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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud probleemide kohta
(2011/XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiivi 92/91/EMÜ puurides 
maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise 
miinimumnõuete kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiivi 
2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC direktiiv)3;

– võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (keskkonnamõju hindamise direktiiv)4, 
mida on muudetud direktiividega 97/11/EÜ5, 2003/35/EÜ6 ja 2009/31/EÜ7; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise 
kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet9 ja mida on muudetud;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1891/2006 Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse 
mitmeaastase rahastamise ja määruse (EÜ) nr 1406/2002 muutmise kohta10;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi tegevuse 
kohta naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas11;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud 
probleemid” (KOM(2010)0560);

                                               
1 EÜT L 164, 30.6.1994, lk 3.
2 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 9.
3 ELT L 24, 29.1.2008, lk 8.
4 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
5 EÜT L 73, 14.3.1997, lk 5.
6 ELT L 156, 24.6.2003, lk 17.
7 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114.
8 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
9 EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.
10 ELT L 394, 30.12.2006, lk 1.
11 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0352.
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– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 194;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 194 kinnitatakse selgesõnaliselt 
liikmesriikide õigust määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimused;

B. arvestades, et kohalikud nafta ja gaasi allikad aitavad märkimisväärselt katta Euroopa 
energiavajadust ning neil on väga tähtis osa energiajulgeoleku tagamisel;

C. arvestades, et suureneb avameretegevus ELiga külgnevatel aladel, mis ei kuulu ELi õiguse 
reguleerimisalasse, kuid mille mis tahes õnnetus võib mõjutada ELi territooriumi; 
arvestades, et paljud nimetatud piirkonnad on praegu poliitiliselt ebastabiilsed;

Reguleeriv lähenemisviis

1. rõhutab, et süsivesinikuvarude uurimise ja kasutamise litsentside ja muude lubade 
väljastamine on liikmesriikide eesõigus ning liikmesriikidel on voli tegevus peatada;

2. rõhutab, et iga liikmesriigi õigusaktides ja eeskirjades tuleks vastu võtta riskianalüüsil 
põhinev lähenemisviis;

3. rõhutab, et riskianalüüs tuleb heaks kiita enne tegevuse alustamist ning see tuleb läbi 
vaadata vähemalt iga viie aasta tagant; märgib, et samuti tuleb heaks kiita kõik olulised 
muudatused, et riskianalüüsist saaks arenev ja paindlik dokument;

4. on veendunud, et igasugune eriotstarbeline uus ELi õigusakt võib destabiliseerida kehtivat 
eeskirjade kogumit, mistõttu võidakse eemalduda riskianalüüsil põhinevast äraproovitud 
lähenemisviisist;

5. toetab komisjoni soovi muuta miinimumstandardid ELis rangemaks; on veendunud, et 
kõikides õigusaktides tuleks käsitleda ohtust ja keskkonnaprobleeme;

6. rõhutab, et õigusaktide tõhusus sõltub lõppkokkuvõttes asjaomaste riiklike asutuste 
pädevusest;

7. rõhutab, kui oluline on korrapäraste, mitmekesiste ja rangete kontrollide läbiviimine 
kohalikke olusid tundvate koolitatud spetsialistide poolt; märgib, et kogemustega 
inspektorite arvates on ressursid piiratud; märgib, et käitajapoolse kontrollisüsteemi üle 
peab järelevalvet teostama kolmas isik;

8. on mures, et ELi tasandi nn kontrollijate kontrollija ei anna piisavat lisandväärtust, et 
õigustada pädevatelt riiklikelt asutustelt nappide reguleerimisvahendite eemale juhtimist;

9. tunnistab, et selles valdkonnas väiksemate kogemustega liikmesriigid võivad saavutada 
mastaabisäästu ühiste järelevalveasutustega;

Teabe ja heade tavade vahetus
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10. on veendunud, et sellised foorumid nagu Põhjamerel avameretegevust reguleerivate 
asutuste foorum (North Sea Offshore Authorities Forum – NSOAF) tuleks luua 
Vahemere, Läänemere ja Musta mere piirkonna liikmesriikides jaoks; 

11. tunnistab, et töötajate kaasamise programmid suurendavad ohutust; pooldab ettevõtete, 
töötajate ja pädevate riiklike asutuste tugevaid sidemeid ning ühiseid algatusi tervishoiu, 
ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas;

12. väljendab heameelt pädevate riiklike asutuste töötajate rahvusvaheliste 
vahetusprogrammide üle;

13. pooldab suuremate jõupingutuste tegemist heade tavade vahetamisel reguleerimise, 
standardite, menetluste ja õnnetusjuhtumite valdkonnas;

14. tunnistab, et teavet juba vahetatakse, kas reguleerimisrühmade või kaubanduspartnerluste 
ja ühisettevõtete kaudu; on veendunud, et ohutus ei ole kellegi ainuõigus;

15. kutsub pädevaid riiklikke asutusi üles koguma ja jagama teavet õnnetusjuhtumite kohta, 
võttes nõuetekohaselt arvesse ärihuvisid, et õnnetusjuhtumitest saaks õppust võtta;

16. on veendunud, et komisjon peaks hindama olemasolevate teabekanalite tõhusust, 
ratsionaliseerimise vajadust ja/või vajadust kehtestada uued rahvusvahelised eeskirjad, 
võttes nõuetekohaselt arvesse sellega kaasnevat halduskoormust;

Puurimisluba ja puurimisega nõusolek

17. märgib, et puurimisluba ja puurimisega nõusolek on kaks eri asja; juhib tähelepanu 
asjaolule, et loa omanik ei tohi olla puurimist teostav ettevõte; on veendunud, et pärast loa 
andmist ja enne puurimistegevuse alustamist tuleb ette näha nn regulatiivne ooteaeg; 

18. soovitab kõikides liikmesriikides lahutada lubade andmise tervishoiu- ja ohutusalastest 
ülesannetest;

Valmisolekukavade koostamine

19. pooldab konkreetseid tegevuskohapõhiseid valmisolekukavasid, milles oleks välja toodud 
ohud, võimalike saasteallikate hinnang ja mõju, olukorrale reageerimise strateegia 
üldjooned ja võimalike rõhuvähenduspuuraukude puurimise kavad; on seisukohal, et 
käitajad peaksid esitama oma valmisolekukavad vähemalt kaks kuud enne tegevuse 
alustamist ning keeruliste puurkaevude või probleemsete kaevandamistingimuse korral 
tuleks valmisolekukava hinnata, korraldada sellealaseid konsultatsioone ning see tuleks 
heaks kiita samaaegselt teiste regulatiivsete heakskiidumenetlustega (mis on seotud 
näiteks keskkonna või kaevu iseloomuga); on arvamusel, et mingil juhul ei tohi tegevust 
alustada enne valmisolekukava heakskiitmist; märgib, et pädev riiklik asutus peab 
valmisolekukavad avaldama, võttes nõuetekohaselt arvesse andmekaitse eeskirju;

20. kutsub liikmesriike üles koostama, muutma või ajakohastama riiklikke 
valmisolekukavasid, milles täpsustatakse käsuliinid ja -mehhanismid seoses riiklike ja 
ettevõtete vahendite kasutamisega lekke korral;
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21. on seisukohal, et olukorrale reageerimise vahendeid käsitlevad Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti andmekogud peaksid hõlmama ka ettevõtete asjakohaseid 
vahendeid; on seisukohal, et asjakohased vahendid peavad olema kättesaadavad igal ELi 
merealal;

Reageerimine suurõnnetuste korral

22. tunnistab, et ettevõtetel lasub põhivastutus suurõnnetustele reageerimise valdkonnas; 
väljendab heameelt ettevõtete ühisalgatuste üle, mille eesmärk on töötada välja, koondada 
ja võtta kasutusele vahendid naftaleketega võitlemiseks; 

23. on veendunud, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ekspertteadmiste ja vahendite 
kasutamiseks peaks liikmesriigid taotluse esitama; 

24. tunnustab järelevalve- ja teabekeskuse1 rolli liikmesriikide ja ettevõtete hädaolukorras 
reageerimise süsteemide täiendamisel;

Vastutus

25. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jälgiksid vastutuskindlustuse nõudmise kaalumisel seda, 
et nad ei tõrju hindade allalöömisega turult VKEsid;

26. nõuab ühenduse fondide kasuteguri hindamist ja vajaduse korral selliste vahendite 
kasutuselevõtmist igal ELi merealal; nõuab liikmesriikide ja maksumaksjate 
rahustamiseks mõeldud turvaabinõuna käitajate osalemist nendes fondides;

27. rõhutab, et sissemaksed peavad põhinema konkreetse tegevuskoha riskitasemel ja 
valmisolekukavadel ning olema nendega vastavuses;

28. on arvamusel, et keskkonnavastutuse direktiiv on äärmiselt kompleksne õigusakt; märgib, 
et iga kavandatava muudatusettepanekuga peab kaasnema põhjalik mõjuhinnang; 

29. soovitab liikmesriikidel kaaluda selliste hooletust vältida aitavate meetmete võtmist nagu
trahvid, lubade tühistamine ja töötajate kriminaalvastutusele võtmine; juhib sellegipoolest 
tähelepanu asjaolule, et selline mehhanism kehtis USAs enne naftaplatvormi Deepwater 
Horizon leket;

Suhted kolmandate riikidega

30. nõuab tungivalt, et ettevõtted rakendaks ühtlaselt kõrgeid standardeid, ükskõik millises 
maailma paigas nad ka ei tegutseks; kahtleb, kas nõue, mille kohaselt ELi ettevõtted 
peavad kogu maailmas tegutsedes järgima ELi standardeid, on täidetav;

31. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid osaleksid G20 raamistikus ka edaspidi 
avameretegevust käsitlevates algatustes;

32. nõuab tungivalt, et komisjon teeks aktiivselt koostööd rannikuäärsete liikmesriikidega, et 
nii reguleeriva raamistiku kui ka järelevalvega oleks tagatud sama kõrge ohutuse tase; 

                                               
1 Komisjoni alluvuses tegutsev järelevalve- ja teabekeskus.
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33. märgib ÜRO Keskkonnaprogrammi poolt Vahemere tegevuskava ja Barcelona 
konventsiooni raames algatatud kehtivate õigusaktide tähtsust;

34. toetab ettevõtete juhitavaid projekte ekspertteadmiste edasiandmiseks, eelkõige riikidele, 
kelle reguleeriv raamistik ei ole nii väljaarenenud;

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Omamaised nafta- ja maagaasivarud annavad olulise panuse ELi energiatarbimisse ja 
energiajulgeolekusse. ELis toodetakse üle 90% naftast ja 60% gaasist avamerel.

See tegevus ei ole üle ELi võrdselt jaotunud ja suur osa tootmisest toimub Põhjamerel. ELis 
annab kaks riiki üle 80% toornaftatoodangust1, samas kui Norra toodab rohkem kui EU27 
kokku.

Mitte kogu avamere nafta- ja gaasitootmine Euroopa vetes ei toimu ELi kontrolli all olevates 
vetes. Näiteks Vahemeres toimub märkimisväärne osa uute maardlate otsimisest Põhja-
Aafrika ranniku, eeskätt Egiptuse ja Liibüa lähistel.

Katastroof Deepwater Horizoni naftaplatvormiga on sundinud kõiki, kes tegelevad nafta ja 
gaasi otsimise ja ammutamisega avamerel, oma tööstusharu ohutust ümber hindama. Lisaks 
teistele on ka BP Deepwater Horizoni naftalekke ja avamerepuurimise riiklik komisjon 
(National Commission on the BP Deepwater Horizon Spill and Offshore Drilling) esitanud 
mitmeid soovitusi, millest paljud on juba ellu viidud.

Mõju ELile ei ole nii selge; paljud Ameerika Ühendriikide valitsusele esitatud soovitused 
käsitlevad tavasid, mis teatavates ELi osades on olnud kasutusel juba üle 20 aasta. Euroopal 
on Põhjameres kauaaegne tootmine, mis sageli toimub hästi väljaarendatud maardlates, mille 
tegevuse üle tehakse järelevalvet arenenud ja edasiarenevas regulatiivses õigusraamistikus. 

Üks esimesi soovitusi riikliku komisjoni aruandes on järgmine:
„Siseministeerium peaks töötama välja ennetava, riski- ja tulemuspõhise käsituse, mis oleks 
kohandatud iga konkreetse rajatise, tegevuse ja keskkonnaga ning sarnaneks Põhjamere 
„riskianalüüsi” kontseptsioonile.”2

Ettekirjutavad režiimid on oma olemuselt reageeriva iseloomuga ega aita kaasa poliitika ja 
tavade pidevale täiustamisele, mis on vajalik selleks, et pidada sammu järjest napimate ja 
vähem ligipääsetavate süsivesinike varude otsimisega tegeleva tööstuse arenguga. Selle 
asemel tuleks projekte hinnata ükshaaval konkreetse kohaga seotud keskkonna- ja tehniliste 
tingimuste alusel. Kõrge rõhu ja/või kõrgete temperatuuridega kaevudega seotud ohud on 
teistsugused nende kaevude ohtudest, millesse nafta ammutamiseks on vaja rõhku lisada. 
Kuigi vee sügavus mõjutab kindlasti puurimise ja reostuse ennetamise meetmete tehnilist 
raskusastet, ei saa öelda, et igasugune „sügav meri” on ohtlik ja kogu „madal meri” on ohutu.

Riskianalüüs on riskipõhine ja konkreetse kohaga seotud käsitus, mille põhjal ettevõtjad 
peavad tõestama asjaomastele tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnaasutustele, et kõiki riske on 
arvesse võetud ja vajalikud kontrollimehhanismid rakendatud. Kõik jääkriskid peaksid 
vastama ALARP põhimõttele3. Riskianalüüsi ja selle võimalikud edaspidised muudatused 
peaks kinnitama asjakohane asutus enne, kui alustatakse tegevust. Regulatiivsete 
„pidepunktidega” enne puurimist tagatakse, et tegevus ei ole automaatne ja sellega ei saa 
                                               
1 Ühendkuningriik ja Taani
2 Lk 252.
3 As Low As Reasonably Possible
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alustada enne, kui riske on kaalutud ja leevendatud.

Uute ettepanekutega ei tohi vähendada selliste liikmesriikides juba olemasolevate 
õigusnormide tõhusust, vaid pigem tuleks nendega saavutada parimate tavade laiendamine 
kõikidesse ELi vetesse ja tagada nende range rakendamine.

Ameerika Ühendriikides on lubade väljastamine ning tervishoiu- ja ohutusküsimused ühe ja 
sama asutuse pädevuses. See on tekitanud sisepingeid, segadust eesmärkide suhtes ja 
vastuvõtlikkust välismõjudele. Seetõttu on soovitatav, et liikmesriigid hoiaksid lubade 
väljastamise tervishoiu- ja ohutusküsimustest eraldi.

Õigusraamistiku üldiseloomu määramine on tähtis, kuid õigusaktid saavad olla mõjusad ainult 
siis, kui tagatakse nende täitmine. Seetõttu on korrapärane kontroll spetsialistide poolt, kes 
tunnevad hästi konkreetseid puurimistingimusi ja keda ettevõtjad usaldavad, vastavuse 
tagamisel äärmiselt suure tähtsusega.

Niisuguseid kõrgelt kvalifitseeritud ja eeskätt märkimisväärsete kogemustega kontrollijaid on 
vähe ja nad on õigusnormide täitmiseks väga olulised. Kõikides algatustes, milles 
kontrollijaid lähetatakse või vahetatakse või kus toimub piiriülene kontroll, tuleks selle 
tõsiasjaga arvestada ja väärtustada kontrollijaid seeläbi, et olulisi ressursse ei suunata mujale.

Kuigi liikmesriigid, kelle tootmine avamerel on piiratud, võivad kontrollifunktsiooni 
ühendamisega saavutada mastaabisäästu, ei tohi see olla ettekääne nõrgema kontrolli 
tegemiseks. Tööstusharu maksab oma tegevuse reguleerimise kulud kinni; põhiküsimuseks on 
pigem regulatiivsete ressursside nappus, mitte nende maksumus.

Üks eritähelepanu vääriv antud tegevusalaga seotud kaalutlus on see, et puurkaevu ohutuseks 
nii maismaal kui ka avamerel on vaja alaliselt kaht kontrollitud barjääri. Seadmeid, nagu 
automaatsed sulgeseadmed, tuleb sageli kontrollida.

Teabevahetus

Tuleb teha kõik, et arendada dialoogi ja ergutada ühisalgatusi riiklike pädevate asutuste vahel, 
võttes eeskujuks NSOAFi1.

Ka Vahemerel, Läänemerel ja Mustal merel võiks kasu olla sarnase iseloomuga foorumist, 
kus reguleerivad asutused hindavad tööstusharu suundumusi ja parimaid tavasid, reageerivad 
intsidentidele ja levitavad teadmisi, muu hulgas rahvusvaheliste auditiprojektide algatamisega 
ning luues töörühmi, kes korrapäraselt täiskogu foorumil aru annavad. Et nende foorumite töö 
oleks tulemuslik, tuleks neisse kaasata kõik asjaomased riiklikud pädevad asutused olenemata 
sellest, kas nad on ELis või sellest väljaspool.

Tuumatööstuses on intsidentidest teatamine Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile 
kohustuslik. ELi õigusaktide kohaselt tuleb teatada tsiviillennundusintsidentidest ning 
Teadusuuringute Ühiskeskuse määramisega keskandmebaasiks tagatakse, et kogu teavet oleks 
võimalik analüüsida ja levitada.

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
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Kuigi intsidentidest teatamiseks on olemas mehhanismid1 ja kuigi mitteregulatiivsete kanalite 
kaudu võidakse levitada teavet, millest õppida,2 on siiski veel ruumi täiendavateks 
meetmeteks, eelkõige ülemaailmsel tasandil.

Riiklikud pädevad asutused peaksid koondama intsidentide kohta saadud teabe ja avaldama 
selle aegsasti, pöörates tähelepanu äriliselt tundlikule teabele.

Komisjon peaks enne uute piiriüleste algatuste vajaduse hindamist hindama olemasolevate 
teabekanalite tõhusust.

Töötajate kaasamine

Tugeva ohutuskultuuri loomiseks on ülioluline kaasata avameretöötajad tervishoiu- ja 
ohutusalgatustesse, sest just nemad on sageli need, kes kõige paremini näevad, mis takistab 
tervishoiu ja ohutuse parandamist.

Ühendkuningriigi programm Step Change in Safety loodi selleks, et luua tugev 
ohutusküsimustesse suhtumise kultuur, mis saavutataks töötajate kaasamise, ühtsete 
standardite väljatöötamise ja parimate tavade avaldamisega. Ohutuse parandamisel osutuvad 
tõhusaks sageli just need ettepanekud, milles soovitatakse vaid väikeste muudatuste tegemist 
käitumises. Arvestades aga, et suurimad ohud tekivad tüüpiliselt just nendes tööetappides, kus 
on vaja inimese sekkumist (puurimine, hooldus jne), võib käitumise muutmine olla hindamatu 
väärtusega.

Ohutusalane väljaõpe

Avamere nafta- ja gaasitööstuse töötajate tervise- ja ohutusnäitajad on pidevalt paranenud. 
Töötajate ohutusele keskendumisel ei tohiks siiski tootmistegevusele kehtestatud korrast 
kõrvale kalduda, eelkõige seoses katastroofide ennetamise ja ohjamisega. 

Range väljaõpe katastroofide ohjamise stsenaariumide alal on ülioluline. Näiteks on kogu 
maailmas juba tavaks saanud, et kõik puurimisega tegelevad töötajad peavad läbima 
puurkaevude käitamise teemalised kursused (mis sisaldavad väljaõpet katastroofidele 
reageerimise stsenaariumide alal).

Tundub, et paljud Deepwater Horizoni katastroofiga seotud vead ohutuse vallas olid tingitud 
just nimetatud tegevusalaga seotud kultuurilistest aspektidest.

Halvimaks valmistumine

Tegevuskohaga seotud valmisolekukava esitamine, arutamine ja heakskiitmine peaksid olema 
regulatiivse protsessi tähtsaks osaks. Sellistes kavades tuleks: määratleda potentsiaalsed ohud; 
hinnata reostusallikaid ja reostuse mõju; kirjeldada reageerimisstrateegiat, mis võib hõlmata 
kaitsekaevu puurimise kavasid ja reageerimiseks vajalike seadmete loetelu. 

                                               
1 Nt OSPAR „Report on Discharges, Spills and Emissions”
2 Nt. NSOAFi „ohutusbülletäänid”.
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Enne valmisolekukava heakskiitmist ei tohi tegevust alustada. Keeruliste kaevude või 
puurimistingimuste puhul tuleks valmisolekukava hinnata üheaegselt muude seadusjärgsete 
heakskiidumenetlustega.

Deepwater Horizoni katastroofi mõju oli sobivate reostuse likvideerimise seadmete nappuse 
tõttu ulatuslikum. Konkreetselt võiks antud katastroofist õppida, millised varusüsteemid ja 
reostuse likvideerimise vahendid tuleks kavandada. Teave selle kohta, kuidas paremini 
reageerida kriisile tulevikus, on üks peamisi aruteluteemasid sellistel foorumitel nagu GIRG1

ja OSPRAG2. Ühisalgatused töötada välja asjakohased reostuse piiramise ja kogumise 
seadmed on juba kandnud vilja – OSPRAG tellis hiljuti „sulgeseadme”, mis peaks puuraugu 
Ühendkuningriigi mandrilaval toimuva lekke korral sulgema.

Töötusharu ja reguleerivad asutused peaksid tagama, et sarnased seadmed oleksid kasutada ka 
Vahemerel.

Kui Euroopa Meresõiduohutuse Ameti asutamismääruse läbivaatamise tulemusena lisatakse 
määrusesse ka avamere nafta- ja gaasitootmisest põhjustatud reostuse likvideerimine, peaks 
amet koondama andmed reageerimiseks vajalike ressursside olemasolu kohta tööstuses ja 
vastavate riiklike vahendite kohta.

Parandusmeetmed

Esialgset reageerimist Deepwater Horizoni katastroofile iseloomustavad segadus 
vastutusvaldkondades ja riigi kontrolli puudumine ning avalikkusele antava teabe 
vastuolulisus. 

ELis toimuv liikmesriigi jaoks piisavalt ulatuslik naftaleke sunniks liikmesriike välja töötama 
riiklikke valmisolekukavasid, milles on täpsustatud käsustruktuurid, sidekanalid ja kavad 
riiklike ja tööstusettevõtete vahendite kasutamiseks.

Vastutus

Iga katastroofi potentsiaalset maksumust mõjutavad mitmed tegurid, mis on seotud puuraugu 
iseloomuga (reservuaari suurus, rõhk, temperatuur jne), keskkond üldisemalt ja reageerimise 
laad, eeskätt selle kiirus.

ELis põhineb keskkonna-alane vastutus „saastaja maksab” põhimõttel. On vaja 
õigusmehhanismi, mis tagaks, et käitajal oleksid enne tegevuse alustamist piisavad rahalised 
vahendid selle nõude ja ka muude kohustuste täitmiseks.

Siiski ei tohi õiguslikud tõkked selles valdkonnas olla nii suured, et see tegevusala jääks 
suletuks väiksematele, sageli kitsamalt spetsialiseerunud ettevõtjatele. Kui suured 
rahvusvahelised ettevõtted leiavad järjest sagedamini, et mõne sissetöötatud maardla edasine 
käitamine on ebamajanduslik, siis väiksemad ettevõtjad võivad need sageli üle võtta, 
säilitades niiviisi investeeringud ja laiendades tootmist. Järjepidev investeerimine on 

                                               
1 Global Industry Response Group
2 Oil Spill Prevention and Response Group



PE460.753v02-00 12/12 PR\860449ET.doc

ET

ülioluline, et aidata peatada tootmise vähenemist ELi vanemates avamere nafta- ja 
gaasimaardlates. 

Oligopol avamere nafta- ja gaasitootmises ei täida ELi majanduslikke, keskkonna-alaseid ja 
energiavajadusi just kõige paremini.

OPOL on Põhjamere vastastikune tagatisskeem, millega kohustatakse ettevõtteid 
aktsepteerima ranget mittesüülist vastutust reostamisega tekitatud kahju eest ning hüvitama 
parandusmeetmed, kusjuures praegu on vastutuse piirmäär 250 miljonit USA dollarit 
intsidendi kohta.1

Selline skeem annab mehhanismi nõuete õiges järjekorras rahuldamiseks ja stiimuli kõigile 
osapooltele võtta kohe kasutusele parandusmeetmed. Riski vastastikune iseloom aitab tõsta 
käitajate omavahelist kontrolli ja järelevalvet. Skeem sõltub sarnastes kohtades tegutsevate 
osapoolte vahelisest usaldusest. OPOLi laiendamine muudes ELi meredes asuvatele 
avameremaardlatele tundub ebakohane, kuid arvestades sellest skeemist saadavat kasu, tuleks 
luua võrdväärsed skeemid ka muudes ELi vetes tegutsevatele käitajatele.

Rahvusvaheline mõõde

ELi vete suhtes kohaldatakse suurt hulka rahvusvahelisi õigusakte. ELi tasandi meetmeid 
tuleks aga tervitada vaid siis, kui need annavad lisandväärtust.

Kuigi antud tööstusharu peaks tagama, et sama kõrgeid standardeid järgitakse kogu maailmas, 
oleks ebapraktiline muuta see kohustuseks ettevõtetele, kelle peakorter on ELis. Isegi kui jätta 
kõrvale võimalikud õiguslikud probleemid, ei suudaks riiklikud pädevad asutused ettevõtete 
tegutsemist üle kogu maailma kontrollida.

On ka küsitav, millist mõju avaldaks ülemaailmsetele ohutusstandarditele see, kui järjest 
suurem osa maailma tootmisest oleks kas valitsuste või riigile kuuluvate ja reguleeritavate 
riiklike ettevõtete kontrolli all.

Rahvusvaheliste pingutuste toetamine G20 tasandil – eeskirju, standardeid ja menetlusi 
puudutavate heade tavade jagamine – on palju parem ja realistlikum lähenemisviis. Tööstusel 
on täiendav roll ja selliseid skeeme nagu PETRAD2 tuleks julgustada, eriti kui nendesse 
kaasatakse arengumaad.

                                               
1 See arv ei ole koguvastutuse ülemmäär.
2 Norra tootjate kogemuste jagamine


