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LÜHISELGITUS

Naftaleke puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures Mehhiko lahes ja hiljutine gaasileke 
Põhjamerel paikneval Elgini nafta- ja gaasiplatvormil on toonud tähelepanu keskmesse 
vajaduse tegeleda avamere nafta- ja gaasirajatiste ohutusega seotud probleemidega ja tagada 
ELi merekeskkonna kaitse suurõnnetuste korral.

Seetõttu peab arvamuse koostaja tervitatavaks komisjoni ettepanekut, mis on oluline vahend 
vajalike ohutus- ja keskkonnastandardite tagamisel kogu ELis. Sellegipoolest usub arvamuse 
koostaja, et ettepanekut on võimalik mitmel viisil parandada, et tagada nende eesmärkide 
saavutamine ka tegelikkuses.

Ettepanekus tuleks selgemalt nõuda, et käitajad seaksid sisse vajalikud finantstagatised 
puhastus- ja hüvituskulude katmiseks suurõnnetuse korral. Arvamuse koostaja usub, et see on 
kooskõlas ELi keskkonnakaitsealaste õigusaktide peamise põhimõttega, et saastaja peab 
maksma. 

Lisaks tuleb tugevdada üldsuse osalemist puudutavaid sätteid kooskõlas olemasolevate 
rahvusvaheliste ja ELi õigusaktidega selles valdkonnas ning sisse tuleks viia säte, et 
asjaomast üldsust teavitatakse suurõnnetustest ning keskkonnale ja inimeste tervisele 
tekitatavate kahjude piiramiseks astutavatest sammudest. 

Samuti tuleks nõuda, et lube väljastavad asutused pööraksid avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks lubade andmise üle otsustamisel erilist tähelepanu ökoloogiliselt 
tundlikule mere- ja rannikukeskkonnale, ning tõhustada tuleks ohutus- ja 
keskkonnaprobleemidest anonüümselt teavitavate töötajate kaitset. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklis 191 sätestatakse keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise eesmärgid ning kehtestatakse, 
et kõik liidu meetmed oleksid toetatud
kaitstuse kõrge tasemega, mis rajaneb 
ettevaatusprintsiibil, ennetaval tegevusel, 
samuti loodusressursside kaalutletud ja 
mõistlikul kasutamisel.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklis 191 sätestatakse keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise ning loodusressursside 
kaalutletud ja mõistliku kasutamise
eesmärgid. Selles kehtestatakse kohustus, 
et kõigi liidu meetmetega peab kaasnema
kaitstuse kõrge tase, mis rajaneb 
ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja 
keskkonnakahjustus heastada eeskätt 
kahjustuse kohas, saastaja peab aga 
maksma.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Avamere nafta- ja gaasiammutamine 
toimuvad järjest raskemas keskkonnas 
ning äärmuslikes tingimustes, milles 
õnnetused toovad tõenäoliselt kaasa 
hävitavaid ja pöördumatuid tagajärgi 
mere- ja rannikukeskkonnale ning 
avaldavad olulist negatiivset mõju 
rannikualade majandusele.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nafta või gaasi ammutamine avamerel 
on suurõnnetuste seisukohast väga suurte 
riskidega. Käesolev algatus, mille eesmärk 
on vähendada merereostuse ohtu, peaks 
seega aitama kaitsta merekeskkonda ja 
ennekõike saavutada hiljemalt 
2020. aastaks selle hea keskkonnaseisund, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 1. 

(5) Nafta või gaasi ammutamine avamerel 
on suurõnnetuste seisukohast väga suurte 
riskidega. Käesolev direktiiv, mille 
eesmärk on vähendada merereostuse ohtu, 
peaks seega aitama tagada merekeskkonna 
kaitse ja ennekõike saavutada või säilitada
hiljemalt 2020. aastaks selle hea 
keskkonnaseisund, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivi 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 1.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisaks suurõnnetuste seisukohast 
väga suurte riskidega seotud nafta- ja 
gaasiammutamisele avamerel jäävad 
kõikide ohutusmeetmete korral 
probleemiks ka merekeskkonna püsiv 
naftareostus ja avamerel gaasi tootmisel 
gaasikaod meres ja atmosfääris 
nõuetekohase käitamise ajal.

Selgitus

Puurimisplatvormid reostavad ka tavapärase käitamise ajal pidevalt merd ja atmosfääri nafta 
ja gaasiga. Lekete, puurimismuda ja rafineerimistehaste heitveega jõuab igal aastal merre 
mitu miljonit tonni naftat.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Merestrateegia raamdirektiiv, milles 
nõutakse merekeskkonna kõigi 
tegevusalade kumulatiivsete mõjudega
tegelemist, on integreeritud 
merenduspoliitika keskkonnaalane 
tugisammas. Nimetatud poliitika hõlmab 
ka avamere nafta- ja gaasiammutamist, sest 
selle poliitika raames nõutakse, et iga 
majandusharu sõlmküsimuste
lahendamisel tuleb arvestada üldise sihiga
suhtuda vastutustundlikult ookeanide, 
merede ja rannikualade heaolusse, et
arendada välja ühtne merekäsitlus, mis 
sisaldab kõiki majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspekte, mida viiakse ellu läbi 
mereala ruumilise planeerimise ja 
merealaste teadmiste algatuse.

(6) Merestrateegia raamdirektiivi üks 
keskne eesmärk on tegelda
merekeskkonna kõigi tegevusalade 
kumulatiivsete mõjudega ning see on 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalane tugisammas. Nimetatud 
poliitika hõlmab ka avamere nafta- ja 
gaasiammutamist, sest selle poliitika 
raames nõutakse, et iga majandusharu 
sõlmküsimuste lahendamine tuleb siduda
üldise sihiga tagada vastutustundlik 
suhtumine ookeanide, merede ja 
rannikualade heaolusse, eesmärgiga
arendada välja ühtne merekäsitlus, mis 
sisaldab kõiki majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspekte, mida viiakse ellu läbi 
mereala ruumilise planeerimise ja 
merealaste teadmiste algatuse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Avamere süsivesinike tootmine ja 
kasutamine soodustab kliima soojenemist 
ning muudab liidu jaoks keerulisemaks 
kliimamuutusega seotud eesmärkide 
saavutamise ja kliimamuutuse hoidmise 
tööstuseelse perioodiga võrreldes 2° C 
piires. Euroopa Liit on võtnud kohustuse 
vähendada oma kasvuhoonegaaside 
heidet 2050. aastaks võrreldes 1990. aasta 
tasemetega 80–95% võrra kooskõlas 
vähendamisega, mida valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) kohaselt 
peetakse vajalikuks arenenud riikide 
rühma jaoks. Komisjoni tegevuskavas 
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üleminekuks 2050. aastaks vähese CO2-
heitega majandusele, mille on heaks 
kiitnud Euroopa Parlament, tunnistatakse 
ka vajadust vähendada CO2-heidet 
energiasektoris, arendades puhtaid ja 
taastuvaid energiaallikaid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb täpsustada, et direktiivi 
94/22/EÜ kohaseks avameretegevuseks loa 
saanud ettevõtjad on ka võimalikud
vastutavad ettevõtjad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta) tähenduses, kellel ei 
pruugi olla lubatud delegeerida vastutust 
selles vallas oma kolmandast isikust 
lepingupartneritele.

(10) Tuleb täpsustada, et direktiivi 
94/22/EÜ kohaseks avameretegevuseks loa 
saanud ettevõtjad on ka vastutavad 
ettevõtjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta) tähenduses, kellel ei 
pruugi olla lubatud delegeerida vastutust 
selles vallas oma kolmandast isikust 
lepingupartneritele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas muudetud direktiiviga
85/337/EMÜ, mida kohaldatakse nafta ja 
gaasi uuringute ja tootmise suhtes, 
nõutakse projektide puhul, mis võivad 
keskkonda muu hulgas oma laadi, ulatuse 
või asukoha tõttu oluliselt mõjutada, 
teostusluba ja hinnatakse nende mõju. 
Kooskõlas direktiiviga 85/337/EMÜ tuleb 
teostusluba nõudva tegevusala puhul 
tagada üldsuse reaalne kaasamine, mis on 
kooskõlas keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 

(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
juuni 2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ 
(teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta 1 

raamistikus peavad liikmesriigid 
määratlema üksikasjalikud korraldused 
üldsuse reaalseks teavitamiseks 
energiavaldkonnas koostatavatest 
kavadest ja programmidest. Lisaks sellele
nõutakse kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiiviga 2011/92/EL teatavate riiklike 
ja eraprojektide keskkonnamõju 
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pöördumise konventsiooniga, mille on 
vastu võtnud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjon.

hindamise kohta2, mida muu hulgas 
kohaldatakse nafta ja gaasi uuringute ja 
tootmise suhtes, projektide puhul, mis 
võivad keskkonda muu hulgas oma laadi, 
ulatuse või asukoha tõttu oluliselt 
mõjutada, teostusluba ja hinnatakse nende 
mõju. Kooskõlas Århusi konventsiooni ja 
direktiiviga 2011/92/EL tuleb teostusluba 
nõudva tegevusala puhul tagada üldsuse 
varajane ja reaalne kaasamine, mis on 
kooskõlas keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsiooniga, mille on 
vastu võtnud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjon. Üldsuse liikmetel 
peaks olema juurdepääs õiguskaitsele, et 
aidata kaitsta iga inimese õigust elada 
keskkonnas, mille kvaliteet on tervise ja 
heaolu tagamiseks piisav.
____________
1 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.
2 ELT L 26, 28.1.2012, lk 1.

Selgitus

Ettepanek kajastab tööstusheidete direktiivi sätteid õiguskaitse kättesaadavuse kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Direktiivis 85/337/EMÜ teatavate 
riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta1 (mida on muudetud) on 
miinimumnõuete kehtestamisega 
ühtlustatud projektide keskkonnamõju 
hindamise põhimõtteid. Komisjon peaks 
kaaluma juhise koostamist kõigi avamere 
projektide etappide, k.a uuringute, 
kasutamise ja lammutamise mõju 
hindamiseks ning erinõuete väljatöötamist 
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äärmuslike käitamistingimuste puhuks.
___________
1EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidus on juba näiteid liikmesriikide 
headest standarditest avamere nafta- ja 
gaasiammutamise õiguslikul 
reguleerimisel. Neid ei kohaldata liidus aga 
ühtlaselt ning mitte ükski liikmesriik ei ole 
lülitanud veel kõiki parimaid 
reguleerimistavasid oma õigusesse, et 
hoida ära suurõnnetusi avamerel või piirata 
nende tagajärgi inimestele ja keskkonnale.
Parimad õigustavad tagavad ohutuse ja 
keskkonna tõhusa reguleerimise sellega, 
et sellega seotud ülesanded on viidud
ühise pädeva asutuse (edaspidi „pädev 
asutus”) vastutusse, kes võib kasutada ühe 
või mitme riigi ametite ressursse.

(13) Liidus on juba näiteid liikmesriikide 
headest standarditest avamere nafta- ja 
gaasiammutamise õiguslikul 
reguleerimisel. Neid ei kohaldata liidus aga 
ühtlaselt ning mitte ükski liikmesriik ei ole 
lülitanud veel kõiki parimaid 
reguleerimistavasid oma õigusesse, et 
hoida ära suurõnnetusi avamerel või piirata 
nende tagajärgi inimeste elule ja tervisele 
ning keskkonnale. Parimad õigustavad on 
vajalikud selleks, et saavutada tulemuslik 
reguleerimine, mis tagab kõrgeimad 
ohutusstandardid ja kaitseb keskkonda, 
ning mis on võimalik saavutada muu 
hulgas sellega seotud ülesannete 
viimisega ühise pädeva asutuse (edaspidi
„pädev asutus”) vastutusse, kes võib 
kasutada ühe või mitme riigi ametite 
ressursse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui loa saanud käitajale on antud 
õigus nafta ja maagaasi uuringuteks ja 
kaevandamiseks, peaks pädeval asutusel 
olema liikmesriigi tagatud õigusjõud ja 
piisavad vahendid täitemeetmete 
võtmiseks, sealhulgas tööde peatamiseks
seniks, kui on tagatud sobivad töötajad ja 

(14) Kui loa saanud käitajale on antud 
õigus nafta ja maagaasi uuringuteks ja 
kaevandamiseks, peaks pädeval asutusel 
olema liikmesriigi tagatud õigusjõud ja 
piisavad vahendid täitemeetmete 
võtmiseks, sealhulgas tööde peatamiseks, 
et tagada tööjõu kaitse või kaitsta 
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vajalik keskkonnakaitse. keskkonda või inimeste elu ja tervist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädeva asutuse tõhusus kontrolli 
teostamisel selle üle, kuidas viivad 
loaomanikud või käitajad ellu 
suurõnnetusohu järelevalvet, sõltub 
vahetult suurõnnetusohu õiguspoliitikast, -
süsteemidest ja pädeva asutuse 
asjatundlikkusest. Ilma et see piiraks loa 
saanud käitaja õigust nafta ja maagaasi 
uuringuid teha ja neid kaevandada, peaks 
pädeval asutusel olema õigusjõud 
täitemeetmete jõustamiseks, sealhulgas 
tööde peatamiseks seniks, kui on tagatud 
sobivad töötajad ja vajalik 
keskkonnakaitse. Nimetatud ülesannete 
täitmiseks vajab pädev asutus 
liikmesriigipoolseid piisavaid vahendeid.

(15) Pädeva asutuse tõhusus kontrolli 
teostamisel selle üle, kuidas viivad 
loaomanikud või käitajad ellu 
suurõnnetusohu järelevalvet, sõltub 
vahetult suurõnnetusohu õiguspoliitikast, -
süsteemidest ja pädeva asutuse 
asjatundlikkusest. Ilma et see piiraks loa 
saanud käitaja õigust nafta ja maagaasi 
uuringuid teha ja neid kaevandada, peaks 
pädeval asutusel olema õigusjõud 
täitemeetmete jõustamiseks, sealhulgas 
tööde peatamiseks, et tagada tööjõu kaitse 
või kaitsta keskkonda või inimeste elu ja 
tervist. Nimetatud ülesannete täitmiseks 
vajab pädev asutus liikmesriigipoolseid 
piisavaid vahendeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Suurõnnetusohu aruandes sisalduvas 
riskihinnangus tuleks võtta arvesse 
keskkonnaohtu, sealhulgas rajatiste 
vastupidavust kliimatingimuste ja -muutuse 
pikaajalisele mõjule; võttes lisaks arvesse, 
et avamere nafta ja gaasi ammutamine ühes 
liikmesriigis võib avaldada ulatuslikku 
kahjulikku keskkonnamõju teises 
liikmesriigis, on vaja kehtestada ja 
kohaldada erisätteid kooskõlas piiriülese 
keskkonnamõju hindamise 
konventsiooniga.

(28) Suurõnnetusohu aruandes sisalduvas 
riskihinnangus tuleks võtta arvesse ohtu 
inimeste elule ja tervisele ning 
keskkonnale, sealhulgas rajatiste 
vastupidavust kliimatingimuste ja -muutuse 
pikaajalisele mõjule; võttes lisaks arvesse, 
et avamere nafta ja gaasi ammutamine ühes 
liikmesriigis võib avaldada ulatuslikku 
kahjulikku keskkonnamõju teises 
liikmesriigis, on vaja kehtestada ja 
kohaldada erisätteid kooskõlas ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese 
keskkonnamõju hindamise 
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konventsiooniga (tuntud Espoo 
konventsioonina).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et soodustada üldsuse usaldust 
kogu ELi hõlmava avameretegevuse 
usaldusväärsuse ja terviklikkuse vastu, 
peaksid liikmesriigid esitama tegevus- ja 
juhtumiaruandeid ning teavitama 
komisjoni viivitamata suurõnnetustest, 
komisjon omalt poolt peaks aga avaldama 
korrapäraseid aruandeid selle kohta, 
millisel tasandil on toimunud ELi tegevus 
ning kuidas on arenenud avameresektori 
ohutus- ja keskkonnanäitajad.

(34) Selleks et soodustada üldsuse usaldust 
kogu ELi hõlmava avameretegevuse 
usaldusväärsuse ja terviklikkuse vastu, 
peaksid liikmesriigid esitama tegevus- ja 
juhtumiaruandeid ning teavitama 
suurõnnetustest viivitamata komisjoni ja 
teisi liikmesriike, kelle territooriumi või 
akvatooriumi need mõjutavad, ja 
asjaomast üldsust ning komisjon peaks 
avaldama korrapäraseid aruandeid selle 
kohta, millisel tasandil on toimunud ELi 
tegevus ning kuidas on arenenud 
avameresektori ohutus- ja 
keskkonnanäitajad. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Vastavalt hiljuti muudetud 
määrusele (EÜ) nr 1406/2002 on 
nimetatud määruse artikli 1 kohaselt 
Euroopa Meresõiduohutuse Ametil 
(edaspidi „amet”) kohustus tagada 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
tõrje ning nafta- ja gaasirajatiste 
põhjustatud merereostustõrje kõrge ja 
tulemuslik tase. Selle eesmärgi tagamiseks 
peaks amet:
a) andma komisjonile ja liikmesriikidele 
tehnilist ning teadusabi, et tagada riskide 
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vähendamine ning nafta ja gaasi 
avameretootmise ohutuse alaste ELi 
õigusaktide nõuetekohane kohaldamine;
b) aidata liikmesriikidel ja komisjonil 
tuvastada ja jälgida naftalekke ulatust ja 
keskkonnamõju ning rajatistega või 
nende ümber tegutsevate alustega seotud 
ohutusriske;
c) aidata liikmesriike taotlusel 
suurõnnetuse järgsete puhastus- ja 
koristustööde läbiviimisel ning piiriülese 
kriisireageerimise koordineerimisel, k.a 
juhul kui piiriülesed mõjud ulatuvad liidu 
vetest väljapoole; 
d) aidata liikmesriike avamere nafta- ja 
gaasirajatistega seotud õnnetuste 
uurimisel, sh parandavate meetmete 
sõelumisel. 
___________
1EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmisel tuleb võtta arvesse 
asjaolu, et liikmesriikide suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluv 
mereakvatoorium moodustab lahutamatu 
osa direktiivi nr 2008/56 artikli 4 lõikes 1 
sätestatud neljast merepiirkonnast, milleks 
on Läänemeri, Atlandi ookeani kirdeosa, 
Vahemeri ja Must meri. Seepärast tuleb 
suurendada koostööd kolmandate riikidega, 
kelle suveräänsete õiguste või 
jurisdiktsiooni alla kuulub loetletud 
piirkondades asuv mereakvatoorium. 
Koostööraamistik hõlmab piirkondlikke 
merekonventsioone direktiivi nr 2008/56 
artikli 3 lõike 10 tähenduses. 

(38) Käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmisel tuleb võtta arvesse 
asjaolu, et liikmesriikide suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluv 
mereakvatoorium moodustab lahutamatu 
osa direktiivi nr 2008/56 artikli 4 lõikes 1 
sätestatud neljast merepiirkonnast, milleks 
on Läänemeri, Atlandi ookeani kirdeosa, 
Vahemeri ja Must meri. Seepärast tuleb 
suurendada koostööd kolmandate riikidega, 
kelle suveräänsete õiguste või 
jurisdiktsiooni alla kuulub loetletud 
piirkondades asuv mereakvatoorium. 
Koostööraamistik hõlmab direktiivi 
nr 2008/56 artikli 3 lõikes 10 ja artiklis 4
sätestatud piirkondlikke 
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merekonventsioone. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Vahemere kohta võib märkida, et 
seoses käesoleva määrusega on võetud 
vajalikke meetmeid Euroopa Liidu 
ühinemiseks protokolliga, mis käsitleb 
Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja 
selle aluspinnase uurimisest ja 
kasutamisest tuleneva reostuse eest (nn 
avamere protokoll) ning nõukogu otsuse 
77/585/EMÜ alusel vastu võetud 
konventsiooniga Vahemere 
merekeskkonna ja rannikualade kaitse 
kohta.

(39) Vahemere kohta võib märkida, et 
lisaks käesoleva direktiivi nõuetele on 
võetud või võetakse vajalikke meetmeid, et 
tagada Euroopa Liidu ühinemine
protokolliga, mis käsitleb Vahemere kaitset 
mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase 
uurimisest ja kasutamisest tuleneva 
reostuse eest (nn avamere protokoll) ning 
nõukogu otsuse 77/585/EMÜ alusel vastu 
võetud konventsiooniga Vahemere 
merekeskkonna ja rannikualade kaitse 
kohta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Tõsised keskkonnaprobleemid seoses
Arktika akvatooriumiga kui ühenduse
jaoks erilise tähtsusega 
naabermerekeskkonnaga nõuavad
eritähelepanu, et tagada Arktika keskkonna 
kaitse mis tahes avameretegevuse, 
sealhulgas uurimise eest.

(40) Arktika akvatoorium on Euroopa 
Liidu jaoks ainulaadse ja erakordse
tähtsusega naabermerekeskkond ning 
sellel on tähtis osa kliimamuutuse 
leevendamisel.. On tõendeid, et Arktika 
akvatooriumis leiavad aset keskkonna ja 
hapra ökosüsteemi tõsised kahjustused, 
mis võivad olla pöördumatud. Seetõttu on 
vaja pöörata eritähelepanu Arktika 
keskkonna kaitse tagamisele. Seni kuni ei 
ole võimalik tagada tõhusat reageerimist 
kõigile Arktika tingimustes toimuvatele 
õnnetustele, peaksid liikmesriigid 
hoiduma avameretegevuse, sealhulgas 
uurimise lubamisest piirkonnas. Arktika 
Nõukogu liikmesriikidelt eeldatakse, et 
nad edendavad koostöös komisjoniga 
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aktiivselt selles haavatavas ja ainulaadses 
ökosüsteemis kõrgeimaid 
keskkonnaohutuse standardeid ning 
loovad rahvusvahelise, eelistatavalt siduva 
vahendi valmisolekuks Arktika 
merekeskkonna naftareostuseks, selle 
ennetamiseks ja sellele reageerimiseks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Seadmed kõigi võimalike lekete 
peatamiseks peaksid kuuluma olulise 
osana hädaolukorra lahendamise 
plaanidesse ning olema rajatiste 
läheduses valmis õigeaegseks ja 
tulemuslikuks kasutamiseks suurõnnetuse 
korral.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Kuna mitte ükski olemasolev
finantstagatisvahend, sealhulgas riskide 
jagamise kokkulepped, ei saa katta 
katastroofide kõiki võimalikke tagajärgi, 
peaks komisjon teostama 
üksikasjalikumaid analüüse ja uurimusi 
selle kohta, millised meetmed tagavad 
adekvaatselt toimiva vastutuskorra 
avamere nafta- ja gaasiammutamisest 
põhjustatud kahjudeks ning millised 
peaksid olema finantssuutlikkuse 
kriteeriumid, sealhulgas asjakohaste 
finantstagatisvahendite või muude 
kokkulepete olemasolu.

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nende jurisdiktsiooni kuuluvad käitajad 
demonstreerivad finantstagatise esitamise 
kaudu suutlikkust tasuda oma 
avameretegevusest põhjustatud kahju 
eest, ning otsustama, millised vahendid 
(muu hulgas fondid, pangatagatised, 
kindlustus ja/või riskide jagamine) on 
selleks sobivad. Kuna mitte ükski 
olemasolev finantstagatisvahend, 
sealhulgas riskide jagamise kokkulepped, 
ei saa katta katastroofide kõiki võimalikke 
tagajärgi, peaks komisjon teostama 
üksikasjalikumaid analüüse ja uurimusi 
selle kohta, millised meetmed tagavad 
toimiva vastutuskorra avamere nafta- ja 



AD\913138ET.doc 15/59 PE491.315v03-00

ET

gaasiammutamisest põhjustatud kahjudeks 
ning millised peaksid olema 
finantssuutlikkuse kriteeriumid, sealhulgas 
asjakohaste finantstagatisvahendite või 
muude kokkulepete olemasolu. Komisjon 
peaks esitama oma järeldused ja 
ettepanekud ühe aasta jooksul alates 
käesoleva direktiivi vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48 a. Konflikti korral ei peaks lube 
väljastava asutuse arvamus olema tervise, 
ohutuse ja keskkonna eest vastutavate 
pädevate asutuste arvamuse suhtes 
ülimuslik. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles käsitletakse avamerel nafta 
ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja 
tootmise ohutust (EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv*, milles käsitletakse avamerel 
nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute 
ja tootmise ohutust (EMPs kohaldatav 
tekst)

* Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu tekstis ulatuses. Sõna 
„määrus” asendatakse sõnaga „direktiiv”.

Selgitus

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Sõna „määrus” tuleb asendada 
sõnaga „direktiiv”.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Määruse kohaldamine ei piira 
direktiivide 85/337/EÜ, 2008/1/EÜ ja 
2003/4/EÜ kohaldamist.

6. Direktiivi kohaldamine ei piira 
direktiivide 2011/92/EL, 2008/1/EÜ,
2003/4/EÜ ja 2001/42/EÜ kohaldamist.

Selgitus

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „vastuvõetav” – suurõnnetuse riski 
lubatavus ulatuses, üle mille risk
märkimisväärselt ei vähene, olenemata 
täiendava aja, ressursi või kulude
panustamisest;

1. „lubatav”* – käitamise tingimused, 
milles reageerimismeetmed on 
kättesaadavad ega ole tegutsemist 
välistavalt kallid, kusjuures suurõnnetuse 
riski on vähendatud võimalikult suures
ulatuses, üle mille riski ei ole võimalik
märkimisväärselt vähendada, olenemata 
aja, ressursi ja rahaliste vahendite 
täiendavast panustamisest;

* Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu tekstis ulatuses. Sõna 
„vastuvõetav” asendatakse sõnaga 
„lubatav”.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „tööstus” – eraettevõtjad, kes tegelevad 
vahetult avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega käesoleva määruse 
tähenduses või kelle tegevus on sellega 
tihedalt seotud;

13. „tööstus” – era- või riiklikud
ettevõtjad, kes tegelevad vahetult avamere 
nafta- ja gaasiammutamisega käesoleva 
direktiivi tähenduses või kelle tegevus on 
sellega tihedalt seotud;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. „loaomanik” – avamerel toimingu
teostamiseks direktiivi 94/22/EÜ kohaselt 
loa saanud ettevõtja;

17. „loaomanik” – avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingute teostamiseks 
direktiivi 94/22/EÜ kohaselt loa saanud 
ettevõtja;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. „suurõnnetus” – sellised juhtumid 
nagu tulekahju või plahvatus, 
märkimisväärne kontrolli kaotamine 
puuraugu üle või süsivesinike ulatuslik
keskkonda sattumine, rajatise või selle 
seadmete oluline kahjustus, rajatise 
ehitusliku terviklikkuse lagunemine või 
igasugune muu sündmus, mis toob kaasa 
rajatisel või sellega seotud töid teinud viie 
või enama inimese hukkumise või ränga 
vigastuse;

18. „suurõnnetus” –

a) tulekahju, plahvatus, kontrolli 
kaotamine puuraugu üle, süsivesinike või 
ohtlike keemiliste ainete pääsemine
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keskkonda, millega kaasnevad 
surmajuhtumid või inimeste rasked 
vigastused;
b) vahejuhtum, mis toob kaasa tõsise 
kahju rajatisele või selle seadmetele ning 
otsese inimeste hukkumise või raskete 
vigastuste ohu;

c) igasugune muu sündmus, mis toob 
kaasa tõsiseid vigastusi viiele või enamale 
inimesele, kes viibivad avamererajatisel, 
millest ilmneb ohuallikas, või kes 
osalevad sellega seotud tegevuses;
d) märkimisväärne keskkonnakahju.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. „naftareostusele reageerimise 
tühimik” – olukord, kus naftaleket 
põhjustada võivat tegevust viiakse läbi 
ajal, mil tõhusaid vastumeetmeid ei ole 
võimalik rakendada seepärast, et 
kättesaadavad tehnoloogiad ei ole tõhusad 
või keskkonnatingimused või muud 
piiravad tegurid takistavad nende 
kasutamist;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. „tootmisväline rajatis” – rajatis, mis ei 
ole tootmisrajatis ja mida kasutatakse nii 
uuringupuurimiseks kui ka tootmise 
tugirajatisena;

20. „tootmisväline rajatis” – rajatis, mis ei 
ole tootmisrajatis ja mida kasutatakse nii 
uuringupuurimiseks kui ka nafta ja gaasi
tootmise tugirajatisena;
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. „avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingud” – kogu 
tegevus, mis hõlmab nafta ja gaasi 
uuringuid, tootmist ja töötlemist avamerel. 
Siia kuulub ka nafta ja gaasi transportimine 
avameretaristu kaudu, mis on ühendatud 
rajatise või veealuse rajatisega; 

21. „avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingud” – kogu 
tegevus, mis hõlmab nafta ja gaasi 
uuringuid, tootmist ja töötlemist avamerel 
või avamere nafta- või gaasirajatise 
sulgemist. Siia kuulub ka nafta ja gaasi 
transportimine avameretaristu kaudu, mis 
on ühendatud rajatise või veealuse 
rajatisega;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. „käitaja” – tootmisrajatise käitaja või 
tootmisvälise rajatise omanik, 
puurauguga seotud toimingute puhul 
puuraugu käitaja. Nii käitaja kui ka 
loaomanik on hõlmatud direktiivi 
2004/35/EÜ artikli 2 lõikes 6 sätestatud 
mõistega.

22. „käitaja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes käitab või kontrollib rajatist või 
kellele on antud määrav majanduslik 
võim või otsustusõigus rajatise tehnilise 
toimimise üle;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. „nafta ja gaasi tootmine” – ärilistel 
eesmärkidel nafta ja gaasi väljamine loaga 
hõlmatud ala süvakihtidest, sealhulgas 
nafta ja gaasi töötlemine avamerel ja 
transportimine ühendatud taristu kaudu, 
sealhulgas torujuhtmed, ehitised ja 
puuraugusuud merepõhjas ja/või gaasi 

25. „nafta ja gaasi tootmine” – ärilistel 
eesmärkidel nafta, gaasi, kildagaasi ja 
metaanhüdraadi väljamine loaga hõlmatud 
avamereala süvakihtidest, sealhulgas 
töötlemine avamerel ja transportimine 
ühendatud taristu kaudu, sealhulgas 
torujuhtmed, ehitised ja puuraugusuud 
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säilitamine veealustes kihtides selle 
kogumise eesmärgil;

merepõhjas ja/või gaasi säilitamine 
veealustes kihtides selle kogumise 
eesmärgil;

Selgitus

Uute süsivesinike allikate roll on üha suurenemas ja sellega kaasneb samasugune 
suurõnnetuste põhjustamise potentsiaal kui traditsioonilisel nafta ja gaasi puurimisel. 
Seetõttu tuleb need uued allikad algusest peale uute õigusaktidega hõlmata.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. „asjaomane üldsus” – üldsus, keda 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
küsimused mõjutavad või tõenäoliselt 
mõjutavad või kes on kõnealustest 
küsimustest huvitatud; käesoleva mõiste 
puhul loetakse, et kõnealune huvi on 
vabaühendustel, kes edendavad 
keskkonnakaitset ja vastavad siseriiklikust 
õigusest tulenevatele nõuetele; 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 29 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29. „asjaomane asutus” – (hädaolukorra 
lahendamise kontekstis avamereõnnetuse 
korral) liikmesriigi peamine hädaolukorra 
lahendamise organisatsioon, kes vastutab 
kriisioperatsioonide algatamise eest 
avamere nafta- ja gaasiammutamisest 
tuleneva suurõnnetuse korral;

29. „asjaomane asutus” – (hädaolukorra 
lahendamise kontekstis avamereõnnetuse 
korral) liikmesriigi peamine hädaolukorra 
lahendamise organisatsioon, kes vastutab 
kriisioperatsioonide algatamise ja 
koordineerimise eest avamere nafta- ja 
gaasiammutamisest tuleneva suurõnnetuse 
korral;
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. „puuraugu käitamine” – puuraugu 
puurimine uuringute või tootmise 
eesmärgil, kaasa arvatud töö peatamine, 
puuraugu parandamine või muutmine, 
lõplik käitamisest loobumine või mis tahes 
muu puurauguga seotud toiming, mis võib 
põhjustada vedelike juhuslikku keskkonda 
sattumist või suurõnnetuse riski;

32. „puuraugu käitamine” – puuraugu 
puurimine uuringute või tootmise 
eesmärgil, kaasa arvatud töö peatamine, 
puuraugu parandamine, muutmine, 
eraldamine või sulgemine, lõplik 
käitamisest loobumine või mis tahes muu 
puurauguga seotud toiming, mis võib 
põhjustada vedelike juhuslikku keskkonda 
sattumist või suurõnnetuse riski; 

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. „puuraugu käitaja” – isik, kelle 
loaomanik on määranud kavandama ja 
teostama puuraugu käitamist.

33. „puuraugu käitaja” – isik, kes on 
määratud kavandama ja teostama 
puuraugu käitamist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. „äärmuslikud töötingimused” –
käitamispiirkonnas esinevad tingimused, 
mis suurendavad avamere puurimis- ja 
tootmistoimingute riskitaset ning piiravad 
hädaolukordade lahendamise seadmete 
või töötajate võimalusi sekkumiseks, 
puhastamiseks või lekkinud nafta või 
ohtlike ainete eemaldamiseks. Muu 
hulgas hõlmavad need piirkonna füüsilisi, 
geoloogilisi, ökoloogilisi, majanduslikke 
ja sotsiaalseid tingimusi.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33b. „Arktika” – geograafiline piirkond, 
mida piirab põhjapolaarjoon (66° 33'N) ja 
suvine 10° C isoterm.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Suurõnnetuse toimumise korral võtavad 
käitajad ja pädevad asutused kõik sobivad 
meetmed õnnetuse tagajärgede 
vähendamiseks inimtervisele ja 
keskkonnale ning hoiavad võimaluse 
korral ära tõsised seisakud liidu nafta- ja 
gaasitootmises.

3. Suurõnnetuse toimumise korral võtavad 
õnnetusest mõjutatud liikmesriikide
käitajad ja pädevad asutused kõik sobivad 
meetmed õnnetuse tagajärgede 
vähendamiseks inimtervisele ja 
keskkonnale.

Selgitus

Vastutust õnnetuse korral meetmete võtmise eest peaksid kandma käitajad, samas kui 
pädevate asutuste roll on tagada, et käitajad võtavad neid meetmeid (seda hõlmavad artiklid 
8 ja 19). Tootmise seisaku kaalutlus ei tohiks segada suurõnnetusele reageerimist, milles 
esmane prioriteet on inimtervis ja sellele järgneb mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Suurõnnetuse korral teavitab selle 
liikmesriigi pädev asutus, kelle vetes 
õnnetus on juhtunud, viivitamata 
komisjoni, teisi asjaomaseid liikmesriike 
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ja nende pädevaid asutusi ning asjaomast 
üldsust õnnetusest ning keskkonnale ja 
inimeste tervisele avalduva mõju 
piiramiseks astutavatest sammudest. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määrusega hõlmatud avamere 
nafta- ja gaasiammutamisel toetutakse 
ohtlike olukordade ja nende tagajärgede 
tõenäosuse süsteemsele hindamisele ning 
kontrollimeetmete rakendamisele, et 
suurõnnetuse riskid inimestele, 
keskkonnale ja avamerel paiknevale varale 
oleksid vastuvõetavad. 

4. Käesoleva määrusega hõlmatud avamere 
nafta- ja gaasiammutamisel toetutakse 
ohtlike olukordade ja nende tagajärgede 
tõenäosuse süsteemsele hindamisele ning 
kontrollimeetmete rakendamisele, et 
vähendada suurõnnetuse riskid inimestele, 
keskkonnale ja avamerel paiknevale varale 
minimaalsele lubatavale tasemele. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitajad tagavad, et nad oma 
toimingutega äärmuslikes 
käitamistingimustes ei takista õnnetuste 
vältimist ega puhastustöid. Kui riske ei ole 
võimalik vältida või viia lubatavale 
tasemele, keeldub pädev asutus loa 
andmisest. Lubade andmisel võetakse 
piisavalt arvesse õnnetuste ennetamise ja 
hädaolukordade lahendamise võimekust, 
k.a naftareostusele reageerimise tühimiku 
analüüsimudeleid kasutades. Käitajad 
tagavad õnnetuste ennetamisel ja 
puhastustöödel kõrgeimal tasemel 
tulemuslikkuse, mis on vähemalt võrdne 
parimate tavade tulemuslikkusega 
tavapärastes käitamistingimustes, 
sealhulgas ressursside piisavuse, 
mobiliseerimise ohutustasemed, 
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kasutusajad ning nafta ja gaasi puhastus-
ja taastamismäärad.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Ettevaatusprintsiibi alusel ning 
püsivat naftareostusele reageerimise 
tühimikku ja tõhusa sekkumise võime 
puudumist arvesse võttes hoiduvad 
liikmesriigid avamere süsivesinike 
uuringu- ja väljamislubade andmisest 
Arktikas või Arktikani ulatuvatel väljadel 
. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avamere nafta- ja gaasiammutamiseks 
luba taotlevate ettevõtjate tehnilise ja 
finantssuutlikkuse hindamisel võetakse 
täielikult arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi ning taotleja 
finantssuutlikkust, sealhulgas 
finantstagatisi ja suutlikkust võtta 
vastutust, mis kõnealuste avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega kaasneb, 
eriti vastutust keskkonnakahju eest.

2. Avamere nafta- ja gaasiammutamiseks 
luba taotlevate ettevõtjate tehnilise ja 
finantssuutlikkuse hindamisel võetakse 
täielikult arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi, järgides parimaid 
tavasid, ning taotleja finantssuutlikkust, 
sealhulgas finantstagatisi ja suutlikkust 
võtta kogu vastutust, mis kõnealuste 
avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega kaasneb, 
eriti vastutust keskkonnakahju eest. 
Arvesse võetakse ka taotleja sotsiaalset 
vastutust ettevõtjana kogu maailmas aset 
leidnud varasemates õnnetustes või 
vahejuhtumites, millega ta on seotud 
olnud, k.a reageerimismeetmete 
läbipaistvust ja tõhusust.
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 Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et lube 
väljastav asutus väljastab loa ainult siis, 
kui taotleja on esitatud tõendi piisava 
finantstagatise kohta vastavalt 
liikmesriikide kehtestatavale korrale, et 
täita kohustusi, mis võivad tuleneda 
kõnealuste avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutest, eelkõige 
keskkonnakahju hüvitamise kohustust. 
Kõnealune finantstagatis peab olema 
kehtiv enne puuraugu käitamise algust.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist, võtab pädev asutus 
kasutamiseks või tootmiseks loa andmisel 
nõuetekohaselt arvesse avamere nafta ja 
gaasi uuringud teostanud taotleja kõiki 
taotlusi. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Geoloogilise luure tegevuse lubade 
jaoks tuleb eelnevalt läbi viia 
keskkonnahindamine vastavalt direktiivile 
2001/42/EÜ eelnevate seismoloogiliste, 
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geofüüsiliste ja geokeemiliste uuringute 
käigus saadud teabe põhjal.

Selgitus

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktiivi 94/22/EÜ kohane lube 
väljastav asutus võtab avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks luba taotleva 
ettevõtte tehnilise ja finantssuutlikkuse 
hindamisel arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi.

4. Direktiivi 94/22/EÜ kohane lube 
väljastav asutus võtab avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks luba taotleva 
ettevõtte tehnilise ja finantssuutlikkuse 
hindamisel arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi, võttes aluseks 
muudetud direktiivi 85/337/EMÜ kohase 
keskkonnamõjuhindamise, ning tagab, et 
muu hulgas suurõnnetuse või 
vahejuhtumiga seotud finantssätted ja 
võimalike kohustuste rahaline kate on 
proportsionaalne toimingutest tuleneva 
riskiga ning piisav kõigi puhastus- ja 
hüvituskulude katmise. Eriti võetakse 
arvesse riske ja võimalikke mõjusid 
Natura 2000 võrgustiku aladel asuvatele 
ohustatud ressurssidele, samuti kalandus-
ja turismitegevust ning merevee võttu vee 
soolatustamiseks ja elanikkonna veega 
varustamiseks. 

Selgitus

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
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critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason,, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Direktiivi 94/22/EÜ alusel avamere 
nafta- ja gaasiammutustoiminguteks loa 
andmise üle otsustamisel pööravad lube 
väljastavad asutused erilist tähelepanu 
ökoloogiliselt tundlikule mere- ja 
rannikukeskkonnale, eriti 
ökosüsteemidele, mis etendavad tähtsat 
osa kliimamuutuse leevendamisel ja 
sellega kohanemisel, nagu padurid ja 
mererohuga kaetud alad, samuti kaitstud 
merealad, nagu elupaikade direktiivi ja 
linnukaitse direktiivi kohased 
erikaitsealad ning merekaitsealad, milles 
on kokku leppinud liit või asjaomased 
liikmesriigid rahvusvaheliste või 
piirkondlike lepingute raames, milles nad 
on osalised.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Avamere nafta- ja 
gaasiammutamiseks luba taotlevad 
ettevõtjad avaldavad täielikult tõendid 
oma tehnilise ja finantssuutlikkuse kohta 
ja igasuguse muu vajaliku teabe 
asjaomase piirkonna ning uuringute ja 
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tootmise vastava etapi kohta. Pädevad 
asutused teevad teabe avalikkusele 
kättesaadavaks vastavalt direktiivile 
2003/4/EÜ.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjon esitab 20. detsembriks 2013 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande finantstagatisvahendite 
kättesaadavuse kohta, millele lisatakse 
ettepanekud finantstagatise andmise 
korra lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad selle, et üldsusele 
antakse varajased ja reaalsed võimalused 
osaleda liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvas loamenetlustes vastavalt 
käesoleva direktiivi I lisas kehtestatud 
nõuetele. Kõnealused menetlused on 
sätestatud direktiivi 2003/35/EÜ II lisas.

1. Liikmesriigid tagavad selle, et üldsusele 
antakse võimalikult varakult teavet artikli 
4 kohaste lubade saamise taotluste kohta 
ning varajased ja reaalsed võimalused 
osaleda liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvates loamenetlustes avamere nafta-
ja gaasiammutustoiminguteks vastavalt 
käesoleva direktiivi I lisas kehtestatud 
nõuetele. Kõnealused menetlused on 
sätestatud direktiivi 2003/35/EÜ II lisas.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsuse osalemine on korraldatud nii, 
et teabe avalikustamine ja üldsuse 
kaasamine ei tekita riske avamere nafta-
ja gaasirajatiste ohutusele ja turvalisusele 
ega nende käitamisele.

välja jäetud

Selgitus

Konfidentsiaalse, äriliselt tundliku ja firmaomase teabe kaitsmise vajadus ei tohi ohustada 
üldsuse osalemist loamenetlustes.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Õiguskaitse kättesaadavus

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas riigi 
õigussüsteemiga on asjaomase üldsuse 
liikmetel juurdepääs kaebuste 
lahendamisele kohtus või mõnes muus 
sõltumatus ja erapooletus organis, mis on 
seaduslikult asutatud, et vaidlustada 
loataotlusmenetluste kontekstis otsuste, 
tegevuse või tegevusetuse sisulist või 
protseduurilist seaduslikkust, kui üks 
järgmistest tingimustest on täidetud:
a) asjaomasel üldsusel on küllaldane 
huvi;
b) asjaomane üldsus väidab, et tema 
õigusi on kahjustatud, kui liikmesriigi 
menetlusseadus seab selle eeltingimuseks.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks, mis 
etapis võib otsuseid, tegevust või 
tegevusetust vaidlustada.
3. Liikmesriigid määravad kindlaks, mis 
moodustab küllaldase huvi ja õiguste 
kahjustamise, kooskõlas eesmärgiga anda 
asjaomasele üldsusele laialdane 
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juurdepääs õiguskaitsele.
Sel eesmärgil käsitatakse lõike 1 punkti a 
tähenduses piisavana nende 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide huvi, kes 
vastavad siseriiklike õigusaktide nõuetele.
Samuti eeldatakse, et sellistel 
organisatsioonidel on õigusi, mida saab 
kahjustada lõike 1 punkti b tähenduses.
4. Lõiked 1, 2 ja 3 ei välista eelneva 
läbivaatamise menetluse võimalust 
haldusasutuses ega mõjuta nõuet 
ammendada halduskorras läbivaatamise 
menetlused enne asja kohtusse 
läbivaatamisele saatmist, kui siseriiklikes 
õigusaktides on sätestatud selline nõue.
Iga selline menetlus on erapooletu, 
õiglane, õigeaegne ja mitte üle jõu käivalt 
kulukas.
5. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
tehakse kättesaadavaks praktiline teave 
halduslikus või kohtulikus korras 
läbivaatamise menetluste kasutamise 
kohta.

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 25 sätete taasesitamine, tagamaks kooskõla 
Århusi konventsiooniga.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rajatised saavad tegutseda üksnes loaga 
hõlmatud aladel ja loaomanike või nende 
määratud ja liikmesriigi poolt heaks 
kiidetud lepingupartnerite juhtimisel.

1. Rajatised saavad tegutseda üksnes loaga 
hõlmatud aladel ja loaomanike või nende 
määratud ja asjaomase liikmesriigi pädeva
asutuse poolt heaks kiidetud 
lepingupartnerite juhtimisel.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teostada kontrollimisi, viia läbi uurimist 
ja võtta täitemeetmeid;

b) teostada järelevalvet või kontrollimisi, 
viia läbi uurimist ja võtta täitemeetmeid;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Ameti kontroll avameretegevuse ohutuse 

üle
1. Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
(EMSA, edaspidi amet) annab komisjonile 
ja liikmesriikidele tehnilist ning 
teadusabi, et tagada riskide vähendamine 
ning nafta ja gaasi avameretootmise 
ohutuse alaste ELi õigusaktide 
nõuetekohane kohaldamine.
2. Amet vaatab läbi väljastatud load 
käesoleva direktiivi sätete suhtes ning teeb 
järelevalvet kontrollide ning samuti 
liikmesriikide hädaolukordade 
lahendamiseks kehtestatud korralduste 
üle.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse artikli 39
üleminekusätteid, esitab tootmis- või 
tootmisvälise rajatise käitaja pädevale 

1. Võttes arvesse artikli 38
üleminekusätteid, esitab tootmis- või 
tootmisvälise rajatise käitaja pädevale 
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asutusele järgmised dokumendid: asutusele järgmised dokumendid:

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tõendid käitaja finantstagatise kohta.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmisrajatise suurõnnetusohu aruanne (Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset 
versiooni)

Selgitus

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootmisrajatise suurõnnetusohu aruanne 
sisaldab II lisa punktides 2 ja 5 täpsustatud 
üksikasju.

1. Tootmisrajatise suurõnnetusohu aruanne 
sisaldab II lisa punktides 2 ja 5 täpsustatud 
üksikasju ning tõendeid selle kohta, et 
töötajatega on konsulteeritud.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tootmisrajatist olulisel määral 
muudetakse või see kavatsetakse 
lammutada, siis muudetakse tootmisrajatise 
suurõnnetusohu aruannet vastavalt II lisa 
punktile 6 ja esitatakse pädevale asutusele.

3. Kui tootmisrajatist olulisel määral 
muudetakse või see kavatsetakse 
lammutada ja/või sulgeda, siis muudetakse 
tootmisrajatise suurõnnetusohu aruannet 
vastavalt II lisa punktile 6 ja esitatakse 
pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruanne sisaldab II lisa punktides 3 ja 5 
täpsustatud üksikasju.

1. Tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruanne sisaldab II lisa punktides 3 ja 5 
täpsustatud üksikasju ning tõendeid selle 
kohta, et töötajatega on konsulteeritud.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmisvälist rajatist olulisel määral 
muudetakse või see kavatsetakse 
lammutada, siis muudetakse tootmisvälise 
rajatise suurõnnetusohu aruannet vastavalt 
II lisa punktile 6 (välja arvatud alapunkt 4) 
ja esitatakse pädevale asutusele.

2. Kui tootmisvälist rajatist olulisel määral 
muudetakse või see kavatsetakse 
lammutada ja/või sulgeda, siis muudetakse 
tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruannet vastavalt II lisa punktile 6 (välja 
arvatud alapunkt 4) ja esitatakse pädevale 
asutusele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käitajad tagavad, et käesoleva artikli 
lõike 3 punkti b kohased sõltumatu 
puuraugu kontrollija kontrolli tulemused ja 
kommentaarid lisatakse artikli 13 kohasele 
puuraugu käitamise teatisele.

5. Käitajad tagavad, et käesoleva artikli 
lõike 3 punkti b kohased sõltumatu 
puuraugu kontrollija kontrolli tulemused ja 
kommentaarid ning käitaja vastused ja 
tema poolt sõltumatu kontrollija kontrolli 
tulemuste alusel võetud meetmed lisatakse 
artikli 13 kohasele puuraugu käitamise 
teatisele.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon koostab koostöös ametiga 
loetelu organisatsioonide kohta, keda 
tunnustatakse tootmisrajatiste sõltumatute 
kolmandast isikust kontrollijatena 
vastavalt artiklile 35, ja ajakohastab seda 
loetelu korrapäraselt.

 Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on seisukohal, et 
puuraugu või rajatise käitamine võib 
õnnetuse korral tekitada märkimisväärset 
negatiivset mõju teise liikmesriigi vetele
või kui tõenäoliselt märkimisväärselt 
mõjutatud liikmesriik esitab vastava 
taotluse, siis edastab liikmesriik, kelle 
jurisdiktsiooni all käitamine hakkab 
toimuma, mõjutatud liikmesriigile 

1. Kui liikmesriik on seisukohal, et tema 
jurisdiktsioonis toimuvate avamere nafta-
või gaasiammutamistoimingutega seotud 
suurõnnetus võib tekitada märkimisväärset 
negatiivset mõju teise liikmesriigi 
keskkonnale või kui tõenäoliselt 
märkimisväärselt mõjutatud liikmesriik 
esitab vastava taotluse, siis edastab 
liikmesriik, kelle jurisdiktsiooni all 
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asjakohase teabe ning tegutseb selle nimel, 
et kahju vältimiseks võtta ühised 
ennetavaid meetmed.

käitamine hakkab toimuma, mõjutatud 
liikmesriigile, komisjonile ja ametile
asjakohase teabe vastavalt liidu 
õigusaktide asjakohastele sätetele.

Mõjutatud liikmesriigi taotluse alusel 
võimaldab liikmesriik, kelle 
jurisdiktsiooni all käitamine hakkab 
toimuma, asjaomastel liikmesriikidel 
puuraugu käitamist või rajatist ühiselt 
kontrollida ning tegutseb selle nimel, et 
võtta kokkulepitud ühiseid ennetavaid 
meetmeid keskkonnale ja inimeste 
tervisele tekitatavate kahjude vältimiseks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Poliitika- ja ohutusjuhtimise süsteemid 
koostatakse vastavalt IV lisas sätestatud 
nõuetele ning neis väljendatakse 
sõnaselgelt käitaja esmavastutust tema 
tegevusest tulenevate suurõnnetusohu
riskide ohjamise eest.

4. Suurõnnetuste vältimise poliitika ja 
ohutusjuhtimise süsteemid koostatakse 
vastavalt IV lisas sätestatud 
miinimumnõuetele ning neis väljendatakse 
sõnaselgelt käitaja esmavastutust avamere 
nafta- ja gaasiammutamisega seotud
suurõnnetusohu riskide ohjamise eest.

 Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Liidus asutatud loaomanikud, 
käitajad ja suuremad töövõtjad tegutsevad 
selle nimel, et viia oma Euroopa Liidust 
väljaspool toimuv avamere nafta- ja 
gaasiammutamine kooskõlla käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtetega.

6. Euroopa Liidus asutatud loaomanikud, 
käitajad ja suuremad töövõtjad viivad oma 
Euroopa Liidust väljaspool toimuva 
avamere nafta- ja gaasiammutamise 
kooskõlla käesolevast artiklist tulenevate 
kohustustega ning artiklitega 21 ja 23.
Komisjon esitab 20. detsembriks 2013 
aruande asjakohaste mehhanismide 
kohta, millega tagatakse, et ELis asuvad 
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äriühingud tegutseksid kogu maailmas 
kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõiked 6 a ja 6 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui käitaja läbiviidav tegevus 
põhjustab inimeste tervisele otsest ohtu 
või suurendab märkimisväärselt 
suurõnnetuse ohtu, rakendavad käitajad 
viivitamata võimalikult ohutuid 
leevendusmeetmeid, mis võivad hõlmata 
rajatise tegevuse peatamist seniks, kuni 
otsese ohu võimalus või tegelik otsene oht 
on kontrolli alla saadud.
6 b. Kui võetakse käesoleva artikli lõikes 6 
a viidatud meetmeid, annab käitaja 
pädevale asutusele sellest viivitamata ja 
ohutust kahjustamata teada.

Selgitus

Lõige 6 a põhineb artikli 20 lõikel 2 ja see viiakse artiklisse 18, kuna see artikkel seondub 
käitaja reageerimisiga. Muudatused kajastavad tõsiasja, et käitamise täielik peatamine ei 
pruugi alati olla kõige ohutum valik ning võib mõnel juhul suurõnnetuse riski suurendada. 
Lõige 6 b põhineb artikli 20 lõikel 3 ja see viiakse artiklisse 18, kuna see artikkel seondub 
käitaja reageerimisiga.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused kehtestavad sobivad 
korraldused, et tagada oma sõltumatus 
huvide konfliktidest ohutuse ja 
keskkonnakaitse reguleerimise ning 
liikmesriikide majandusarenguga seotud 
ülesannete (eelkõige avamere nafta- ja 
gaasiammutamise lubade andmise ning 

1. Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutustoimingud, kehtestavad 
sobivad korraldused, et tagada pädevate 
asutuste sõltumatus huvide konfliktidest 
ohutuse ja keskkonnakaitse reguleerimise 
ning liikmesriikide majandusarenguga 
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asjakohaste tulude poliitika ja nende 
kogumise) vahel.

seotud ülesannete (eelkõige avamere nafta-
ja gaasiammutamise lubade andmise ning 
asjakohaste tulude poliitika ja nende 
kogumise) vahel. Pädevad asutused 
peavad eelkõige olema funktsionaalselt 
sõltumatud nendest liikmesriigi osadest, 
mis tegelevad direktiivi 94/22/EÜ kohaste 
lubade väljastamisega ning seonduvate 
tuludega seotud põhimõtete kehtestamise 
ja tulude kogumisega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva artikli lõike 1 nõuete 
järgimata jätmine võib otseselt ohustada
inimeste tervist või avaldada
märkimisväärset kahjulikku mõju 
ohutusele ja/või keskkonnale, siis peatab
käitaja kuni nõuete täitmise taastamiseni
rajatise või rajatise vastava osa käitamise.

2. Kui lõikes 1 sätestatud nõuete 
järgimata jätmine on seotud käitaja 
tegevusega ning ohustab otseselt inimeste 
tervist või avaldab märkimisväärset 
kahjulikku mõju ohutusele ja/või 
keskkonnale, siis võtab käitaja viivitamata 
kasutusele võimalikult ohutud 
leevendusmeetmed, mis võivad hõlmata 
rajatise käitamise peatamist nii kauaks, 
kui ohu võimalus või tegelik otsene oht on 
kontrolli alla saadud, kuni käitaja on 
tõendanud, et vastavus lõikes 1 sätestatud 
nõuetele on taastatud.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui võetakse käesoleva artikli lõikes 2 
viidatud meetmed, siis annab käitaja
pädevale asutusele sellest viivitamata
teada.

3. Lõike 2 kohaldamisel teavitab käitaja
pädevat asutust viivitamata meetmetest, 
mida ta on võtnud, et tagada vastavus 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus koostab aastaplaanid 
riskidel põhineva suurõnnetusohuga seotud 
tegevuste tõhusaks järelevalveks, 
sh kontrolliks, pidades eelkõige silmas ja 
kontrollides vastavust talle artikli 9 
kohaselt esitatud dokumentidele, ning viib 
ellu kõnealuste aastaplaanide tõhususe 
järelevalvet ja võtab nende täiustamiseks 
mis tahes vajalikud meetmed.

4. Pädevad asutused koostavad ja 
valmistavad ette aastaplaanid 
suurõnnetusohuga seotud tegevuste 
tõhusaks järelevalveks. Nendes plaanides 
nähakse ette selliste tegevuste 
korrapärane järelevalve ja kontroll. Need 
plaanid põhinevad samuti riskidel ja neis
peetakse eelkõige silmas vastavust talle 
artikli 9 kohaselt esitatud suurõnnetusohu 
aruannetele, käitisesisestele 
hädaolukordade lahendamise plaanidele 
ja puuraugu käitamise teadetele. 
Kõnealuste plaanide tulemuslikkus 
vaadatakse korrapäraselt läbi ning pädev 
asutus võtab nende täiustamiseks mis tahes 
vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutustoimingud, kontrollivad 
pädeva asutuse tegevuse tulemuslikkust ja 
võtavad selle suurendamiseks vajalikud 
meetmed.

 Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võtavad kasutusele 1. Pädevad asutused võtavad kasutusele 
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menetlused, mis võimaldavad avamere 
nafta- ja gaasiammutamisega seotud 
ohutus- ja/või keskkonnakaalutlustest 
anonüümselt teada anda. Nad kehtestavad 
samuti menetlused kõnealuste aruannete 
uurimiseks, säilitades asjaomaste 
üksikisikute anonüümsuse.

menetlused, mis võimaldavad käesoleva 
direktiiviga hõlmatud avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud ohutus- või
keskkonnakaalutlustest anonüümselt teada 
anda. Nad kehtestavad samuti menetlused 
kõnealuste aruannete uurimiseks ning 
tagavad samas asjaomaste üksikisikute 
anonüümsuse säilimise. Ainult pädevatel 
asutustel on õigus teada selliste teadete 
allikat. Kõnealused menetlused peavad 
olema avatud ka väljaspool liitu toimuvas 
tegevuses osalevatele töötajatele. Pädevad 
asutused vahetavad nende menetluste 
kohta teavet.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad annavad lõikes 1 kirjeldatud 
riikliku korralduse andmed oma töötajatele 
ning asjaomastele alltöövõtjatele teada 
ning tagavad, et viited anonüümsele 
teavitamisele on kaasatud asjakohasesse 
koolitusse ja vastavatesse teadetesse.

2. Käitajad annavad pädevate asutuste 
poolt kehtestatud ja lõikes 1 kirjeldatud 
riikliku korralduse üksikasjadest oma 
töötajatele ning käitamisega seotud 
töövõtjatele ja alltöövõtjatele ja 
asjaomaste alltöövõtjate töötajatele teada 
ning tagavad, et viited anonüümsele 
teavitamisele on kaasatud asjakohasesse 
koolitusse ja vastavatesse teadetesse ning 
töötajate töölepingusse. 

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid säilitavad ajakohastatud 
andmed oma jurisdiktsiooni all nii avalik-
õiguslike kui ka eraõiguslike üksuste 
saadaolevate hädaolukordade lahendamise 
ressursside kohta. Kõnealused andmed 
tehakse teistele liikmesriikidele või 

3. Liikmesriigid säilitavad ajakohastatud 
andmed oma jurisdiktsiooni all nii avalik-
õiguslike kui ka eraõiguslike üksuste 
saadaolevate hädaolukordade lahendamise 
ressursside kohta. Kõnealused andmed 
tehakse teistele liikmesriikidele või 
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võimalikele mõjutatud kolmandatele 
riikidele ja komisjonile kättesaadavaks.

võimalikele mõjutatud kolmandatele 
riikidele, ametile ja komisjonile 
kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. VI lisas sätestatud teave tehakse
üldsusele kättesaadavaks, ilma et oleks 
vajalik esitada taotlus Euroopa Liidu
õigusaktides keskkonnateabele 
juurdepääsule kohaldatavate sätete alusel.

1. Pädev asutus teeb artiklite 22–25 ja VI 
lisa kohase teabe üldsusele kättesaadavaks, 
ilma et oleks vaja esitada taotlust Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta) alusel.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon määrab rakendusmeetmega 
samuti kindlaks ühise avaldamise vormi, 
mis võimaldab andmete hõlpsat piiriülest 
võrdlust. Kõnealune rakendusakt võetakse 
vastu kooskõlas määruse (EL) nr 182/2011 
artiklis 4 viidatud nõuandemenetlusega. 
Töötatakse välja üldsusele juurdepääsetav 
ühine avaldamise vorm välja, pidades 
silmas riiklike toimingute ja regulatiivsete 
tavade usaldusväärse võrdlemise 
võimaldamist käesoleva artikli ja artikli 24 
kohaselt.

2. Komisjon, keda abistab amet, määrab 
rakendusmeetmega samuti kindlaks ühise 
avaldamise vormi, mis võimaldab andmete 
hõlpsat piiriülest võrdlust. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 4 
viidatud nõuandemenetlusega. Töötatakse 
välja üldsusele juurdepääsetav ühine 
avaldamise vorm välja, pidades silmas 
riiklike toimingute ja regulatiivsete tavade 
usaldusväärse võrdlemise võimaldamist 
käesoleva artikli ja artikli 24 kohaselt.
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 Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta tagant 
aruanded Euroopa avameretegevuse 
ohutuse kohta talle liikmesriikide ja 
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
esitatud teabe alusel. Kõnealuse ülesande 
täitmisel abistab komisjoni artikli 26 
kohaselt asjaomane liikmesriik.

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta tagant 
31. märtsiks aruanded Euroopa 
avameretegevuse ohutuse kohta talle 
liikmesriikide ja ameti esitatud teabe 
alusel. Kõnealuse ülesande täitmisel 
abistavad komisjoni artikli 26 kohaselt 
amet ja asjaomane liikmesriik.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja esitab viivitamata pärast 
suurõnnetust pädevale asutusele asjakohase 
teabe, sh õnnetuse asjaolud ja tagajärjed.

1. Käitaja esitab viivitamata pärast 
suurõnnetust pädevale asutusele kogu
asjakohase teabe, sh õnnetuse asjaolud ja 
tagajärjed. Kui õnnetus võib mõjutada 
teise liikmesriigi territooriumi (kaasa 
arvatud akvatooriumi), teavitab selle 
liikmesriigi pädev asutus, kelle vetes või 
territooriumil õnnetus juhtus, viivitamata 
asjaomase liikmesriigi pädevat asutust 
ning asjaomast üldsust õnnetusest ning 
keskkonnale ja inimeste tervisele 
tekitatavate kahjude piiramiseks 
astutavatest sammudest.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid uurivad põhjalikult 
suurõnnetusi, millest tuleneb (inimestele ja 
keskkonnale) märkimisväärne kahju või 

2. Liikmesriigid uurivad põhjalikult 
suurõnnetusi, millest tuleneb (inimestele ja 
keskkonnale) märkimisväärne kahju või 



PE491.315v03-00 42/59 AD\913138ET.doc

ET

suur varade kaotus. Uurimisaruanne 
sisaldab õnnetusele eelnenud ajavahemiku 
jooksul pädeva asutuse poolt asjakohase 
rajatise reguleerimise tulemuslikkuse 
hindamist ning soovitusi asjakohaste 
regulatiivsete tavade muudatuste kohta, kui 
see on vajalik.

suur varade kaotus. Uurimisaruanne 
sisaldab õnnetusele eelnenud ajavahemiku 
jooksul pädeva asutuse poolt asjakohase 
rajatise järelevalve tulemuslikkuse 
hindamist ning soovitusi asjakohaste 
regulatiivsete tavade muudatuste kohta, kui 
see on vajalik.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurimise või õigusmenetluse lõpus 
(olenevalt sellest, kumb on hilisem) 
tehakse käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
koostatud uurimisaruande kokkuvõte 
komisjonile kättesaadavaks. Aruande 
eriversioon, milles võetakse arvesse 
võimalikke õiguslikke piiranguid, tehakse 
artikleid 22 ja 23 arvesse võttes üldsusele 
kättesaadavaks.

3. Uurimise või õigusmenetluse lõpus 
(olenevalt sellest, kumb on hilisem) 
tehakse käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
koostatud uurimisaruande ja 
hindamisaruande kokkuvõte komisjonile 
kättesaadavaks. Võimalike õiguslike 
piirangute korral tehakse üldsusele 
kättesaadavaks aruande versioon, mis 
sisaldab VI lisas sätestatud teavet.
Aruandes sisalduv keskkonnateave on 
kooskõlas direktiiviga 2003/4/EÜ.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast lõikele 2 vastavat uurimist 
rakendab pädev asutus kõiki uurimisega 
saadud soovitusi, mis jäävad tema 
tegevusvolituste piiresse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 alusel või artikli 5 kohaselt 
üldsuse osalemise eesmärgil esitab käitaja 
pädevale asutusele ja muudab üldsusele 
kättesaadavaks kõnealuse dokumendi 
versiooni, millest on konfidentsiaalne teave 
välja jäetud.

3. Lõike 2 alusel või artikli 5 kohaselt 
üldsuse osalemise eesmärgil esitab käitaja 
pädevale asutusele ja muudab üldsusele 
kättesaadavaks nõutud dokumendi 
versiooni, millest on konfidentsiaalne teave 
välja jäetud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon edendab tihedas koostöös 
liikmesriikidega koostööd kolmandate 
riikidega, kes tegelevad avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega samades 
merepiirkondades kui liikmesriigid, sh (kui 
see on asjakohane) piirkondlike 
merekonventsioonide raames.

1. Komisjon võtab tihedas koostöös 
liikmesriikidega meetmeid tagamaks
koostöö kolmandate riikidega, kes 
tegelevad avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega samades 
merepiirkondades kui liikmesriigid, sh (kui 
see on asjakohane) piirkondlike 
merekonventsioonide või muude 
rahvusvaheliste koostöömehhanismide 
raames.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon edendab kõrgeid 
ohutusstandardeid avamere nafta- ja 
gaasiammutamise jaoks rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsetel ja riiklikel 
foorumitel, sh Arktika vett käsitlevatel 
foorumitel.

3. Komisjon edendab kõrgeid 
ohutusstandardeid avamere nafta- ja 
gaasiammutamise jaoks rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsetel ja riiklikel 
foorumitel. Peale selle astub komisjon 
asjakohastel juhtudel välja moratooriumi 
eest seoses Arktika vetes avamere nafta-
ja gaasiammutamisega. Komisjon kasutab 
ühe kõrgeimate ohutus- ja 
keskkonnastandardite toetamise 
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vahendina ELi naabruspoliitikat.

Selgitus

Komisjon peab avamerel toimuva suurõnnetuse ohtu ELi vetes märkimisväärseks. Arktika 
vetes on ohud mitu korda suuremad. Ettevõtetel puuduvad Arktika vetes puurimise 
kogemused. Arktika vetes toimuva õnnetuse tagajärjed oleksid katastroofilised ja 
kontrollimatud. Väljavoolav nafta oleks võimalik kokku koguda alles pärast jää sulamist. EL 
peaks seetõttu energiliselt moratooriumi eest välja astuma.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need võetaks kasutusele rajatises või 
keelutsoonis, mille liikmesriik on rajatise 
või veealuse puuraugusuu ümbruses 
kehtestanud toimuvate suurõnnetuste 
piiramiseks;

a) need võetaks kasutusele, et ennetada 
avamere nafta- ja gaasiammutamisega 
seotud õnnetuse võimendumist või piirata 
selle tagajärgi keelutsoonis, mille 
liikmesriik on rajatise, veealuse 
puuraugusuu või torujuhtme ümbruses 
kehtestanud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käitaja katsetab korrapäraselt
käitisesiseste hädaolukordade lahendamise 
plaanide tulemuslikkust.

5. Käitaja katsetab kord aastas oma
käitisesisest hädaolukordade lahendamise 
plaani, et tõendada oma hädaolukordade 
lahendamise seadmete ja suutlikkuse 
tulemuslikkust selleks, et tagada 
evakueerimis-, piiramis- ja kontrollimis-, 
taastamis-, puhastus- ja 
kõrvaldamistoimingute käigus ohutuse 
kõrge tase ja funktsioonivõime.

Muudatusettepanek 91



AD\913138ET.doc 45/59 PE491.315v03-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad käitisevälised 
hädaolukordade lahendamise plaanid, mis 
hõlmavad kõiki nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvaid avamere nafta- ja gaasirajatisi 
ning võimalikke mõjutatud piirkondi.

1. Liikmesriigid koostavad käitisevälised 
hädaolukordade lahendamise plaanid, mis 
hõlmavad kõiki nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvaid avamere nafta- ja gaasirajatisi 
või ühendatud taristuid ning võimalikke 
mõjutatud piirkondi. Käitisevälistes 
hädaolukordade lahendamise plaanides 
täpsustatakse käitajate rolli käitisevälises 
hädaolukordade lahendamises ja käitaja 
vastutust käitisevälise hädaolukordade 
lahendamise kuludes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse koostöös 
asjaomaste käitajatega ning (kui see on 
asjakohane) loaomanikega ja need 
kooskõlastatakse nende rajatiste 
käitisesisese hädaolukordade lahendamise 
plaanidega, mis piirkonnas asuvad või on 
kavandatud. Arvesse tuleks võtta käitaja 
soovitatud mis tahes uuendusi 
käitisesisestes plaanides.

2. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse koostöös 
asjaomaste käitajatega ning (kui see on 
asjakohane) loaomanikega ja need 
kooskõlastatakse nende olemasolevate või 
kavandatud rajatiste, mis piirkonnas 
asuvad, või on ühendatud taristu 
kehtivate käitisesisese hädaolukordade 
lahendamise plaanidega. Arvesse tuleks 
võtta käitaja soovitatud mis tahes uuendusi 
käitisesisestes plaanides.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad kõik sobivad 
meetmed, mis on vajalikud geograafilise 
piirkonna kõigis liikmesriikides ja 

4. Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingud, võtavad kõik 
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vajadusel kaugemal reageerimise seadmete 
ja eksperditeadmiste kõrgetasemelise 
ühilduvuse ja koostalitlusvõime 
saavutamiseks. Liikmesriigid julgustavad 
tööstust töötama välja ühilduva 
reageerimise vahendeid kõnealuse lõike 
eesmärki silmas pidades.

sobivad meetmed, mis on vajalikud 
geograafilise piirkonna kõigis 
liikmesriikides ja vajadusel kaugemal 
reageerimise seadmete ja 
eksperditeadmiste kõrgetasemelise 
ühilduvuse ja koostalitlusvõime 
saavutamiseks. Asjaomased liikmesriigid 
julgustavad tööstust töötama välja ühilduva 
reageerimise seadmeid ja teenuseid
kõnealuse lõike eesmärki silmas pidades.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid koostavad ajakohaseid 
aruandeid oma territooriumil või 
jurisdiktsioonis nii avalik-õiguslike kui ka 
eraõiguslike üksuste saada olevate 
hädaolukordade lahendamise ressursside 
kohta. Kõnealused aruanded tehakse 
muudele liikmesriikidele ja vastastikkuse 
põhimõtte alusel kolmandatele 
naaberriikidele ja komisjonile 
kättesaadavaks.

6. Liikmesriigid koostavad ajakohaseid 
aruandeid oma territooriumil või 
jurisdiktsioonis nii avalik-õiguslike kui ka 
eraõiguslike üksuste saada olevate 
hädaolukordade lahendamise ressursside 
kohta. Kõnealused aruanded tehakse
nõudmise korral kättesaadavaks muudele 
liikmesriikidele ning komisjonile ja 
vastastikkuse põhimõtte alusel 
kolmandatele naaberriikidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitaja teavitab pädevaid asutusi 
viivitamata suurõnnetusest või olukorrast, 
mille puhul on suurõnnetuse toimumise 
vahetu risk. Kui see on vajalik, siis 
abistavad pädevad asutused kõnealust 
käitajat eesmärgiga takistada riski või 
õnnetuse võimendumist.

1. Käitaja teavitab pädevaid asutusi 
viivitamata suurõnnetusest, kaasa arvatud 
selle allikast ja võimalikest mõjudest 
keskkonnale ning inimeste elule ja 
tervisele, või olukorrast, mille puhul on 
suurõnnetuse toimumise vahetu risk. Kui 
see on vajalik, siis abistavad pädevad 
asutused kõnealust käitajat eesmärgiga 
takistada riski või õnnetuse võimendumist.
Teade sisaldab õnnetuse asjaolusid ja 
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ennustatavaid tagajärgi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õnnetuse korral võtavad pädevad 
asutused koostöös kõnealuste käitajatega 
kõik vajalikud meetmed, et hoida ära 
õnnetuse võimendumine ja leevendada 
selle tagajärgi.

2. Suurõnnetuse korral võtab käitaja
koostöös kõnealuste käitajatega kõik 
vajalikud meetmed, et hoida ära õnnetuse 
võimendumine ja leevendada selle 
tagajärgi. Käitajat võivad abistada 
pädevad asutused, kes võivad pakkuda 
täiendavaid vahendeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ette on näha avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuste 
piiriülest mõju, siis annab liikmesriik 
sellest komisjonile ja võimalikele 
mõjutatud liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele vastastikkuse 
põhimõtte alusel teada ning võtab 
tuvastatud riske käitisevälise hädaolukorra 
lahendamise plaani koostamisel arvesse. 
Kõnealused liikmesriigid kooskõlastavad 
oma hädaolukordade lahendamise plaanid, 
et lihtsustada ühist reageerimist õnnetusele.

1. Kui ette on näha avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuste 
piiriülest mõju, siis annab asjaomane
liikmesriik sellest komisjonile ja 
võimalikele mõjutatud liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele vastastikkuse 
põhimõtte alusel teada ning võtab 
tuvastatud riske käitisevälise hädaolukorra 
lahendamise plaani koostamisel arvesse. 
Kõnealused liikmesriigid kooskõlastavad 
oma hädaolukordade lahendamise plaanid, 
et lihtsustada ühist reageerimist õnnetusele. 
Kui ette on näha avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuste 
piiriülest mõju ja see kujutab endast 
kolmandate riikide jaoks ohtu, teevad 
liikmesriigid selle teabe komisjonile ning 
vastastikkuse põhimõtte alusel 
kolmandatele riikidele kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kooskõlastavad Euroopa 
Liidu piiridest väljapoole jäävate aladega 
seotud meetmeid, et ennetada avamere 
nafta- ja gaasiammutamisest tulenevat 
võimalikku negatiivset mõju.

2. Asjaomased liikmesriigid 
kooskõlastavad Euroopa Liidu piiridest 
väljapoole jäävate aladega seotud 
meetmeid, et ennetada avamere nafta- ja 
gaasiammutamisest tulenevat võimalikku 
negatiivset mõju.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid katsetavad korrapäraselt 
oma valmisolekut õnnetustele tõhusaks 
reageerimiseks koostöös võimalike 
mõjutatud liikmesriikide, asjaomaste ELi 
ametite või kolmandate riikidega. 
Komisjon võib aidata kaasa õppustele, mis 
keskenduvad piiriülestele ja Euroopa Liidu 
hädaolukordade lahendamise 
mehhanismidele.

3. Asjaomased liikmesriigid katsetavad 
korrapäraselt oma valmisolekut õnnetustele 
tõhusaks reageerimiseks koostöös teiste
võimalike mõjutatud liikmesriikide, 
asjaomaste ELi ametite või kolmandate 
naaberriikidega. Komisjon võib aidata 
kaasa õppustele, mis keskenduvad 
piiriülestele ja Euroopa Liidu 
hädaolukordade lahendamise 
mehhanismidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurõnnetuse või otsese suurõnnetusohu 
korral, mis avaldab või võib avaldada 
piiriülest mõju, teavitab liikmesriik, kelle 
jurisdiktsiooni all hädaolukord on 
tekkinud, viivitamata komisjoni ja neid 
liikmesriike, mis võivad hädaolukorrast 
mõjutatud olla.

4. Suurõnnetuse või otsese suurõnnetusohu 
korral, mis avaldab või võib avaldada 
piiriülest mõju, teavitab liikmesriik, kelle 
jurisdiktsiooni all hädaolukord on 
tekkinud, viivitamata neid liikmesriike või 
kolmandaid riike, mis võivad 
hädaolukorrast mõjutatud olla, ning 
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komisjoni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) direktiivis 2008/56/EÜ määratletud 
kõnealuste merevete keskkonnaseisundile 
selles ulatuses, milles mere 
keskkonnaseisundi eriaspekte ei ole juba 
direktiivis 2000/60/EÜ käsitletud;”

ii) direktiivi 2008/56/EÜ artikli 3 lõike 1 
punktis a määratletud kõnealuste merevete 
keskkonnaseisundile selles ulatuses, milles 
mere keskkonnaseisundi eriaspekte ei ole 
juba direktiivis 2000/60/EÜ käsitletud;”
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna 

kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu)1

muutmine
Direktiivi 2008/99/EÜ muudetakse 
järgmiselt.
1) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:
„h) igasugune käitumine, mis põhjustab 
kaitsealuse elupaiga seisundi 
märkimisväärset kahjustamist, sh 
avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingute põhjustatud 
suurõnnetused;”
„j) naftareostusega seotud suurõnnetus;”
2) A lisale lisatakse järgmine taane:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus XX/XX/EL, milles käsitletakse 
avamerel nafta ja gaasi geoloogilise 
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luure, uuringute ja tootmise ohutust”.
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv XX/XX/EU, milles käsitletakse 
avamerel nafta ja gaasi geoloogilise 
luure, uuringute ja tootmise ohutust”.
____________
1ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II LISA – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolevas lisas sätestatud 
teabenõuded on miinimumnõuded. 
Pädevad asutused võtavad arvesse 
parimate tavade arenguid ning võivad 
nõuda igal ajal olulisi sisulisi, tehnilisi või 
varustusega seotud muudatusi kajastavat 
lisateavet, mida võib olla vajalik arvesse 
võtta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) rajatise käitaja nimi ja aadress; 1) rajatise käitaja ning, kui need on 
erinevad, omaniku nimi ja aadress;
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) rajatise ning selle ettenähtud asukoha 
tingimuste kirjeldus;

5) rajatise ning selle ettenähtud asukoha 
tingimuste kirjeldus, kaasa arvatud mis 
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tahes võimalikud füüsilised, 
geograafilised, meteoroloogilised või 
keskkonnaalased piirangud käitamisele 
selles asukohas;
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud 
ning nende ohjamise meetmed on sobivad, 
et vähendada inimestele ja keskkonnale 
avalduvat suurõnnetuse toimumise riski 
vastuvõetava ulatuseni;

4) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud 
ning nende ohjamise meetmed, k.a ohutuse 
seisukohast kriitilise tähtsusega 
elemendid, on praegu ja edaspidi sobivad, 
et vähendada inimestele ja keskkonnale 
avalduvat suurõnnetuste toimumise riski 
lubatava tasemeni;
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) selliste keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida võidakse oluliselt mõjutada, 
kindlaksmääratud võimaliku 
keskkonnamõju hinnang, eelkõige 
võimalike keskkonda eralduvate 
saasteainetega seoses, ning nende 
vältimiseks, vähendamiseks või 
neutraliseerimiseks ette nähtud tehniliste ja 
mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.

13) selliste keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida võidakse mõjutada, kindlaksmääratud 
võimaliku keskkonnamõju hinnang, 
eelkõige võimalike keskkonda eralduvate 
kemikaalide, muude ohtlike ainete ja
saasteainetega seoses, ning nende 
vältimiseks, vähendamiseks või 
neutraliseerimiseks ette nähtud tehniliste ja 
mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) rajatise käitaja nimi ja aadress; 1) rajatise käitaja ning, kui need on 
erinevad, omaniku nimi ja aadress;
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) selliste keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida võidakse oluliselt mõjutada, 
kindlaksmääratud võimaliku 
keskkonnamõju hinnang, eelkõige 
võimalike keskkonda eralduvate 
saasteainetega seoses, ning nende 
vältimiseks, vähendamiseks või 
neutraliseerimiseks ette nähtud tehniliste ja 
mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.

14) selliste keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida võidakse mõjutada, kindlaksmääratud 
võimaliku keskkonnamõju hinnang, 
eelkõige võimalike keskkonda eralduvate 
kemikaalide, muude ohtlike ainete ja
saasteainetega seoses, ning nende 
vältimiseks, vähendamiseks või 
neutraliseerimiseks ette nähtud tehniliste ja 
mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. osa – punkt 11 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmed keskkonnatingimuste kohta, 
mida on rajatise käitisesisese hädaolukorra 
lahendamise plaani korral arvesse võetud;

b) andmed keskkonnatingimuste kohta, mis
on lisatud rajatise käitisesisese 
hädaolukorra lahendamise plaani;
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Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. osa – punkt 11 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) üksikasjad hädaolukordade lahendamise 
sätete kohta, sh keskkonna suurõnnetuse 
korral, mida ei ole suurõnnetusohu 
aruandes kirjeldatud, ja

c) üksikasjad hädaolukordade lahendamise 
sätete kohta, sh keskkonda või inimeste 
tervist mõjutava suurõnnetuse või
vahejuhtumi korral, mida ei ole 
suurõnnetusohu aruandes kirjeldatud, ja

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 5. osa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ta on sõltumatu juriidiline isik;

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 5. osa – punkt 1 – alapunkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) sõltumatul kolmandal isikul ei ole 
huvide konflikti rajatise või puuraugu 
käitajaga;

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 5. osa – punkt 1 – alapunkt -a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) sõltumatul kolmandal isikul ega teda 
abistavatel isikutel ei ole ärilisi ega 
rahalisi huve käitaja teostatavates 
toimingutes.
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Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 5. osa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ta on piisavalt sõltumatu mis tahes 
juhtimissüsteemist, millel on või on olnud 
mis tahes vastutus sõltumatu kontrolli 
süsteemi või puuraugu kontrolli osa mis 
tahes asjaolu eest, et tagada tema 
objektiivsus oma ülesannete täitmisel 
süsteemi raames.

b) ta on sõltumatu mis tahes 
juhtimissüsteemist, millel on või on olnud 
mis tahes vastutus sõltumatu kontrolli 
süsteemi või puuraugu kontrolli osa mis 
tahes asjaolu eest, et tagada tema 
objektiivsus oma ülesannete täitmisel 
süsteemi raames.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 6. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. rajatise käitaja nimi ja aadress; 1. rajatise käitaja ning, kui need on 
erinevad, omaniku nimi ja aadress;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hädaolukordade lahendamise seadmete 
kättesaadavuse ja nende tulemusliku 
kasutusele võtmise menetluste piisavuse 
hindamine.

i) hädaolukordade lahendamise seadmete 
kättesaadavuse, piisavuse ja asjakohasuse 
ja nõuetekohase toimimise ning nende 
tulemusliku kasutusele võtmise menetluste 
piisavuse hindamine, k.a asjakohasel 
juhul naftareostusele reageerimise vajaku 
analüüs.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) käitaja hädaolukordadele 
reageerimise suutlikkuse tõhususe 
hindamine, k.a kõige mustema 
heitestsenaariumi kasutuselevõtu ja 
taastamise tulemuslikkuse hindamine.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva lisa sätted on 
miinimumnõuded. Pädevad asutused 
võtavad arvesse parimate tavade arenguid 
ning võivad esitada igal ajal käitajatele 
lisanõudmisi tagamaks, et olulisi sisulisi, 
tehnilisi või varustusega seotud 
muudatusi saab vajaduse korral arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käitajad tagavad, et ohtlikud ained on 
alati suletud torustikesse, anumatesse ja 
süsteemidesse, mis on nende ohutuks 
säilitamiseks ette nähtud. Veel tagavad 
käitajad, et ühegi üksiku tõkke või 
säilitusseadme tõrke tulemusena ei toimu 
suurõnnetust. 

4. Käitajad tagavad, et kemikaalid ja muud 
ohtlikud ained on alati suletud torustikesse, 
anumatesse ja süsteemidesse, mis on nende 
ohutuks säilitamiseks ette nähtud. Veel 
tagavad käitajad, et ühegi üksiku 
säilitustõkke tõrke tulemusena ei toimu 
suurõnnetust, mis mõjutab eelkõige 
keskkonda või inimeste elu või tervist. 

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolevas lisas sätestatud nõuded on 
miinimumnõuded. Pädevad asutused 
võtavad arvesse parimate tavade arenguid 
ning võivad rakendada igal ajal 
lisanõudmisi tagamaks, et olulisi sisulisi, 
tehnilisi või varustusega seotud 
muudatusi saab vajaduse korral arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõige mustem heitestsenaarium, 
tuues välja võimaliku päevase koguse, 
trajektoori ja mõjutatud piirkonnad 
kontrollimatust plahvatusest põhjustatud 
kõige mustema lekkestsenaariumi korral. 
Lisaks peab see stsenaarium sisaldama 
teavet võimaliku reageeringu ja võimaliku 
viivituse kohta kõige mustema 
heitestsenaariumi puhul äärmuslikes 
töötingimustes. 

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) saada olevate seadmete ja ressursside 
kirjeldus;

e) saada olevate seadmete ja ressursside,
k.a kõigi võimalike lekete peatamise 
seadmete ja ressursside kirjeldus;

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tõendid kõigi dispergentidena 
kasutatavate kemikaalide varasemate 
hindamiste kohta, mida on läbi viidud, et 
vähendada mõju rahvatervisele ja 
täiendavat keskkonnakahju.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) suurõnnetusohu aruandes kirjeldatud 
päästetegevuste kooskõlastamise 
korralduste kirjeldus, näiteks II lisa 
punkti 2 alapunktis 7 ja punkti 3 
alapunktis 7 kirjeldatud korraldused 
suurõnnetuse toimumise ajal rajatises 
viibivate isikute ellujäämiseks heade 
eelduste tagamiseks;

g) suurõnnetusohu aruandes kirjeldatud 
päästetegevuste kooskõlastamise 
korralduste kirjeldus, näiteks II lisa 
punkti 2 alapunktis 7 ja punkti 3 
alapunktis 7 kirjeldatud korraldused 
keskkonnakahjustuste minimeerimiseks ja
suurõnnetuse toimumise ajal rajatises 
viibivate isikute ellujäämiseks heade 
eelduste tagamiseks; 

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) naftareostusele reageerimise tühimiku 
hinnang väljendatuna protsentuaalse 
ajana ning asjaomaste käitiste 
käitamispiirangute kirjeldus. Kõnealune 
reageerimistühimiku analüüs hõlmab 
reostusele reageerimise süsteemide 
maksimaalsete reageerimispiirangute 
arvutamist keskkonna- ja ohutustegurite 
kogumi jaoks ning konkreetses asukohas 
reageerimist takistavate tingimuste 
sageduse, kestuse ja ajastuse analüüsi. 
Kõnealuses reageerimise arvutuses 
arvesse võetavad keskkonnatingimused on 
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järgmised:
i) ilm, k.a tuul, nähtavus, sademed ja 
temperatuur;
ii) mere seisundid, tõusud ja mõõnad ning 
hoovused;
iii) jää ja purdmaterjali esinemine;
iv) päevavalguse tunnid ning
v) muud teadaolevad 
keskkonnatingimused, mis võivad 
reageerimisvarustuse tõhusust või 
reageerimise üldist tulemuslikkust 
mõjutada.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käitajad katsetavad korrapäraselt 
oma hädaolukordade lahendamise 
plaane, et demonstreerida oma 
hädaolukordade lahendamise seadmete ja 
suutlikkuse tulemuslikkust selleks, et 
tagada evakueerimis-, säilitamis- ja 
kontrollimis-, taastamis-, puhastus- ja 
kõrvaldamistoimingute käigus ohutuse 
kõrge tase ja funktsioonivõime.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 2. osa – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tõendid kõigi dispergentidena 
kasutamiseks mõeldud kemikaalide 
varasemate keskkonna- ja tervisemõju 
hinnangute kohta.
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