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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 191 peab kõigi selle 
valdkonna meetmete eesmärk olema kaitstuse kõrge tase, mis rajaneb muu hulgas 
ettevaatusprintsiibil,

1. rõhutab, et täielik vastutus nafta ja gaasi tootmisel või nende leiukohtade uurimisel 
tekitatud kahju eest peab põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 
sätestatud põhimõttel „saastaja maksab”;

2. on seisukohal, et kehtivates keskkonnavastutust reguleerivates õigusaktides on mitmeid 
olulisi puudusi ning tuletab meelde oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi 
tegevuse kohta naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas, milles parlament 
palus komisjonil kaaluda praeguste ELi õigusaktide (sealhulgas keskkonnavastutuse 
direktiivi ja Seveso II direktiivi ning Erika-paketi ja meresõiduohutuse kolmanda paketi 
meetmete) sisu läbivaatamist ja reguleerimisala laiendamist ja/või uute õigusaktide 
vastuvõtmist, et võtta arvesse avameretootmisega seotud riske ning muuta rangemaks 
naftaga seotud õnnetuste korral vastutust käsitlevad eeskirjad;

3. palub komisjonil viia läbi avamerel nafta ja gaasi tootmise või nende leiukohtade uurimise 
tegevusloaga seotud nõuete põhjalik läbivaatamine ning teha vajaduse korral ettepanekud 
ELi tasandil miinimumnõuete ühtlustamise kohta;

4. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks koos partner- ja naaberriikidega kõigi Arktikas 
toimuvate tegevuste jaoks välja erikorra ning pööraks seejuures tähelepanu 
avameretegevuste jätkusuutlikkusele ja selle vajadusele sedavõrd kergesti kahjustatavas ja 
ainulaadses keskkonnas;

5. soovitab võimaluse korral hinnata hädaolukordadele reageerimise plaanide mõju (nt 
keemiliste pihustite kasutamine erakorralise meetmena);

6. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle teha ettepanek keskkonnavastutuse direktiivi 
muutmiseks, et hõlmata kogu kahju, mis on tekitatud kõikidele merealadele 
merestrateegia raamdirektiivi (direktiiv 2008/56/EÜ) tähenduses;

7. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle laiendada Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
pädevust selliselt, et see ei hõlmaks mitte ainult laevu, vaid ka avamererajatisi;

8. nõuab tungivalt, et komisjon lisaks keskkonnavastuse direktiivi kohustuslikku 
finantstagatist käsitlevad sätted; märgib sellega seoses komisjoni valmisolekut taas 
kaaluda võimalust kehtestada kohustusliku finantstagatise nõue ja uurida olemasolevate 
finantstagatisvahendite ülemmäärade piisavust;

9. kutsub komisjoni üles uurima kohustusi, mis seonduvad olemasoleva 
puurimisinfrastruktuuri kasutuselt kõrvaldamisega, ning täpsustama – vajaduse korral 
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õigusaktide kaudu – ettevõtjate kohustust tagada infrastruktuuride ohutu kõrvaldamine ja 
nende vastutust tegevuse lõpetamisest tingitud keskkonnakahjude eest või 
keskkonnakahju eest, mida puurplatvormid põhjustavad pärast kasutuselt kõrvaldamist;

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

11. nõuab tungivalt, et liikmesriigid arvestaksid meetmete võtmisel väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate erilist olukorda; nõuab sellega seoses, et väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel oleks kohustus omada vastutuskindlustust või olla ühisvastutusfondi 
liige.
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