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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0688),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0392/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse 
avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, 
uuringute ja tootmise ohutust

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, milles 
käsitletakse avamerel nafta ja gaasi 
geoloogilise luure, uuringute ja tootmise 
ohutust

Or. en

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle heakskiitmine eeldab vastavaid 
muudatusi kogu tekstis.)



PE491.285v01-00 6/47 PR\905288ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Avamere nafta- ja gaasiammutamisest 
põhjustatud õnnetused 2010. aastal, 
ennekõike Mehhiko lahe juhtum, tekitasid
vajaduse vaadata läbi avameretegevuse
ohutuse poliitika. Komisjon algatas 
avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingute ohutuse 
läbivaatamise ja väljendas oma esialgset 
seisukohta selle suhtes oma 13. oktoobri 
2010. aasta teatises „Avamerel nafta ja 
gaasi tootmise ohutusega seotud 
probleemid”. Euroopa Parlament võttis 
vastu kaks selleteemalist resolutsiooni –
7. oktoobril 2010 ja 13. septembril 2011. 
Liikmesriikide energeetikaministrid 
väljendasid oma vaateid 
energeetikanõukogu 3. detsembri 
2010. aasta järeldustes.

(4) Avamere nafta- ja gaasiammutamisest 
põhjustatud õnnetused 2010. aastal, 
ennekõike Mehhiko lahe juhtum, on 
tugevalt demonstreerinud avamere nafta-
ja gaasiammutamisega seotud tegevuse 
ohtu ning on tekitanud vajaduse vaadata 
läbi avameretegevuse ohutuse poliitika.
Komisjon algatas avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingute ohutuse 
läbivaatamise ja väljendas oma esialgset 
seisukohta selle suhtes oma 13. oktoobri 
2010. aasta teatises „Avamerel nafta ja 
gaasi tootmise ohutusega seotud 
probleemid”. 7. oktoobril 2010 ja 13. 
septembril 2011. Liikmesriikide 
energeetikaministrid väljendasid oma 
vaateid energeetikanõukogu 3. detsembri 
2010. aasta järeldustes.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Avamere nafta ja gaasi 
tööstusettevõtted paiknevad mitmetes liidu 
piirkondades ja silmapiiril on uued 
sellealased piirkondlikud arendused liidu 
vetes. Nafta ja gaasi avameretootmisel on 
märkimisväärne osakaal ELi 
energiavarustuse kindluse tagamises.

(7) Avamere nafta ja gaasi 
tööstusettevõtted paiknevad mitmetes liidu 
piirkondades ja silmapiiril on uued 
sellealased piirkondlikud arendused liidu 
vetes, sest tehnoloogilised uuendused 
võimaldavad puurida keerulisemas 
keskkonnas. Nafta ja gaasi 
avameretootmisel on märkimisväärne 
osakaal ELi energiavarustuse kindluse 
tagamises.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivile 
1994/22/EÜ süsivesinike geoloogilise 
luure, uurimise ja tootmise lubade andmis-
ning kasutamistingimuste kohta tohib 
liidus tegeleda avamerel nafta ja gaasiga 
seotud tegevusega üksnes selleks antud loa 
alusel. Seepärast peab pädev asutus 
hindama leiukohtade uurimiseks ja 
tootmiseks ainuõigust soovivate taotlejate 
puhul tehnilisi ja rahalisi riske ning 
vajaduse korral ettevõtte varasemat 
tegevust. Loa saanud käitaja tehnilise ja 
rahalise suutlikkuse hindamisel peab pädev 
asutus väga põhjalikult hindama ka 
loaomaniku suutlikkust tagada igas 
mõeldavas olukorras katkematu ohutu ja 
tõhus tegevus.

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivile 
1994/22/EÜ süsivesinike geoloogilise 
luure, uurimise ja tootmise lubade andmis-
ning kasutamistingimuste kohta tohib 
liidus tegeleda avamerel nafta ja gaasiga 
seotud tegevusega üksnes selleks antud loa 
alusel. Seepärast peab pädev asutus 
hindama leiukohtade uurimiseks ja 
tootmiseks ainuõigust soovivate taotlejate 
puhul tehnilisi ja rahalisi riske ning 
vajaduse korral ettevõtte varasemat 
tegevust. Loa saanud käitaja tehnilise ja 
rahalise suutlikkuse hindamisel peab pädev 
asutus väga põhjalikult hindama ka 
loaomaniku suutlikkust tagada igas 
mõeldavas olukorras katkematu ohutu ja 
tõhus tegevus. Finantstagatiste 
mehhanism ja kindlustustariifid peaksid 
põhinema tegelikel tootmisega seotud ja 
mitteseotud toimingutel. Samuti on 
vajadus projektipõhiste kindlustustoodete 
järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liidu parimate tegevustavade puhul 
on nõutud, et rajatiste, sealhulgas 
teisaldatavate puurimisplatvormide 

(21) Liidu parimate tegevustavade puhul 
on nõutud, et rajatiste, sealhulgas 
teisaldatavate puurimisplatvormide 
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omanikud ja/või käitajad kehtestaksid 
ühise tõhusa suurõnnetuste ennetamise 
strateegia ja sobiva korra ning määraksid 
korrapäraselt ja laiapõhjaliselt kindlaks 
kõikvõimalikud suurõnnetusohu 
stsenaariumid, mis hõlmavad kõiki 
ohtlikke toiminguid, mida sellel platvormil 
võidakse teha. Selliste parimate tavade 
puhul nõutakse veel eespool nimetatud 
stsenaariumide tõenäosuse, tagajärgede ja 
vajalike kontrollimehhanismide hindamist 
kõikehõlmava ohutusjuhtimise süsteemi 
raames. Strateegia ja kord tuleb selgelt 
esitada dokumendi kujul (suurõnnetusohu 
aruanne). Suurõnnetusohu aruanne peaks 
olema võrreldav direktiivis 92/91/EÜ 
osutatud töötervishoiu ja tööohutuse 
dokumendiga ja seda täiendama, samuti 
peaks see hõlmama sätteid keskkonnariski 
hindamise kohta ja hädaolukorra 
lahendamise plaane. Tuleks nõuda, et 
suurõnnetusohu aruanne esitatakse 
pädevale asutusele kooskõlastamiseks.

omanikud ja/või käitajad kehtestaksid 
ühise tõhusa suurõnnetuste ennetamise 
strateegia ja sobiva korra ning määraksid 
korrapäraselt ja laiapõhjaliselt kindlaks 
kõikvõimalikud suurõnnetusohu 
stsenaariumid, mis hõlmavad kõiki 
ohtlikke toiminguid, mida sellel platvormil 
võidakse teha. Selliste parimate tavade 
puhul nõutakse veel eespool nimetatud 
stsenaariumide tõenäosuse, tagajärgede ja 
vajalike kontrollimehhanismide hindamist 
kõikehõlmava ohutusjuhtimise süsteemi 
raames. Strateegia ja kord tuleb selgelt 
esitada dokumendi kujul (suurõnnetusohu 
aruanne). Suurõnnetusohu aruanne peaks 
olema võrreldav direktiivis 92/91/EÜ 
osutatud töötervishoiu ja tööohutuse 
dokumendiga ja seda täiendama, samuti 
peaks see hõlmama sätteid keskkonnariski 
hindamise kohta ja hädaolukorra 
lahendamise plaane. Tuleks nõuda, et 
suurõnnetusohu aruanne esitatakse 
pädevale asutusele kooskõlastamiseks.
Töötajad peaksid osalema terves 
suurõnnetusohu aruande 
ettevalmistamises, näiteks valitud 
tööohutusesindaja kaasamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Sellest tulenevalt asutati komisjoni 
19. jaanuari 2012. aasta otsusega 
avamere nafta- ja gaasiammutamise 
Euroopa Liidu asutuste rühm (ELi 
asutuste rühm), mille ülesanne on toimida 
foorumina suurõnnetuste ennetamise 
alaste kogemuste ja ekspertteadmiste 
vahetamiseks ning avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutele 
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reageerimiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 
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.

48. 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, ja esitama 
tulemuste ja ettepanekute kohta aasta 
jooksul pärast vastuvõtmist aruande.

Turvaabinõu tagamiseks tuleks igas ELi 
merepiirkonnas luua naftareostuse 
hüvitamiskavad, mille liikmelisus oleks 
käitajate jaoks kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Komisjon tagab, et tööstus järgib 
vähemalt ELis kehtivaid või nendega 
võrdväärseid keskkonna- ja 
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ohutusstandardeid, sõltumata sellest, 
millises maailma osas tegutsetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „vastuvõetav” suurõnnetuse riski 
lubatavus ulatuses, üle mille risk 
märkimisväärselt ei vähene, olenemata
täiendava aja, ressursi või kulude
panustamisest;

1. „vastuvõetav” suurõnnetuse risk, mida 
vähendatakse niipalju, kui see on 
mõistlikult teostatav, muutes jääkriski 
tühiseks võrrelduna täiendava aja, ressursi 
või kulude panusega, mis on vajalik selle 
kaotamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „pädev asutus” vastavalt käesolevale 
määrusele määratud ja oma 
reguleerimisalaga seotud ülesannete eest 
vastutav asutus;

6. „pädev asutus” ametiasutus, mille 
tegevust reguleeritakse avaliku õigusega 
ja mis on määratud täitma talle käesoleva 
määruse alusel pandud ülesandeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „ettevõte” füüsiline või juriidiline isik 
või selliste isikute rühm;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „uuringuluba” liikmesriigi antav luba 
nafta ja gaasi uuringute tegemiseks loaga 
hõlmatud ala süvakihtides, millega aga ei 
lubata toota naftat ja gaasi ärilistel 
eesmärkidel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Loamenetluste eraldamine (uuringute ja tootmise jaoks) on üldise tavaga vastuolus. Eesmärk, 
mille kohaselt loa andnud asutused võivad vaadata uuringute käigus kogutud andmeid enne 
loa andmist tootmistegevuseks, on hõlmatud artikli 4 lõike 3 muudetud tekstiga.

Muudatusettepanek 13

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” ettevõtjad, kes tegelevad 
vahetult avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega käesoleva määruse 
tähenduses või kelle tegevus on sellega 
tihedalt seotud;
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. „suurõnnetus” sellised juhtumid nagu 
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;

18. „suurõnnetus” sellised juhtumid nagu 
tulekahju või plahvatus, märkimisväärne 
kontrolli kaotamine puuraugu üle või 
süsivesinike või ohtlike ainete ulatuslik 
keskkonda sattumine, mis põhjustab 
inimkaotusi; õnnetus, mis kahjustab 
oluliselt rajatist või selle seadmeid, 
põhjustades inimkaotuste otsest ohtu; 
igasugune muu sündmus, mis toob kaasa
avamererajatisel töötavate või sellega 
seotud toimingutes osalevate inimeste
hukkumise või tõsised kehavigastused;
süsivesinike või ohtlike ainete ulatuslik 
keskkonda sattumine, mis avaldab 
keskkonnale tugevat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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. Siia 
kuulub ka nafta ja gaasi transportimine
ühendatud taristu kaudu või avamere 
rajatiselt või veealuselt rajatiselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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” tootmisrajatise käitaja või 
tootmisvälise rajatise käitaja või puuraugu 
käitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. „tootmisrajatise käitaja” isik, kelle 
loaomanik on määranud juhtima ja 
kontrollima tootmisrajatise 
põhifunktsioone;

23. „tootmisrajatise käitaja” ettevõte, kelle 
loaomanik on määranud juhtima ja 
kontrollima tootmisrajatise 
põhifunktsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. „omanik” isik, kellel on juriidiline 
õigus kontrollida tootmisvälise rajatise 
tööd;

24. „tootmisvälise rajatise käitaja” 
ettevõte, kellel on juriidiline õigus 
kontrollida tootmisvälise rajatise tööd;

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. „tootmisluba” – liikmesriigi antav 
luba nafta ja gaasi tootmiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Loamenetluste eraldamine (uuringute ja tootmise jaoks) on üldise tavaga vastuolus. Eesmärk, 
mille kohaselt loa andnud asutused võivad vaadata uuringute käigus kogutud andmeid enne 
loa andmist tootmistegevuseks, on hõlmatud artikli 4 lõike 3 muudetud tekstiga.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. „risk” konkreetse tagajärje ilmnemise 
tõenäosus konkreetse aja jooksul või 
konkreetsete asjaolude korral;

30. „risk” sündmuse toimumise 
tõenäosuse ja sündmuse tagajärgede 
kombinatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. „puuraugu käitaja” isik, kelle 
loaomanik on määranud kavandama ja 
teostama puuraugu käitamist.

33. „puuraugu käitaja” ettevõte, kelle 
loaomanik on määranud kavandama ja 
teostama puuraugu käitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. „naftareostusele reageerimise 
tühimik ” olukord, kus naftaleket 
põhjustada võivaid tegevusi viiakse läbi 
ajal, mil tõhusaid vastumeetmeid ei ole 
võimalik rakendada seepärast, et 
kättesaadavad tehnoloogiad ei ole tõhusad 
või keskkonnatingimused või muud 
piiravad tegurid takistavad nende 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avamere nafta- ja gaasiammutamiseks
luba taotlevate ettevõtjate tehnilise ja 
finantssuutlikkuse hindamisel võetakse 
täielikult arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi ning taotleja
finantssuutlikkust, sealhulgas
finantstagatisi ja suutlikkust võtta 
vastutust, mis kõnealuste avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega kaasneb, 
eriti vastutust keskkonnakahju eest.

2. Lube väljastav asutus hindab eelkõige 
seda, kas avamere nafta- ja
gaasiammutustoiminguteks luba taotleva 
ettevõtte tehniline ja finantssuutlikkus on 
proportsionaalne riskide ja ohtudega
asjaomases piirkonnas ja igasugust muud 
vajalikku teavet piirkonna kohta, samuti 
uuringute ja tootmise vastavat etappi. 
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse
taotleja finantssuutlikkusele, sealhulgas
finantstagatistele ja suutlikkusele võtta 
vastutust, mis kõnealuste avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega kaasneb, 
eriti vastutust keskkonnakahju eest

Samuti võetakse arvesse aruandeid kogu 
maailmas toimunud juhtude kohta, 
millega taotleja oli seotud.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Load avamere nafta ja gaasi uuringuteks 
ja tootmiseks antakse eraldi.

3. Load avamere nafta ja gaasi uuringuteks 
ja tootmiseks samas loaga hõlmatud alas
antakse viisil, mis võimaldab lube 
väljastaval asutusel võtta enne toomiseks 
loa andmist arvesse uuringutegevuse 
käigus kogutud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad selle, et üldsusele 
antakse varajased ja reaalsed võimalused 

1. Liikmesriigid tagavad selle, et üldsusele 
antakse varajased ja reaalsed võimalused 
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osaleda liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvas loamenetlustes vastavalt 
käesoleva direktiivi I lisas kehtestatud 
nõuetele. Kõnealused menetlused on 
sätestatud direktiivi 2003/35/EÜ II lisas.

osaleda liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvas loamenetlustes avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks vastavalt 
käesoleva direktiivi I lisas kehtestatud 
nõuetele. Kõnealused menetlused on 
sätestatud direktiivi 2003/35/EÜ II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldsuse osalemine on korraldatud nii, et 
teabe avalikustamine ja üldsuse kaasamine 
ei tekita riske avamere nafta- ja 
gaasirajatiste ohutusele ja turvalisusele ega 
nende käitamisele.

3. Üldsuse osalemine on korraldatud nii, et 
teabe avalikustamine ja üldsuse kaasamine 
ei tekita riske avamere nafta- ja 
gaasirajatiste ohutusele ja turvalisusele ega 
nende käitamisele ning ei kahjusta taotleja 
ärihuve.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tõend käitaja liikmelisuse kohta 
vastastikuses naftareostuse 
hüvitamiskavas;

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Suurõnnetusohu aruanne esitatakse 
pädevale asutusele viimase kehtestatud 
tähtaja jooksul ja hiljemalt 12 nädalat enne 
kavandatavat käitamise algust.

3. Suurõnnetusohu aruanne esitatakse 
pädevale asutusele viimase kehtestatud 
tähtaja jooksul ja hiljemalt 12 nädalat enne 
kavandatavat käitamise algust. 
Käitamisega ei jätkata enne, kui pädev 
asutus on suurõnnetusohu aruande heaks 
kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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. Töötajate esindajad osalevad 
suurõnnetusohu aruande koostamises.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui enne suurõnnetusohu aruande 
vastuvõtmist on vaja täiendavat teavet,
nõuab pädev asutus lisateavet või 
muudatuste tegemist esitatud 
dokumentidesse.

4. Kui enne suurõnnetusohu aruande 
vastuvõtmist on vaja täiendavat teavet,
esitab käitaja pädeva asutuse taotlusel 
täiendava teabe ja muudab vajadusel 
esitatavat suurõnnetusohu aruannet.
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Or. en

Muudatusettepanek 32

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.

Tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruanne sisaldab II lisa punktides 3 ja 5 
täpsustatud üksikasju. Töötajate esindajad 
osalevad suurõnnetusohu aruande 
koostamises.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui enne suurõnnetusohu aruande 
vastuvõtmist on vaja täiendavat teavet,
nõuab pädev asutus lisateavet või 
muudatuste tegemist esitatud 
dokumentidesse.

5. Kui enne suurõnnetusohu aruande 
vastuvõtmist on vaja täiendavat teavet,
esitab käitaja pädeva asutuse taotlusel 
täiendava teabe ja muudab vajadusel 
esitatavat suurõnnetusohu aruannet.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmisrajatiste ja tootmisväliste 
rajatiste korral tuleb käitisesisene
hädakordade lahendamise plaan esitada 
pädevale asutusele suurõnnetusohu 

2. Tootmisrajatiste ja tootmisväliste 
rajatiste korral esitab käitaja pädevale 
asutusele käitisesisese hädakordade 
lahendamise plaani suurõnnetusohu 
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aruande osana. aruande osana.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Varustus igasuguse potentsiaalse 
naftareostuse peatamiseks peab asuma 
rajatiste vahetus läheduses, et võimaldada 
selle õigeaegset kasutamist suurõnnetuse 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus vaatab teatise läbi ning 
tegutseb, kui ta peab seda vajalikuks, enne 
kui puuraugu käitamist võib alustada.

2. Pädev asutus vaatab teatise läbi ning 
tegutseb, kui ta peab seda vajalikuks,
näiteks keelates käitamisega alustamise,
enne kui puuraugu käitamist võib alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus vaatab teatise läbi ning 
tegutseb, kui ta peab seda vajalikuks, enne 
kui kombineeritud käitamist tohib

2. Pädev asutus vaatab teatise läbi ning 
tegutseb, kui ta peab seda vajalikuks,
näiteks keelates käitamisega alustamise,
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alustada. enne kui puuraugu käitamist võib alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatu kolmandast isikust kontrollija 
valimine ning sõltumatu kolmanda isiku 
kontrolli ja sõltumatu puukaevu kontrolli 
süsteemide koostamine vastab II lisa 
punktis 5 sätestatud kriteeriumidele.

2. Sõltumatu kolmandast isikust kontrollija 
valimine ning sõltumatu kolmanda isiku 
kontrolli ja sõltumatu puukaevu ehituse
kontrolli süsteemide koostamine vastab 
II lisa punktis 5 sätestatud kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Liidu vetes käitatavad 
tootmisvälised rajatised vastavad 
asjakohastele rahvusvahelistele 
konventsioonidele, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta määruses 391/2009/EÜ, või 
samaväärsetele ujuvate 
merepuurplatvormide ehitamise ja 
varustuse koodeksis (2009. aasta MODU 
KOODEKS) sätestatud standarditele. Need 
rajatised sertifitseerib Euroopa Liidu poolt 
vastavalt eespool nimetatud määrusele 
tunnustatud organisatsioon.

7. Euroopa Liidu vetes käitatavad 
tootmisvälised liikuvrajatised vastavad 
asjakohastele rahvusvahelistele 
konventsioonidele, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta määruses 391/2009/EÜ, või 
samaväärsetele ujuvate 
merepuurplatvormide ehitamise ja 
varustuse koodeksis (2009. aasta MODU 
KOODEKS) sätestatud standarditele. Need 
rajatised sertifitseerib Euroopa Liidu poolt 
vastavalt eespool nimetatud määrusele 
tunnustatud organisatsioon.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon koostab koostöös Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametiga loetelu 
organisatsioonidest, keda tunnustatakse 
tootmisrajatiste sõltumatute kolmandast 
isikust kontrollijatena vastavalt artiklile 
35, ja ajakohastab seda loetelu 
korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus tegevust keelata Pädevate asutuste volitused seoses 
tegevusega rajatistel

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus keelab mis tahes sellise 
rajatise või rajatise osa käitamise või 
kasutuselevõtu, mille kohta artiklite 10, 11, 
13 ja 14 kohaselt käitaja poolt 
suurõnnetuste ennetamiseks ja nende mõju 
leevendamiseks kavandatud meetmeid
peetakse tõsiselt puudulikeks.

1. Pädev asutus keelab mis tahes sellise 
rajatise või ühendatud taristu käitamise 
või kasutuselevõtu, mille kohta artiklite 10, 
11, 13 ja 14 kohaselt käitaja poolt 
suurõnnetuste ennetamiseks ja nende mõju 
leevendamiseks suurõnnetusohu aruandes 
esitatud meetmete vastavust käesoleva 
direktiivi sätetele peetakse puudulikeks.
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Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus keelab sellise rajatise või 
rajatise osa kasutamise, mille kontrolli, 
artiklite 10 ja 11 kohase suurõnnetusohu 
aruande perioodilise läbivaatamise või 
artiklite 13 ja 14 kohaste teatiste muutuste 
tulemustest nähtub, et käesoleva määruse 
nõudeid ei täideta või kui on põhjust 
käitamise või rajatiste ohutuses kahelda.

4. Pädev asutus keelab sellise rajatise või 
rajatise osa või ühendatud taristu
kasutamise, mille kontrolli, artiklite 10 
ja 11 kohase suurõnnetusohu aruande 
perioodilise läbivaatamise või artiklite 13 
ja 14 kohaste teatiste muutuste tulemustest 
nähtub, et käesoleva määruse nõudeid ei 
täideta või kui on põhjust käitamise või 
rajatiste ohutuses kahelda.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on seisukohal, et
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.

Kui liikmesriik või pädev ametiasutus on 
seisukohal, et tema jurisdiktsioonis toimuv 
avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega seotud 
suurõnnetus võib tekitada märkimisväärset 
negatiivset mõju teise liikmesriigi
keskkonnale või kui tõenäoliselt 
märkimisväärselt mõjutatud liikmesriik või 
pädev ametiasutus esitab vastava taotluse, 
siis edastab liikmesriik, kelle 
jurisdiktsiooni all käitamine hakkab 
toimuma, mõjutatud liikmesriigile või 
pädevale ametiasutusele asjakohase teabe 
ning võtab artiklite 27 ja 32 kohaselt vastu 
kokku lepitud kahju vältimise meetmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitajad koostavad dokumendi, kus on 
sätestatud nende suurõnnetuste ennetamise 
poliitika, ja tagavad, et seda rakendatakse 
nende kõigi avameretoimingute 
korraldamise vältel, seda muuhulgas
poliitika tulemuslikkuse tagamiseks kohase 
järelevalve kasutuselevõtuga.

1. Käitajate valduses on dokument, kus on 
sätestatud nende suurõnnetuste ennetamise 
poliitika, ja tagavad, et seda rakendatakse 
nende kõigi toimingute, sealhulgas
avameretoimingute korraldamise vältel,
koos poliitika tulemuslikkuse tagamiseks 
kohase järelevalve kasutuselevõtuga.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt koostatud dokument 
esitatakse pädevatele asutustele osana 
artiklitele 10 ja 11 vastavast 
suurõnnetusohu aruandest või artikli 13 
kohasest puurkaevu käitamise teatisest.

2. Lõike 1 kohaselt koostatud dokument 
esitatakse pädevatele asutustele osana 
artiklitele 10 ja 11 vastavast 
suurõnnetusohu aruandest või osana artikli 
13 kohasest puurkaevu käitamise teatisest.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käitajad kehtestavad tööstuse 
prioriteedid (ning konsulteerivad sellel 

5. Pädevad ametiasutused kehtestavad 
tööstuse prioriteedid (ning konsulteerivad 
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teemal artikli 27 kohaselt regulaarselt 
asjaomaste liikmesriikide esindajatega) 
avamere suurõnnetusohu ohjamise 
parimate tavade standardite ja suuniste 
koostamise ja/või läbivaatamise kohta 
kogu projekteerimise ja avamerel käitamise 
olelusringi vältel ning järgivad vähemalt 
IV lisa suuniseid.

sellel teemal artikli 27 kohaselt tööstusega) 
avamere suurõnnetusohu ohjamise 
parimate tavade standardite ja suuniste 
koostamise ja/või läbivaatamise kohta 
kogu projekteerimise ja avamerel käitamise 
olelusringi vältel ning järgivad vähemalt 
IV lisa suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Liidus asutatud loaomanikud, 
käitajad ja suuremad töövõtjad tegutsevad 
selle nimel, et viia oma Euroopa Liidust 
väljaspool toimuv avamere nafta- ja 
gaasiammutamine kooskõlla käesolevas
määruses sätestatud põhimõtetega.

6. Euroopa Liidus asutatud loaomanikud, 
käitajad ja suuremad töövõtjad tegutsevad 
selle nimel, et viia oma Euroopa Liidust 
väljaspool toimuv avamere nafta- ja 
gaasiammutamine kooskõlla käesolevas
direktiivis sätestatud ja artikli 21 kohaste
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui käitaja läbiviidav tegevus 
põhjustab inimtervisele otsest ohtu või 
suurendab märkimisväärselt 
suurõnnetuse ohtu, peatavad käitajad 
rajatise tegevuse niikauaks, kui otsese 
ohu võimalus või tegelik otsene oht on 
kontrolli alla saadud.

Or. en
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kui võetakse käesoleva artikli lõikes 7 
osutatud meetmed, siis annab käitaja 
pädevale asutusele sellest viivitamata 
teada.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused kehtestavad sobivad 
korraldused, et tagada oma sõltumatus 
huvide konfliktidest ohutuse ja 
keskkonnakaitse reguleerimise ning 
liikmesriikide majandusarenguga seotud 
ülesannete (eelkõige avamere nafta- ja 
gaasiammutamise lubade andmise ning 
asjakohaste tulude poliitika ja nende 
kogumise) vahel.

1. Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutustoimingud, kehtestavad 
sobivad korraldused, et tagada pädevate 
asutuste sõltumatus huvide konfliktidest 
ohutuse ja keskkonnakaitse reguleerimise 
ning liikmesriikide majandusarenguga 
seotud ülesannete (eelkõige avamere nafta-
ja gaasiammutamise lubade andmise ning 
asjakohaste tulude poliitika ja nende 
kogumise) vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. 1 a. Käitajad tagavad pädevatele 
asutustele või pädevate asutuste juhtimisel 
tegutsevatele isikutele mis tahes mõistlikul 
ajal transpordi rajatiseni ja selle juurest 
tagasi (sealhulgas nende varustuse 
transport) ning samuti nende majutuse, 
toitlustamise ja muu toimetuleku seoses 
rajatise külastamisega järelevalve 
eesmärgil, sealhulgas kontrollid, 
uurimised ja käesoleva direktiivi 
jõustamine ja järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 53

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui käitaja läbiviidav tegevus põhjustab inimtervisele otsest ohtu või suurendab 
märkimisväärselt suurõnnetuse ohtu, tuleb see koheselt peatada. Asjaolu, et oht on seotud 
käesoleva direktiivi sätete eiramisega, ei ole tähtis. Seepärast tõstetakse tekst artikli 18 alla. 
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Muudatusettepanek 54

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui käitaja läbiviidav tegevus põhjustab inimtervisele otsest ohtu või suurendab 
märkimisväärselt suurõnnetuse ohtu, tuleb see koheselt peatada. Asjaolu, et oht on seotud 
käesoleva direktiivi sätete eiramisega, ei ole tähtis. Seepärast tõstetakse tekst artikli 18 alla.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. 4 a. Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutustoimingud, kontrollivad 
pädeva asutuse tegevuse tulemuslikkust ja 
võtavad selle suurendamiseks vajalikud 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. VI lisas sätestatud teave tehakse
üldsusele kättesaadavaks, ilma et oleks 
vajalik esitada taotlus Euroopa Liidu 

1. Pädevad asutused teevad VI lisas 
sätestatud teabe üldsusele kättesaadavaks, 
ilma et oleks vajalik esitada taotlus 
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õigusaktides keskkonnateabele 
juurdepääsule kohaldatavate sätete alusel.

Euroopa Liidu õigusaktides 
keskkonnateabele juurdepääsule 
kohaldatavate sätete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad artiklis 30
osutatud riiklike hädaolukordade 
lahendamise plaanide avaldamisel, et 
avaldatav teave ei põhjusta riski avamere 
nafta- ja gaasirajatiste ja nende käitamise 
ohutusele ega turvalisusele.

3. Liikmesriigid tagavad I, V ja VI lisas
osutatud riiklike hädaolukordade 
lahendamise plaanide avaldamisel, et 
avaldatav teave ei põhjusta riski avamere 
nafta- ja gaasirajatiste ja nende käitamise 
ohutusele ega turvalisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avamere nafta- ja gaasiammutamise 
ohutuse ja keskkonnamõju aruandlus

Liikmesriikide, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja
gaasiammutustoimingud, avamere nafta-
ja gaasiammutamise ohutuse ja 
keskkonnamõju aruandlus

Or. en
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad aastaaruande, 
kus on esitatud järgmised andmed:

1. Asjaomased liikmesriigid koostavad 
aastaaruande, kus on esitatud järgmised 
andmed:

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) artikli 20 lõike 4 a kohase järelevalve 
tulemus ja pädeva asutuse sõltumatus

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad ametiasutuse, 
kes vastutab artikli 22 kohaselt teabe 
vahetamise ja artikli 23 kohaselt teabe 
avaldamise eest, ning annavad komisjonile 
sellest teada.

2. Asjaomased liikmesriigid määravad 
ametiasutuse, kes vastutab artikli 22 
kohaselt teabe vahetamise ja artikli 23 
kohaselt teabe avaldamise eest, ning 
annavad komisjonile sellest teada.

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta tagant 
aruanded Euroopa avameretegevuse 
ohutuse kohta talle liikmesriikide ja 
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti esitatud 
teabe alusel. Kõnealuse ülesande täitmisel 
abistab komisjoni artikli 26 kohaselt 
asjaomane liikmesriik.

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta tagant 
aruanded talle liikmesriikide poolt lõike 1 
kohaselt ja Euroopa Meresõiduohutuse 
Ameti esitatud teabe alusel. Kõnealuse 
ülesande täitmisel abistab komisjoni
artikli 27 kohaselt asjaomane liikmesriik ja 
Euroopa Liidu asutuste rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid uurivad põhjalikult 
suurõnnetusi, millest tuleneb (inimestele 
ja keskkonnale) märkimisväärne kahju 
või suur varade kaotus. Uurimisaruanne 
sisaldab õnnetusele eelnenud 
ajavahemiku jooksul pädeva asutuse poolt 
asjakohase rajatise reguleerimise 
tulemuslikkuse hindamist ning soovitusi 
asjakohaste regulatiivsete tavade 
muudatuste kohta, kui see on vajalik.

2. Liikmesriigid tagavad suurõnnetuste 
põhjaliku uurimise.

Or. en
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid hindavad asjakohase 
rajatise kontrolli tõhusust õnnetusele 
eelnenud ajavahemiku jooksul pädeva 
asutuse poolt ning soovitusi asjakohaste 
regulatiivsete tavade muudatuste kohta, 
kui see on vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uurimise või õigusmenetluse lõpus
(olenevalt sellest, kumb on hilisem) 
tehakse käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
koostatud uurimisaruande kokkuvõte 
komisjonile kättesaadavaks. Aruande 
eriversioon, milles võetakse arvesse 
võimalikke õiguslikke piiranguid, tehakse 
artikleid 22 ja 23 arvesse võttes üldsusele 
kättesaadavaks.

3. Uurimise või õigusmenetluse lõpus
(olenevalt sellest, kumb on hilisem) 
tehakse käesoleva artikli lõigete 2 ja 2 a
kohaselt koostatud hindamisaruande
kokkuvõte komisjonile ja Euroopa Liidu 
asutuste rühmale kättesaadavaks. Aruande 
eriversioon, milles võetakse arvesse 
võimalikke õiguslikke piiranguid, tehakse 
artikleid 22 ja 23 arvesse võttes üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast lõikele 2 vastavat uurimist 
rakendab pädev asutus kõiki uurimisega 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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saadud soovitusi, mis jäävad tema 
tegevusvolituste piiresse.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused vahetavad omavahel 
regulaarselt teadmisi, teavet ja kogemusi 
ning konsulteerivad seoses asjakohase 
riikliku ja Euroopa Liidu õigusraamistiku
rakendamisega tööstuse, muude 
sidusrühmade ja komisjoniga.

1. Pädevad asutused vahetavad omavahel 
regulaarselt teadmisi, teavet ja kogemusi
Euroopa Liidu asutuste rühma raames
ning kontrollivad asjakohase riikliku ja 
Euroopa Liidu õigusraamistiku
rakendamist ja jõustamist, pidades silmas
tööstuse, muude sidusrühmade ja
komisjoni arvamust, et tugevdada kõige 
kõrgemate normide jõustamist ja 
rakendamist kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tuleb kehtestada selged prioriteedid ja 
menetlused suunisdokumentide 
koostamiseks ja ajakohastamiseks, et 
määrata kindlaks parimad tavad ja 
edendada nende rakendamist lõikes 2 
nimetatud valdkondades.

3. Pädevad asutused peavad koostöös 
tööstusega kehtestama selged prioriteedid 
ja menetlused suunisdokumentide 
koostamiseks ja ajakohastamiseks, et 
määrata kindlaks parimad tavad ja 
edendada nende rakendamist lõikes 2 
nimetatud valdkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon edendab kõrgeid 
ohutusstandardeid avamere nafta- ja 
gaasiammutamise jaoks rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsetel ja riiklikel 
foorumitel, sh Arktika vett käsitlevatel 
foorumitel.

3. Komisjon edendab kõrgeid 
ohutusstandardeid avamere nafta- ja 
gaasiammutamise jaoks rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsetel ja riiklikel 
foorumitel, eelkõige Arktika vett 
käsitlevatel foorumitel.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need võetaks kasutusele rajatises või 
keelutsoonis, mille liikmesriik on rajatise 
või veealuse puuraugusuu ümbruses 
kehtestanud toimuvate suurõnnetuste 
piiramiseks;

a) ennetada avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuse 
eskaleerumist või piirata selle tagajärgi
keelutsoonis, mille liikmesriik on rajatise 
või veealuse puuraugusuu ümbruses 
kehtestanud;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitaja katsetab korrapäraselt käitisesiseste 
hädaolukordade lahendamise plaanide
tulemuslikkust.

Käitaja katsetab korrapäraselt oma
käitisesiseste hädaolukordade lahendamise
plaane, et demonstreerida oma 
hädaolukordade lahendamise seadmete ja 
suutlikkuse tulemuslikkust selleks, et 
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tagada evakueerimis-, säilitamis- ja 
kontrollimis-, taastamis-, puhastus- ja 
kõrvaldamistoimingute käigus ohutuse 
kõrge tase ja funktsioonivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad käitisevälised
hädaolukordade lahendamise plaanid, mis 
hõlmavad kõiki nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvaid avamere nafta- ja gaasirajatisi 
ning võimalikke mõjutatud piirkondi.

1. Liikmesriigid koostavad käitisevälised
hädaolukordadele reageerimise plaanid, 
mis hõlmavad kõiki nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaid avamere nafta- ja 
gaasirajatisi või ühendatud taristuid ning 
võimalikke mõjutatud piirkondi.
Käitisevälistes hädaolukordadele 
reageerimise plaanides täpsustatakse 
käitajate rolli käitisevälises 
hädaolukordadele reageerimises ja käitaja 
osa käitisevälise hädaolukordadele 
reageerimise kuludes.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse koostöös 
asjaomaste käitajatega ning (kui see on 
asjakohane) loaomanikega ja need 
kooskõlastatakse nende rajatiste 
käitisesisese hädaolukordade lahendamise 
plaanidega, mis piirkonnas asuvad või on 
kavandatud. Arvesse tuleks võtta käitaja 

2. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse koostöös 
asjaomaste käitajatega ning (kui see on 
asjakohane) loaomanikega ja need 
kooskõlastatakse nende rajatiste või 
ühendatud taristu käitisesisese 
hädaolukordade lahendamise plaanidega, 
mis piirkonnas asuvad või on sinna
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soovitatud mis tahes uuendusi 
käitisesisestes plaanides.

kavandatud. Arvesse tuleks võtta käitaja 
soovitatud mis tahes uuendusi 
käitisesisestes plaanides.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse vastavalt 
I ja V lisale ning need tehakse vastavalt 
vajadusele komisjonile ja üldsusele 
kättesaadavaks.

3. Käitisevälised hädaolukordade 
lahendamise plaanid koostatakse vastavalt 
I ja V lisale ning need tehakse vastavalt 
vajadusele komisjonile, Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametile ja üldsusele 
kättesaadavaks. Kõnealused menetlused 
üldsuse teavitamiseks on sätestatud 
direktiivi 2003/35/EÜ II lisas. 
Liikmesriigid, kelle jurisdiktsiooni all 
toimuvad avamere nafta- ja 
gaasiammutustoimingud, tagavad 
käitiseväliste hädaolukordade 
lahendamise plaanide avaldamisel, et 
avaldatav teave ei põhjusta riski avamere 
nafta- ja gaasirajatiste ja nende käitamise 
ohutusele ega turvalisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid koostavad ajakohaseid 
aruandeid oma territooriumil või 
jurisdiktsioonis nii avalik-õiguslike kui ka 
eraõiguslike üksuste saada olevate 
hädaolukordade lahendamise ressursside 

6. Liikmesriigid koostavad ajakohaseid 
aruandeid oma territooriumil või 
jurisdiktsioonis nii avalik-õiguslike kui ka 
eraõiguslike üksuste saada olevate 
hädaolukordade lahendamise ressursside 
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kohta. Kõnealused aruanded tehakse 
muudele liikmesriikidele ja vastastikkuse 
põhimõtte alusel kolmandatele 
naaberriikidele ja komisjonile 
kättesaadavaks.

kohta. Kõnealused aruanded tehakse 
muudele liikmesriikidele, Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametile ja 
vastastikkuse põhimõtte alusel 
kolmandatele naaberriikidele ja 
komisjonile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õnnetuse korral võtavad pädevad 
asutused koostöös kõnealuste käitajatega
kõik vajalikud meetmed, et hoida ära 
õnnetuse võimendumine ja leevendada 
selle tagajärgi.

2. Õnnetuse korral võtavad käitajad
koostöös pädevate asutustega kõik 
vajalikud meetmed, et hoida ära õnnetuse 
võimendumine ja leevendada selle 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ette on näha avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuste 
piiriülest mõju, siis annab liikmesriik 
sellest komisjonile ja võimalikele 
mõjutatud liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele vastastikkuse 
põhimõtte alusel teada ning võtab 
tuvastatud riske käitisevälise hädaolukorra 
lahendamise plaani koostamisel arvesse.
Kõnealused liikmesriigid kooskõlastavad 
oma hädaolukordade lahendamise plaanid, 
et lihtsustada ühist reageerimist õnnetusele.

1. Kui ette on näha avamere nafta- ja 
gaasiammutamisega seotud õnnetuste 
piiriülest mõju, siis annab liikmesriik 
sellest komisjonile, Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametile ja võimalikele 
mõjutatud liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele vastastikkuse 
põhimõtte alusel teada ning võtab 
tuvastatud riske käitisevälise hädaolukorra 
lahendamise plaani koostamisel arvesse.
Kõnealused liikmesriigid kooskõlastavad 
oma hädaolukordade lahendamise plaanid, 
et lihtsustada ühist reageerimist õnnetusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid katsetavad korrapäraselt 
oma valmisolekut õnnetustele tõhusaks 
reageerimiseks koostöös võimalike 
mõjutatud liikmesriikide, asjaomaste ELi 
ametite või kolmandate riikidega.
Komisjon võib aidata kaasa õppustele, mis 
keskenduvad piiriülestele ja Euroopa Liidu 
hädaolukordade lahendamise 
mehhanismidele.

3. Liikmesriigid katsetavad korrapäraselt 
oma valmisolekut õnnetustele tõhusaks 
reageerimiseks koostöös võimalike 
mõjutatud liikmesriikide, asjaomaste ELi 
ametite või kolmandate riikidega. Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet algatab õppused, 
mis keskenduvad piiriülestele ja Euroopa 
Liidu hädaolukordade lahendamise 
mehhanismidele.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 35 volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte nõuete 
kohandamiseks tehnoloogia uusimate 
arengutega ning I–VI lisas sätestatud 
menetlustega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib samuti võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 35, et täpsustada määruse 
nõuete kohaldamist, mis on seotud 
järgmisega:

2. Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 35, et täpsustada määruse nõuete 
kohaldamist, mis on seotud järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sõltumatu kolmanda isiku kontrolli 
raames tehtava kontrolliga seotud 
nõuded, nagu on kirjeldatud II lisa 
punktis 5; (d) pädevate asutuste toimimise 
ja korralduse nõuded, nagu on kirjeldatud 
III lisas ja

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) V lisas osutatud hädaolukordadeks 
valmisoleku ja neile reageerimisega 
seotud nõuded

Or. en
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna 
kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) 

muutmine
Direktiivi 2008/99/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
1) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

j) „naftareostusega seotud suurõnnetus”;

2) A lisale lisatakse järgmine taane:

„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv XX/XX/EU, milles käsitletakse 
avamerel nafta ja gaasi geoloogilise 
luure, uuringute ja tootmise ohutust”

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus ja läbivaatamine
37 b. Hiljemalt kolm aastat pärast artiklis 
38 osutatud üleminekuperioodide 
möödumist hindab komisjon, võttes 
nõuetekohaselt arvesse pädevate asutuste 
pingutusi ja kogemust ja tehes tihedat 
koostööd Euroopa Liidu asutuste 
rühmaga, käesoleva direktiivi 
rakendamisel saadud kogemusi.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hindamise tulemuste 
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kohta. Aruandes on esitatud asjakohased 
ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Kui pädev asutus avastab, et 
olemasolevate rajatistega seotud ohu 
määr on madalam, võib nende suhtes 
kohaldada pikemat üleminekuperioodi, 
millest komisjoni teavitab asjaomane 
pädev asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus jõustub selle Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamisele järgneval 
kuupäeval.

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [18 kuu 
möödumisel pärast avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Or. en
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas vastuvõetud põhiliste 
siseriiklike õigusnormide teksti.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. Käesolev direktiiv jõustub 
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39 b. Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 1. Artikli 5 lõike 2 kohaselt määratletud 
loamenetluste puhul tagavad
liikmesriigid, et

(a) üldsust teavitatakse liikmesriikidele 
loataotluste esitamisest ning sellest, et 
asjakohane teave kõnealuste ettepanekute 
kohta (sh ka teave osalemisõiguse kohta) 
on tehtud üldsusele kättesaadavaks, ja 
sellest, kellele võib kommentaare või 
küsimusi esitada, kas avalike teadete või 
muude asjakohaste meetmete, näiteks 
elektroonilise meedia abil, kui see on 
saadaval;

a) üldsust teavitatakse loa taotlemisest ning 
sellest, et asjakohane teave kõnealuste 
ettepanekute kohta (sh ka teave 
osalemisõiguse kohta) on tehtud üldsusele 
kättesaadavaks, ja sellest, kellele võib 
kommentaare või küsimusi esitada, kas 
avalike teadete või muude asjakohaste 
meetmete, näiteks elektroonilise meedia 
abil, kui see on saadaval;

(b) üldsusel on õigus esitada kommentaare 
ja arvamusi, kui kõik variandid on enne 
loataotluste kohta otsuste tegemist avatud;

b) enne loa andmist on üldsusel on õigus 
esitada kommentaare ja arvamusi vastavalt 
liikmesriikide või pädevate asutuste poolt 
kindlaks määratud tähtaegadele ja 
menetlustele;

(c) kõnealuste otsuste tegemisel tuleb 
võtta kohaselt arvesse üldsuse osalemise
tulemusi;

c) loa andmisel võetakse nõuetekohaselt
arvesse üldsuse osavõtu tulemusi;

(d) pärast üldsuse esitatud kommentaaride 
ja arvamuste läbivaatamist tegutseb 
liikmesriik mõistlikkuse piires selle nimel, 
et anda üldsusele teada tehtud otsustest 
ning põhjustest ja kaalutlustest, millel 
kõnealused otsused põhinevad, sh teavet 
üldsuse osalemise protsessi kohta.

d) pärast üldsuse esitatud kommentaaride 
ja arvamuste läbivaatamist tegutseb 
liikmesriik mõistlikkuse piires selle nimel, 
et anda üldsusele teada tehtud otsustest 
ning põhjustest ja kaalutlustest, millel 
kõnealused otsused põhinevad, sh teavet 
üldsuse osalemise protsessi kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud 
ning nende ohjamise meetmed on sobivad, 
et muuta inimestele ja keskkonnale avalduv 
suurõnnetuste toimumise risk mõistlikkuse 
piires võimalikult väikseks;

(4) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud, 
sealhulgas ohutu käitamise keskkonna, 
metroloogilised ja merepõhjaga seotud 
piirangud, ning nende ohjamise meetmed 
on sobivad, et muuta inimestele ja 
keskkonnale avalduv suurõnnetuste 
toimumise risk mõistlikkuse piires 
võimalikult väikseks; tõendamine hõlmab 
ka naftareostusele reageerimise tühimiku 
hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud 
ning nende ohjamise meetmed on sobivad, 
et muuta inimestele ja keskkonnale avalduv 
suurõnnetuste toimumise risk mõistlikkuse 
piires võimalikult väikseks;

(5) selle tõendamine, et kõik 
suurõnnetusohud on kindlaks määratud, 
nende tõenäosust ja tagajärgi on hinnatud, 
sealhulgas ohutu käitamise keskkonna, 
metroloogilised ja merepõhjaga seotud 
piirangud, ning nende ohjamise meetmed 
on sobivad, et muuta inimestele ja 
keskkonnale avalduv suurõnnetuste 
toimumise risk mõistlikkuse piires 
võimalikult väikseks; tõendamine hõlmab 
ka naftareostusele reageerimise tühimiku 
hindamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on asjakohane, siis käitajatelt 
ja/või rajatise omanikelt pädeva asutuse
käesoleva määruse alusel täidetud 
ülesannete kulude hüvitamise nõudmine;

d) kui see on asjakohane, siis käitajatelt 
ja/või rajatise omanikelt pädeva asutuse
osutatud teenuste (nt inspektorite 
kontrollkäigud) eest selliste lõivude või 
määrade tasumise nõudmine, mis on 
arvutatud objektiivsete, läbipaistvate ja 
proportsionaalsete kriteeriumite alusel;

Or. en
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SELETUSKIRI

Deepwater Horizoni plahvatus 20. aprillil 2010 tappis 11 platvormil töötavat meest ja 
õnnetuse tagajärjel sattus merre umbes 4,9 miljonit barrelit (780 000 m³) toornaftat. Alles 
kolme kuu pärast suudeti puurauk sulgeda ja veel kahe kuu pärast suudeti kaitsekaevu 
loomine edukalt lõpule viia ning puurauk kuulutati „lõplikult surnuks”. USA-s läbiviidud 
uuringutes leiti, et „katastroof oli peaaegu paratamatu selle tagajärg, et tööstus ja valitsus olid 
juba aastaid endaga rahulolevana pööranud vähe tähelepanu turvalisusele.... ... Kuna üha 
rohkem USA naftast puuritakse järjest sügavamates ja ohtlikemas vetes, aitaksid ainult nii 
valitsuse kui tööstuse süsteemsed reformid vältida sarnast katastroofi tulevikus.” (William K. 
Reilly, naftareostuse komisjoni kaasesimees, Landmarki raport).

Õnnetus käivitas ka ELi poliitika läbivaatamise: Euroopa Komisjon algatas viivitamata 
Euroopa vetes toimuvate avamere nafta- ja gaasiammutustoimingute ohutuse hindamise. 
Hinnangus leiti, et kuigi mõnede liikmesriikide õigussüsteemides on parimate tavade levikut 
käsitlevaid nõudeid, on vaja täiendavaid meetmeid, et tagada nende levitamine kogu Euroopa 
Liidus, kehtestades selge ja parima võimaliku raamistiku ELi tasandil.

Komisjoni poolt parlamendile 2011. aasta oktoobris esitatud määruse ettepanekus, milles 
käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust, 
keskendutakse konkreetsetele meetmetele, mis peaks aitama kõrvaldada liikmesriikide 
avamerel nafta ja gaasi ammutamisega seotud tegevust reguleerivate tavade ja õigusaktide 
üldisi erinevusi ja killustatust.

Ettepaneku eesmärk on vastata suurenenud riskile, tagades, et tööstus kogu Euroopa Liidus 
järgiks suurõnnetuse kontrolli alaseid parimaid tavasid, tugevdades selleks liidu valmisolekut 
ja reageerimisvõimet ning täpsustades kehtivat õigusraamistikku vastutuse ja hüvitamise 
valdkonnas.

Raportöör tõstatab järgmised põhiküsimused:

Õiguslik vorm

Kuigi määruse eeliseks on see, et see on vahetult kohaldatav ja loob võrdsed tingimused, on 
tekkinud küsimused seoses esile kerkida võiva kehtivate asjakohaste riiklike õigusaktide 
ulatusliku tagasivõtmise ja muutmisega. Uuesti sõnastamine võtaks juba praegu nappe 
ressursse kohapeal toimuva ohutuse hindamise ja järelevalve valdkonnast. Raportöör on 
seisukohal, et selles olukorras oleks parem muuta õiguslikku vormi ja keskenduda tööle 
tugeva õigusraamistiku loomiseks direktiivi raames.

Ametiasutuste sõltumatus

„Valitsus peab looma sõltumatu asutuse, kes vastutab kõigi avamerepuurimise ohutusega 
seotud aspektide reguleerimise eest, et USAst saaks selles valdkonnas rahvusvaheline liider... 
Ainult tõeliselt sõltumatu föderaalne julgeolekubüroo, mis on täiesti eraldi liisingu tavadest ja 
poliitikast, võib täie kindlusega tagada, et reguleerijad ei muutu jälle tööstusest sõltuvaks.”
(Bob Graham, naftareostuse komisjoni kaasesimees, Landmarki raport)
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Üks olulisemaid Macondon õnnetusest saadud õppetund on, kui oluline on tagada ohutuse ja 
keskkonnaohtlikkuse hindamise eest vastutavate asutuste sõltumatus nendest, kelle pädevusse 
kuulub puurimislubade andmine.

Avamere nafta- ja gaasiammutamise Euroopa Liidu asutuste rühma (ELi asutuste rühma) ja 
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kaasamine

Võttes aluseks Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni avamerel nafta ja 
gaasi tootmise ohutusega seotud probleemide kohta (Fordi raport), on raportöör veendunud, et 
tugevdada tuleks koostööd ja teabe vahetust liikmesriikide vahel. Hiljuti asutatud ELi asutuste 
rühma tuleks võimalikult palju ära kasutada. See on ideaalne foorum suurõnnetuste vältimise 
ja neile reageerimise alaste kogemuste ja ekspertteadmiste vahetamisele ning selle ülesanne 
peab samuti olema asjakohaste riiklike õigusaktide ja ELi õigusraamistiku rakendamise 
järelevalve ja kontroll.

Arvesse tuleb võtta Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laiendatud mandaati. Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet on vaja kaasata hädaolukordadeks valmisolekusse ja nendele 
reageerimisse, kui on võimalik ette näha piiriülene avamere nafta- ja gaasiammutustoiming. 
Liikmesriikide hädaolukordadele reageerimise plaanide ja vahenditega seotud üksikasjad 
tuleks teha Euroopa Meresõiduohutuse Ametile kättesaadavaks ja amet peaks algatama 
korrapärased õppused piiriüleste hädaolukordade lahendamise mehhanismide testimiseks.

Kolmanda osapoole kontroll

Parlament on selgelt nõudnud kolmanda osapoole kontrolli. Raportöör on teadlik antud 
valdkonnas kehtivatest sõltumatu tõendamise tavadest ja leiab, et see nõuab tõesti rohkem 
tähelepanu.

ELi standardid ülemaailmseks tegevuseks

Kuigi jõustamine tekitab küsimusi, on siiski selge eeldus selle kohta, et ELis tegutsevad 
ettevõtted peaks tegutsema kogu maailmas ELi ohutusstandardite alusel. Neid kõrgeid 
standardeid tuleks mitte ainult edendada rahvusvahelisel tasandil sobivatel ülemaailmsetel ja 
piirkondlikel foorumitel, vaid lisaks tuleks ka edendada mehhanisme, millega tagatakse nende 
standardite kohaldamine.


