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B7-0000/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi tegevuse kohta naftamaardlate uurimisel ja nafta 
tootmisel Euroopas

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 11 ja 191;

– võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni; 

– võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EEC (looduslike 
elupaikade/kasvukohtade ning looduliku loomastiku ja taimestiku kaitsest)1 rajatud Natura 
2000 võrgustikku kui peamist Euroopa merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
abinõu;

– võttes arvesse ELi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava2;

– võttes arvesse süvamere-naftaleket Mehhiko lahes; 

– võttes arvesse ELi vetes töötavaid naftapuurplatvorme; 

– võttes arvesse .... nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi süvamere-naftalekke mõjust 
ELile ja tema meetmetele seoses ELis toimuva naftatootmise ja naftamaardlate uurimisega 
(O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-0000/2010);

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Mehhiko lahe süvamere-naftalekkega seoses on hädavajalik, et EL ja 
liikmesriigid uuriksid kiiresti kõiki Euroopa Liidus toimuva naftatootmise ja 
naftamaardlate uurimisega seotud küsimusi ning võtaksid seejärel vajalikke meetmeid, et 
vältida sellise keskkonnakatastroofi toimumist ELi vetes;

B. arvestades, et keskkonnakaitse ning Euroopa naftatööstuse ohutuse ja turvalisuse kõrgeim 
tase on ülimad põhimõtted, millele peavad tuginema kõik ELi meetmed selles valdkonnas;

C. arvestades, et põhiosa naftapuurimisest ja maardlate uurimisest toimub Põhjameres, 

1. väljendab solidaarsust süvamere-naftalekke ohvritega ning nõuab, et EL reageeriks sellele 
katastroofile tehnilise toe ja nõustamisega; 

2. tunnistab vajadust võtta kiiresti vastu Euroopa ühtne piiriülene tegevuskava naftalekete 
puhuks; 

3. palub komisjonil hoolikalt tutvuda USA ametivõimude uurimistulemustega, mis 
käsitlevad Mehhiko lahe katastroofini viinud looduslikke, tehnoloogilisi ja inimtegureid, 

                                               
1 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
2 SEK(2006) 607 ja 621.
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ning teha vajalikud järeldused selliste sündmuste ärahoidmiseks ELi mere- ja rannikuvetes 
asuvatel puurplatvormidel; 

4. kutsub komisjoni koostama muu hulgas ülevaadet ELi kiirreageerimissuutlikkusest 
avamere-naftapuurplatvormidel toimuvate õnnetuste korral ning koostöös liikmesriikidega 
vastavat Euroopa tegevuskava;

5. tunneb rahulolu komisjoni ELi vetes toimuva naftapuurimise „pingetestiga”, mille abil 
püütakse avastada kõik ELi tasandi reguleeriva raamistiku lüngad ja puudused; palub 
komisjonil teha oma analüüs võimalikult kiiresti parlamendile kättesaadavaks; 

6. kutsub komisjoni üles muu hulgas läbi vaatama kehtivaid õigusakte, mille alusel avamere-
naftatootmise litsentside valdajad võivad rajatisi rentida kolmandatele osalejatele, et 
avamere-naftapuurplatvormidel toimuvate õnnetuste ja katastroofide järgsetes 
tsiviilvaidlustes saaks kergemini tuvastada vastutust inimeludele ja keskkonnale 
põhjustatud kahju eest; 

7. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks pärast reguleeriva raamistiku läbivaatamist 
parlamendile võimalikult varakult kõik õigusakti ettepanekud, mida ta peab vajalikuks 
ELis naftatootmise ja naftamaardlate uurimise suhtes kohaldatavas reguleerimiskorras 
leitud puuduste kõrvaldamiseks; 

8. on seisukohal, et kehtivas keskkonnavastutust reguleerivas õiguses on selles suhtes 
mitmeid olulisi lünki, ning seetõttu palub komisjonil kaaluda praeguste ELi õigusaktide 
(sealhulgas keskkonnavastutuse direktiivi1 ja Seveso II direktiivi2) sisu läbivaatamist ja 
kohaldamisala laiendamist, et võtta arvesse avameretootmisega seotud riske; 

9. arvab lisaks, et õigusakti ettepanekus tuleb tagada põhjalik õiguslik raamistik, millega:

– välditakse võimalikult suurel määral kahju, mida potentsiaalselt ohtlik merepõhjas 
toimuv tegevus võib põhjustada mere- ja rannikukeskkonnale;

– tagatakse, et saastaja vastutab sellise tegevusega tekitatud igasuguse kahju eest;

– tagatakse Euroopa merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse; 

10. kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike koos tööstuse ja reguleerijatega töötama selle 
nimel, et tagada naftapuurplatvormidel ja naftapuurimisel kogu ELis ühtsed kõrgeimad 
ohutus- ja turvalisusstandardid, ning koostöös Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga 
(IMO) aktiivselt püüdma tugevdada rahvusvahelisi ohutus- ja kontrollistandardeid ja -
eeskirju;

11. nõuab tungivalt komisjonilt ja liikmesriikidelt moratooriumi kehtestamist igasugusele 
süvamere-naftapuurimisele ELi vetes kuni selliste standardite kehtestamiseni kogu ELis;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta. ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/105/EÜ, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta. ELT L 345, 
31.12.2003, lk 97.
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12. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks tulemusliku järelevalvesüsteemi loomist „kontrollijate 
kontrollimiseks”, ning nõuab, et aegsasti tugevdataks kontrollimeetodeid ja minimaalselt 
kohustuslikke ELi ohutuseeskirju; 

13. on seisukohal, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) mandaati tuleks laiendada 
laevadelt ka naftapuurplatvormidele; nõuab, et mis tahes selliste uute ülesannete andmine 
peab kajastuma EMSA eelarves ja töötajate arvus;

14. palub komisjonil avaldada koostöös liikmesriikide asutuste ja sõltumatute ekspertidega 
koostatud aastaaruanne, milles hinnatakse ELi meredel ja rannikuvetes tegutsevate 
rajatiste ja avamere-puurplatvormide tehnilist ohutust ja turvalisust; 

15.  peab väga tähtsaks, et komisjon uuriks kõiki ELis toimuva naftamaardlate uurimisega 
seotud rahalisi ja vastutuse küsimusi, et vajaduse korral juurutada kogu ELi hõlmav 
kohustuslik kindlustus või muud asjakohased vahendid, näiteks luua spetsiaalne 
üleeuroopaline fond; leiab, et iga sellise vahendi puhul tuleb täiel määral arvesse võtta 
naftatootjate vastutust, samuti tagada, et ettevõtjatel on olemas piisav kindlustus või muud 
finantstagatised, mis tagaksid tekitatud keskkonnakahjude heastamise ja taastamistööd, 
ning seal, kus ettevõtjate finantstagatistest ei piisa, näha taastamistöödeks ja hüvitusteks 
ette lisatagatised, näiteks fondide näol;

16.  nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks muu hulgas kogu ELi hõlmavate kohustuslike 
kindlustusskeemide küsimust kaluritele ja teistele mõjutatud ettevõtjatele lekke korral 
hüvituste maksmiseks; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks olemasoleva puurimisinfrastruktuuri tegevuse 
lõpetamist ning selgitaks – vajaduse korral õigusaktide kaudu – ettevõtjate kohustust 
tagada infrastruktuuride ohutu kõrvaldamine ja nende vastutust tegevuse lõpetamisest 
tingitud keskkonnakahjude eest; 

18. kutsub komisjoni üles kehtestama range ja kohustuslik raamistik, mille põhjal ettevõtted 
peavad avalikustama oma sotsiaalse, juhtimis- ja keskkonnategevuse;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


