjoni eesmärki luua ülemaailmne süsteem, millega kehtestataks avamerel 
toimuvate uurimis- ja tootmistööde tarbeks ühised ohutuse ja jätkusuutlikkuse eesmärgid 
ja kutsub komisjoni üles töötama nii rahvusvahelisel tasandil kui ka koos naaberriikidega 
ühiste kõrgete ohutusstandardite suunas;

Arktika, keemilised dispergaatorid jne

34. palub komisjonil viia läbi avamerel nafta ja gaasi tootmise või nende leiukohtade uurimise 
tegevusloa nõuete põhjalik läbivaatamine ning teha ettepanek ELi tasandil 
miinimumnõudeid ühtlustada, sealhulgas sõltumatu kolmanda poole audit 
keskkonnatavadega seotud läbipaistvuse ja avalikustamise tagamiseks ja huvide konflikti 
riski vähendamiseks;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta 

(saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.
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35. nõuab selle ainulaadse keskkonna tundlikkuse tõttu Arktikas avamerel nafta ja gaasi 
tootmisele ning leiukohtade uurimisele moratooriumi kehtestamist;

36. osutab Ühendkuningriigi Töötervishoiu ja Tööohutuse Ameti viimasele Põhjamerel 
valitsevaid töötingimusi käsitlevale aruandele, mis näitab, et surmaga lõppenud ja raskete 
vigastuste arv on viimase aasta jooksul kahekordistunud ning oluline süsivesinike heide 
suurenenud kolmandiku võrra;

37. palub komisjonil asjakohased õigusaktid üle vaadata, et keelata avamereuuringud ja 
puurimine vähem kui 80 km kaugusel rahvusparkidest ja merekaitsealadest;

38. palub komisjonil avamereprojektide mõju hindamisel arvestada kahjulikku mõju avamere 
nafta ja gaasi tootmisest huvitatud piirkonna turismisektorile;

39. pooldab keemiliste dispergaatorite ranget kontrolli, jätkuvat katsetamist ja keskkonnamõju 
hindamist (ning keemiliste dispergaatorite kasutamist ettenägevate hädaolukorras 
toimimise kavade hindamist), et tagada nende sobivus lekke korral ja hoida ära mõju 
rahvatervisele ja keskkonnale; kutsub komisjoni üles tagama kõnealuste kemikaalide mõju 
põhjalikum uurimine, vajadusel ELi teadusprogrammide kaudu.
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