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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 tervitab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, mis on oluline vahend vajalike 
ohutus- ja keskkonnastandardite tagamisel kogu ELis. Sellegipoolest usub arvamuse koostaja, 
et ettepanekut on võimalik mitmel viisil tugevdada, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 

(5) Nafta või gaasi ammutamine avamerel 
on suurõnnetuste seisukohast väga suurte 
riskidega. Käesolev määrus, 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 
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2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 1.

2008. aasta direktiivi 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 üheks 
keskseks eesmärgiks on tegeleda
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.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas muudetud direktiiviga (12) Kooskõlas muudetud direktiiviga 
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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 
pöördumise konventsiooniga, mille on 
vastu võtnud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjon.

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 varajane ja reaalne 
kaasamine, mis on kooskõlas 
keskkonnainfo kättesaadavuse ja
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsiooniga, mille on 
vastu võtnud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

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
vajalik keskkonnakaitse.

(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 
keskkonda või inimeste elu ja tervist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 8

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 riske 
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 
konventsiooniga (tuntud Espoo 
konventsioonina).

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 

(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 
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ohutus- ja keskkonnanäitajad. tegevus ning kuidas on arenenud 
avameresektori ohutus- ja 
keskkonnanäitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 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 direktiivi 
nr 2008/56 artikli 3 lõikes 10 ja artiklis 4 
sätestatud piirkondlikke 
merekonventsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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 

(39) Vahemere kohta võib märkida, et
lisaks käesoleva määruse nõuetele on 
võetud või võetakse vajalikke meetmeid, et 
tagada Euroopa Liidu ühinemine
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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. 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 seoses mis tahes 
avameretegevuse, sealhulgas eelkõige 
uurimistegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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 

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nende jurisdiktsiooni kuuluvad käitajad 
demonstreerivad finantstagatise esitamise 
kaudu, et nad on seadnud sisse 
finantsgarantiid kõigi puhastus- ja 
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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.

hüvituskulude katmiseks suurõnnetuse 
korral, ning otsustama, millised vahendid 
(näiteks fondid, pangatagatised, 
kindlustus ja/või riskide jagamine) 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 
adekvaatselt toimiva vastutuskorra 
avamere nafta- ja gaasiammutamisest 
põhjustatud kahjudeks ning millised 
peaksid olema finantssuutlikkuse 
kriteeriumid, sealhulgas asjakohaste 
finantstagatisvahendite või muude 
kokkulepete olemasolu. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

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. Määruse kohaldamine ei piira 
direktiivide 2011/92/EL, 2008/1/EÜ ja 
2003/4/EÜ kohaldamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „vastuvõetav” – suurõnnetuse riski
lubatavus ulatuses, üle mille risk 
märkimisväärselt ei vähene, olenemata 

1. „vastuvõetav” – suurõnnetuse riski
vähendamine piirini, millest edasi risk 
märkimisväärselt ei vähene, olenemata
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täiendava aja, ressursi või kulude 
panustamisest;

asjakohasest täiendava aja, ressursi või 
kulude panustamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 16

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 
määruse tähenduses või kelle tegevus on 
sellega tihedalt seotud;

Or. en

Muudatusettepanek 17

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;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. „suurõnnetus” – sellised juhtumid nagu 18. „suurõnnetus” – sellised juhtumid nagu 
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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;

tulekahju või plahvatus, kontrolli 
kaotamine puuraugu üle või süsivesinike
või muude kemikaalide 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;

Or. en

Muudatusettepanek 19

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;

Or. en

Muudatusettepanek 20

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;
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Or. en

Muudatusettepanek 21

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; 

Or. en

Muudatusettepanek 22

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 
säilitamine veealustes kihtides selle 
kogumise eesmärgil;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. „asjaomane üldsus” – üldsus, keda 
käesoleva määrusega 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; 

Or. en

Muudatusettepanek 24

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;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. „puuraugu käitamine” – puuraugu 32. „puuraugu käitamine” – puuraugu 
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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;

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; 

Or. en

Muudatusettepanek 26

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 ja sotsiaalseid 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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 

3. Suurõnnetuse toimumise korral võtavad 
käitajad ja õnnetusest mõjutatud 
liikmesriikide pädevad asutused kõik 
sobivad meetmed õnnetuse tagajärgede 
vähendamiseks inimtervisele ja 
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ära tõsised seisakud liidu nafta- ja 
gaasitootmises.

keskkonnale ning hoiavad võimaluse korral 
ära tõsised seisakud liidu nafta- ja 
gaasitootmises.

Or. en

Muudatusettepanek 28

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 
ja nende pädevaid asutusi ning asjaomast 
üldsust õnnetusest ning keskkonnale ja 
inimeste tervisele avalduva mõju 
piiramiseks astutavatest sammudest. 

Or. en

Muudatusettepanek 29

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 vastuvõetavale tasemele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 30

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. 

Or. en

Muudatusettepanek 31

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, ning tagab, et 
muu hulgas suurõnnetuse või 
vahejuhtumiga seotud võimalike 
kohustuste rahaline kate on 
proportsionaalne toimingutest tuleneva 
riskiga ning piisav kõigi puhastus- ja 
hüvituskulude katmise tagamiseks 
suurõnnetuse või vahejuhtumi korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 32

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. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 
artikliga 4 hõlmatud lubade saamise 
taotluste kohta ning 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.

Or. en



PE491.315v01-00 20/32 PA\905538ET.doc

ET

Muudatusettepanek 34

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.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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;

Or. en

Muudatusettepanek 36

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 
asutusele järgmised dokumendid:

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

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

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.

Or. en

Muudatusettepanek 41

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.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on seisukohal, et 1. Kui liikmesriik on seisukohal, et 
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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 
asjakohase teabe ning tegutseb selle nimel, 
et kahju vältimiseks võtta ühised
ennetavaid meetmed.

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

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 ühiseid ennetavaid meetmeid
keskkonnale ja inimeste tervisele 
tekitatavate kahjude vältimiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 43

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 võib otseselt ohustada inimeste 
tervist või avaldada märkimisväärset 
kahjulikku mõju ohutusele ja/või 
keskkonnale, siis peatab käitaja rajatise või 
rajatise vastavate osade käitamise, kuni 
käitaja on tõendanud, et vastavus lõikes 1 
sätestatud nõuetele on taastatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

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.

Or. en

Muudatusettepanek 45

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. Pädev asutus koostab ja valmistab 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 talle artikli 9 
kohaselt esitatud dokumentidele vastavuse 
kontrollimist. Kõnealuste plaanide 
tulemuslikkus vaadatakse korrapäraselt 
läbi ning pädev asutus võtab nende 
täiustamiseks mis tahes vajalikud 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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 
määrusega 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.

Or. en

Muudatusettepanek 47

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 kõigile asjaomastele 
alltöövõtjatele teada ning tagavad, et viited 
anonüümsele teavitamisele on kaasatud 
asjakohasesse koolitusse ja vastavatesse 
teadetesse ning töötajate töölepingusse.

Or. en

Muudatusettepanek 48

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 
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asjaomase liikmesriigi pädevat asutust 
ning asjaomast üldsust õnnetusest ning 
keskkonnale ja inimeste tervisele 
tekitatavate kahjude piiramiseks 
astutavatest sammudest.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käitaja katsetab korrapäraselt 
käitisesiseste hädaolukordade lahendamise 
plaanide tulemuslikkust.

5. Käitaja katsetab korrapäraselt 
käitisesiseste hädaolukordade lahendamise 
plaanide tulemuslikkust ning katsetab 
eelkõige oma hädaolukordade 
lahendamise seadmete ja suutlikkuse 
tulemuslikkust vastavalt V lisa 1. jao 
punktile 2 a.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) rajatise ning selle ettenähtud asukoha 
tingimuste kirjeldus;

5) rajatise ning selle ettenähtud asukoha 
tingimuste kirjeldus kaasa arvatud mis 
tahes võimalikud füüsilised, 
geograafilised, meteoroloogilised või 
keskkonnaalased piirangud käitamisele 
selles asukohas;

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jagu – 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 

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 
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mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.

mittetehniliste meetmete (sealhulgas seire) 
kirjeldus.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. jagu – 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. jagu – 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 inkorporeeritud rajatise 
käitisesisese hädaolukorra lahendamise 
plaani;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. jagu – 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

Or. en

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 59

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 ja piisavuse ning 
nõuetekohase toimimise ja nende 
tulemusliku kasutusele võtmise menetluste 
piisavuse hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 60

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 tõkke või 
säilitusseadme tõrke tulemusena ei toimu 
suurõnnetust, mis mõjutab eelkõige 
keskkonda või inimeste elu või tervist. 

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. jagu – 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. 
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Lisaks peab see stsenaarium sisaldama 
teavet võimaliku reageeringu ja võimaliku 
viivituse kohta kõige mustema 
heitestsenaariumi puhul äärmuslikes 
töötingimustes. 

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt g

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;

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. jagu – 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.
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Or. en


