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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et Mehhiko lahe puurimisplatvormi Deepwater Horizoni naftalekke 
tõttu peab EL ettevaatusprintsiibi kohaselt kiirelt ja põhjalikult üle vaatama oma 
õigusaktid, mis käsitlevad liidu territooriumil avamerel nafta ja gaasi tootmise ning 
puurimistegevusega seotud kõiki aspekte; tunneb sellega seoses heameelt, et komisjon 
soovib ELi olemasolevates õigusaktides eksisteerivat lünka täita;

2. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid vastastikust tõhusat 
koostööd ning seaksid sisse üleliidulise süsteemi kontrollijate kontrollimiseks; 

ELi katastroofidele reageerimise võime tõhustamine

3. kordab komisjonile esitatud palvet teha võimalikult pea ettepanek ELi kodanikukaitse 
mehhanismil põhineva ELi kodanikukaitseüksuse loomiseks, millesse oleksid 
integreeritud konkreetsed mehhanismid, mis võimaldaksid ELil avamererajatiste 
tekitatud ulatuslikule reostusele vastu astuda;

Keskkonnavastutuse kord ja finantstagatiste mehhanismid

4. on seisukohal, et keskkonnavastutuse direktiivi kohaselt peaks igasuguse mereveele ja 
bioloogilisele mitmekesisusele põhjustatud kahju puhul rangelt järgima „saastaja 
maksab” põhimõtet, et naftaettevõtteid saaks nende põhjustatud kahju eest vastutusele 
võtta; 

5. nõuab keskkonnavastutuse direktiivi läbivaatamist ja selle rakendusala laiendamist 
kõikidele ELi merealadele merestrateegia raamdirektiivi tähenduses;

6. palub, et komisjon alandaks keskkonnavastutuse direktiivi alusel kahjukünniseid ja 
väldiks ülemmäärasid, mis viiks mereveele tekitatud kahju puhul saastajate 
vabastamiseni rangest vastutusest; 

7. on seisukohal, et nafta ja gaasiga tegelevatelt ettevõtetelt tuleb tegevusloa väljastamise 
käigus nõuda piisava kindlustuse või muu finantstagatise olemasolu tõestamist, et 
tagada nende põhjustatud keskkonnakahju likvideerimine ja hüvitamine – kas siis 
mõne antud tööstusharu vastastikuse garantiiskeemi kaudu nagu näiteks OPOL või 
kohustusliku kindlustusena;

8. seetõttu palub komisjonil üle vaadata 12. oktoobril 2010. avaldatud aruandes 
(KOM(2010)0581) väljendatud seisukoht, mille kohaselt „ühtlustatud kohustusliku 
finantstagatise kasutuselevõtt ei ole praegu piisavalt põhjendatud”; nõuab tungivalt, et 
komisjon ei ootaks ära keskkonnavastutuse direktiivi artikli 18 lõikes 2 määratud 
tähtaega, et esitada aruanne, mis sisaldaks ka asjakohaseid ettepanekuid direktiivi 
muutmiseks; 
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9. soovitab liikmesriikidel võtta vastu meetmete kogu, millega muudetakse karistatavaks 
hooletus ohutuseeskirjade rakendamisel; 

ELi keskkonnalaste õigusaktide täiustamine

10. nõuab keskkonnamõju hindamise direktiivi laiendamist, et lisada sellesse 
avamereprojektide kõik faasid (uuringu-, tootmis- ja tegevuse lõpetamise etapp), ning 
eritingimusi süvavetes puurimise keskkonnamõju hindamisele;

11. palub komisjonil veel kord kaaluda oma ettepanekut tööstuslike suurõnnetuste kohta 
seoses sellega, mis puutub ohtlike ainetega seotud ohu ohjeldamisse (Seveso III), ja 
laiendada selle kohaldamisala ka naftapuurtornidele; 

12. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle laiendada Euroopa Meresõiduohutuse 
Ameti (EMSA) volitusi ka sellisele merereostusele, mille allikaks ei ole 
meresõidualused, vaid eelkõige nafta- ja gaasitootmisega seotud avamererajatised; on 
arvamusel, et hõlmata tuleb ka mobiilsed ja transpordiseadmed ning torujuhtmed ja 
terminalid; toetab komisjoni palvet kajastada neid uusi ülesandeid ka EMSA eelarves 
ja töötajate arvus;

13. märgib, et tööstusheidete direktiivi põhisätteid ei kohaldata avamerel nafta ja gaasi 
tootmisele; soovitab, et saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli Euroopa büroo 
määratleks avamere nafta- ja gaasimaardlate tegevuseks parimad võimalikud tavad. 


