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LÜHISELGITUS

Puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures Mehhiko lahes hiljuti toimunud naftaleke on 
esile toonud vajaduse keskenduda meresõiduohutuse ja ELi merekeskkonna reostuse 
vältimisega seotud küsimustele. Euroopa Parlament alustas küsimusega tegelemist oma 7. 
oktoobri 2010. aasta resolutsiooniga ELi tegevuse kohta naftamaardlate uurimisel ja nafta 
tootmisel Euroopas (mille eestvedajaks oli algselt keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjon). 

Ettepanek võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2002, millega 
luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet, on Euroopa Parlamendile esimene võimalus uurida 
seadusloome käigus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) praeguste ülesannete 
laiendamise võimalusi selleks, et edendada keskkonnakaitset ja õnnetustele reageerimise 
võimet ELi vetes. 

Määruse ettepanekuga tuleks parimal viisil kasutada ära ameti oskused ja suurendada selle osa 
komisjoni ja liikmesriikide abistamisel ja toetamisel, et hoida ära avamere liikuvatest nafta- ja 
gaasirajatistest tekkida võiv reostus ning töötada välja nafta- ja gaasivarude uurimise ja nafta 
ja gaasi tootmise litsentsimise nõuded ja juhised. Määruse ettepanekuga tuleks samuti ette 
näha EMSA praeguses töös kasutatava süsteemi CleanSeaNet ja elektroonilise 
detektorsüsteemi osa suurendamine ning EMSA kontrolliülesannete laiendamine, samuti 
tuleks uurida ameti potentsiaali sõltumatu auditi läbiviimisel seoses litsentseerimise ja 
finantsvastutusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet. 
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse 
vältimist ja tõrjet. Lisaks peaks amet 
komisjoni abistama avamere liikuvate 
gaasi- ja naftarajatiste ohutuse 
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nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

analüüsimisel, et kindlaks teha nende 
võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade ning avamere liikuvate nafta- ja 
gaasirajatiste põhjustatud reostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Amet 
peaks eelkõige olemasoleva satelliitseire-
ja järelevalvetalituse toel abistama 
komisjoni ja liikmesriike avamere 
liikuvatest nafta- ja gaasirajatistest 
tuleneva naftalekke kindlakstegemisel ja 
selle tagajärgedega tegelemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon peaks põhjalikult uurima 
litsentsimise ja finantsvastutuse nõudeid 
seoses süsivesinike uurimise ja muude 
avamere tegevustega ning esitama 
vajaduse korral ettepanekud enam 
ühtlustatud nõuete kohta liidu tasandil. 
Komisjon peaks sellega seoses andma 
hinnangu, kas ametile tuleks anda 
sõltumatu välisauditi ja järelevalve 
teostaja roll litsentsimisel, mis tagaks 
läbipaistvuse ja avalikkuse 
keskkonnaalases tegevuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Ameti ülesannete ja vastutuse 
suurendamine seoses avamere liikuvate 
nafta- ja gaasirajatistega peaks 
nõuetekohaselt kajastuma ka eelarves, 
mis võetakse vastu kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1406/2002 artikliga 18, ning 
peaks tooma kaasa töötajate arvu ja 
õnnetustele reageerimise võime 
suurenemise, et ametil oleks võimalik 
nimetatud uusi ülesandeid täita.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Ameti olemasolevat elektroonilist 
detektorsüsteemi saaks edukalt kasutada 
ka muude laevatüüpide juures, võttes 
arvesse süsteemi võimet parandada 
meretranspordi tõhusust ning andes 
sellega stiimuli liikuda kaupade 
maanteetranspordilt mereveo suunas. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Ameti oskused merekeskkonnas 
reostusele ja õnnetustele reageerimisel 
oleksid samuti väärtuslikud nafta- ja 
gaasivarude uurimise ning nafta ja gaasi 
tootmise litsentsimise juhiste 
väljatöötamisel. Amet peaks seepärast 
abistama komisjoni ja liikmesriike selle 
ülesande täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda.

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda. Amet peaks eelkõige 
abistama komisjoni kontrolli läbiviimisel 
Vahemere ja Musta mere piirkonna 
kolmandates riikides, kelle vetes nafta- ja 
gaasivarusid uuritakse ning naftat ja 
gaasi toodetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet pakub liikmesriikidele ja 2. Amet pakub liikmesriikidele ja 
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komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise alal 
nõuetekohaselt kohaldada liidu õigusakte, 
kontrollida nende rakendamist ning hinnata 
kehtivate meetmete tõhusust.

komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade ja 
avamere liikuvate nafta- ja gaasirajatiste
põhjustatud merereostuse vältimise alal 
nõuetekohaselt kohaldada liidu õigusakte, 
kontrollida nende rakendamist ning hinnata 
kehtivate meetmete tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas.

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade ning 
avamere liikuvate nafta- ja gaasirajatiste
põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töötada välja nafta- ja gaasivarude 
uurimise ning nafta ja gaasi tootmise 
litsentsimise nõudeid või juhiseid, 
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eelkõige selle keskkonna- ja 
kodanikukaitse aspekte;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) laiendada olemasoleva elektroonilise 
detektorsüsteemi kasutamist peale 
naftatankerite ka muudele laevadele.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) satelliitseire- ja järelevalvetalituse 
kaudu, mis on tuntud Clean SeaNeti nime 
all ja on loodud vastavalt direktiivi 
2005/35/EÜ artiklile 10, teeb kindlaks ja 
kõrvaldab merekeskkonna reostuse, mille 
on põhjustanud avamere liikuvatest nafta-
ja gaasirajatistest pärinevad väiksemad 
naftalekked.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ.

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ, samuti 
kontrollitakse Vahemere ja Musta mere 
piirkonna kolmandaid riike, kelle vetes 
nafta- ja gaasivarusid uuritakse.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet analüüsib vajaduse korral, ja alati 
siis, kui kontrollitsükkel on lõpetatud, selle 
tsükli aruandeid, et teha nii horisontaalsed 
järeldused kui ka üldised järeldused võetud 
meetmete tõhususe kohta. Amet esitab 
selle analüüsi komisjonile, kes võib seda 
liikmesriikidega täiendavalt arutada.

3. Amet analüüsib vajaduse korral, ja alati 
siis, kui kontrollitsükkel on lõpetatud, selle 
tsükli aruandeid, et teha nii horisontaalsed 
järeldused kui ka üldised järeldused võetud 
meetmete tõhususe kohta. Amet esitab 
selle analüüsi komisjonile, kes võib seda 
liikmesriikidega täiendavalt arutada, ning 
tagab sellele juurdepääsu üldsusele 
kergesti kättesaadavas vormis, sealhulgas 
elektrooniliselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, 
et ta vastaks selle liikmete küsimustele. 
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade ja avamere liikuvate 
nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud 
merereostuse vältimise ja merereostustõrje 
alal. Enne ametisse määramist võib 
haldusnõukogu valitud kandidaadi kutsuda 
esinema Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ette, et ta vastaks selle liikmete 
küsimustele. Haldusnõukogu võtab otsused 
vastu kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

Or. en


