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LÜHISELGITUS

Kavandatav määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute 
ja tootmise ohutust (2011/0309(COD)), on väga oluline õigusakt, unikaalne võimalus ELile 
pöörata tähelepanu tõsistele lünkadele ning eelkõige luua tõeline ELi ohutuskultuur.
Arvamuse koostaja toetab määruse asjakohasust õigusakti valikuna, kuna selle õiguslik alus 
kindlustab järjepideva, kiire ja otsese kohaldamise kogu Euroopa Liidus. Tagades võrdse 
olukorra ja vähendades võimalusi riiklikeks/piirkondlikeks tõlgendusteks, on võimalik 
tulemuslikult saavutada määruse soovitud eesmärk, mis toob lõppkokkuvõttes kasu 
asjaomasele tööstusele, liikmesriikide valitsustele ja ELi kodanikele. Arvamuse koostaja on 
siiski veendunud, et reform peaks olema põhjalikum ning tuleks kehtestada rangemad 
riskantseid tegevusi puudutavad sätted. Mis puudutab asjaomast poliitikavalikut, siis tuleks 
järgida institutsioonilisemat lähenemisviisi, mis suurendaks Euroopa rolli avamere nafta- ja 
gaasiammutamise järelevalves (valikuvõimalus 3), eelistatavalt Euroopa Meresõiduohutuse 
Amet (EMSA) kaudu. Seoses sellega ei tohiks EMSA roll piirduda vaid reageerimisega 
hädaolukordadele. Vastupidi, Euroopal tuleks ära kasutada EMSA kogemusi naftareostuse 
vältimisel (revideerimine, tuvastamine, kontrollimine ja väljaõpe) ja ELi eeskirjade 
nõuetekohase rakendamise jälgimisel. Üldisemas plaanis kutsub arvamuse koostaja Euroopa 
Parlamenti kui kaasseadusandjat üles määruse teksti tasakaalustama selles osas, mis puudutab 
rannikualade elanikke, töötajaid ja keskkonnaprobleeme.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 191 sätestatakse keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise eesmärgid ning kehtestatakse, 
et kõik liidu meetmed oleksid toetatud 
kaitstuse kõrge tasemega, mis rajaneb 
ettevaatusprintsiibil, ennetaval tegevusel, 
samuti loodusressursside kaalutletud ja 
mõistlikul kasutamisel.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 191 sätestatakse keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise eesmärgid ning kehtestatakse, 
et kõik liidu meetmed oleksid toetatud 
kaitstuse kõrge tasemega, mis rajaneb 
ettevaatusprintsiibil, ennetaval tegevusel, 
samuti loodusressursside kaalutletud ja 
mõistlikul kasutamisel. Kooskõlas artikli 
191 lõikega 2 järgitakse täieliku vastutuse 
määramisel käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva mis tahes 
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tegevusega põhjustatud kahju eest 
„saastaja maksab” põhimõtet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määruse eesmärk on 
vähendada avamere nafta- ja 
gaasiammutamisest tulenevate 
suurõnnetuste esinemist ja tagajärgi ning 
tugevdada seeläbi merekeskkonna ja 
rannikualade majanduse kaitset reostuse 
eest, kehtestada miinimumtingimused 
avamerel toimuva nafta ja gaasi ohutu 
geoloogilise luure, uuringute ja tootmise 
tagamiseks, samuti piirata võimalikke 
häireid liidusiseses energiatootmises ja 
parandada õnnetuse korral käivituvaid 
reageerimismehhanisme.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on
ennetada ja vähendada avamere nafta- ja 
gaasiammutamisest tulenevate 
suurõnnetuste esinemist ja tagajärgi ning 
tugevdada seeläbi merekeskkonna ja 
rannikualade majanduse kaitset reostuse 
eest, kehtestada miinimumtingimused 
avamerel toimuva nafta ja gaasi ohutu 
geoloogilise luure, uuringute ja tootmise 
tagamiseks, samuti piirata võimalikke 
häireid liidusiseses energiatootmises ja 
parandada õnnetuse korral käivituvaid 
reageerimismehhanisme.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Praegune avameretegevuse ohutust 
käsitlev õigusraamistik on killustunud ja 
tööstuse ohutusalased tavad ei anna 
piisavat kindlust väita, et avamerel 
õnnetuse toimumise tõenäosus on ELis 
väike ja et liidu vetes toimuva õnnetuse 
korral leitakse õigeaegselt tõhusaim 
lahendus. Praeguse vastutuskorra kohaselt
ei ole vastutajat võimalik alati täpselt 
kindlaks teha ja/või viimane ei suuda või 
ei ole kohustatud maksma kinni kõiki 
kulusid kahju eest, mida ta põhjustas.

(8) Praegune avameretegevuse ohutust 
käsitlev õigusraamistik on killustunud ja 
tööstuse ohutusalased tavad ei anna 
piisavat kindlust väita, et avamerel 
õnnetuse toimumise tõenäosus on ELis 
väike ja et liidu vetes toimuva õnnetuse 
korral leitakse õigeaegselt tõhusaim 
lahendus. Tuleks tagada, et praeguse 
vastutuskorra kohaselt oleks vastutaja
võimalik enne tegevuse alustamist alati 
täpselt kindlaks teha ning ta peaks olema 
võimeline maksma kinni kõik kulud kahju 
eest, mida ta põhjustas, milleks võib lõpuks 
kasutada ka vastastikuseid 
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hüvitussüsteeme.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb täpsustada, et direktiivi 
94/22/EÜ kohaseks avameretegevuseks loa 
saanud ettevõtjad on ka võimalikud 
vastutavad ettevõtjad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta) tähenduses, kellel ei
pruugi olla lubatud delegeerida vastutust 
selles vallas oma kolmandast isikust 
lepingupartneritele.

(10) Tuleb täpsustada, et direktiivi 
94/22/EÜ kohaseks avameretegevuseks loa 
saanud ettevõtja on ka vastutav ettevõtja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ
(keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta) tähenduses, kellel ei
ole lubatud delegeerida vastutust selles 
vallas oma kolmandast isikust 
lepingupartneritele.

Muu vastutuse osas tuleb enne 
avameretegevuse alustamist 
ühemõtteliselt kindlaks määrata, kes on 
vastutavad isikud.

Muudatusettepanek 5

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 

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nende jurisdiktsiooni kuuluvad käitajad 
demonstreerivad finantstagatise esitamise 
kaudu suutlikkust tasuda oma tegevusest 
põhjustatud kahju tagajärgede eest, ning 
otsustama, millised vahendid (näiteks 
fondid, pangatagatised, kindlustus ja/või 
riskide jagamine) selleks sobivad. Kuna 
mitte ükski olemasolev 
finantstagatisvahend, sealhulgas riskide 
jagamise kokkulepped, ei saa katta 
katastroofide kõiki võimalikke tagajärgi, 
peaks komisjon teostama 
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kokkulepete olemasolu. üksikasjalikumaid analüüse ja uurimusi 
selle kohta, millised meetmed tagavad 
toimiva vastutuskorra avamere nafta- ja 
gaasiammutamisest põhjustatud kahjudeks
ning millised peaksid olema 
finantssuutlikkuse kriteeriumid,
parandades sealhulgas 
finantstagatisvahendite ja -kokkulepete
olemasolu.

Muudatusettepanek 6

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. Avamere nafta- ja gaasiammutamiseks 
luba taotlevate ettevõtjate tehnilise ja 
finantssuutlikkuse hindamisel võetakse 
täielikult arvesse riske ja ohte asjaomases 
loaga hõlmatud piirkonnas ja igasugust 
muud vajalikku teavet piirkonna kohta, 
samuti uuringute ja tootmise vastavat 
etappi ning taotleja finantssuutlikkust, 
sealhulgas finantstagatisi ja suutlikkust 
võtta kogu vastutust, mis kõnealuste 
avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega kaasneb, 
eriti vastutust keskkonnakahju eest. 
Arvesse võetakse ka õnnetusi või 
vahejuhtumeid, mille puhul on tõendatud 
taotleja vastutus või hooletus, k.a 
võimalike reageerimismeetmete 
läbipaistvust ja tõhusust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Taotleja esitab tõendid selle kohta, et 
ta on esitanud piisava finantstagatise 
kõigi oma avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutest tulenevate 
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kohustuste, eelkõige keskkonnakahju 
hüvitamise kohustuse täitmiseks. 
Kõnealune finantstagatis peab olema 
kehtiv enne puuraugu käitamise algust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad, et lube 
väljastav asutus ei väljasta luba enne, kui 
ta on rahul taotleja esitatud tõenditega, et 
finantstagatise esitamisega on vastavalt 
liikmesriikide kehtestatud korrale loodud 
või luuakse asjakohased tingimused 
võtmaks vastutust, mis kaasneb 
kõnealuste avamere nafta- ja 
gaasiammutamistoimingutega, eriti 
vastutust keskkonnakahju eest.
Kõnealune finantstagatis peab olema 
kehtiv enne puuraugu käitamise algust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktiivi 94/22/EÜ kohane lube 
väljastav asutus võtab avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks luba taotleva 
ettevõtte tehnilise ja finantssuutlikkuse 
hindamisel arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi.

4. Direktiivi 94/22/EÜ kohane lube 
väljastav asutus võtab avamere nafta- ja 
gaasiammutustoiminguteks luba taotleva 
ettevõtte tehnilise ja finantssuutlikkuse 
hindamisel arvesse riske ja ohte asjaomases 
piirkonnas ja igasugust muud vajalikku 
teavet piirkonna kohta, samuti uuringute ja 
tootmise vastavat etappi. Lube väljastavad 
asutused tagavad, et lõikes 2 a toodud 
finantssätted seoses kohustustega oleksid 
proportsionaalsed antud riskide ja 
ohtudega asjaomases piirkonnas ja 
igasuguse muu asjakohase teabega 
kõnesoleva piirkonna kohta, samuti 
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uuringute ja tootmise vastava etapiga.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid ergutavad ja 
hõlbustavad jätkusuutlike 
finantstagatisvahendite loomist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon esitab [üks aasta pärast 
määruse vastuvõtmist] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
finantstagatisvahendite kättesaadavuse 
kohta ning ettepanekud lõikes 2 a 
sätestatud finantstagatise andmise korra 
hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Avamere nafta- ja 
gaasiammutamiseks luba taotlevad
ettevõtjad avaldavad täielikult tõendid 
oma tehnilise ja finantssuutlikkuse kohta 
ja igasuguse muu vajaliku teabe 
asjaomase piirkonna ning uuringute ja 
tootmise vastava etapi kohta, ja teevad 
need tõendid avalikkusele kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
ökoloogiliselt tundlikule mere- ja 
rannikukeskkonnale, eriti 
ökosüsteemidele, mis etendavad tähtsat 
osa kliimamuutuse leevendamisel ja 
sellega kohanemisel, nagu padurid ja 
mererohuga kaetud alad, samuti kaitstud 
merealad, nagu elupaikade direktiivi ja 
linnukaitse direktiivi kohased 
erikaitsealad ning merekaitsealad, milles 
on kokku leppinud ühendus või 
asjaomased liikmesriigid rahvusvaheliste 
või piirkondlike lepingute raames, milles 
nad on osalised.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avamere nafta- ja gaasiammutamise 
tulemusel, mida on teostanud kas 
loaomanik või mis tahes ettevõtja, kes 
osaleb käitamises loaomanikuga sõlmitud 
lepingu alusel, tekkinud keskkonnakahju 
ärahoidmise ja kõrvaldamise eest vastutab 
direktiivi 2004/35/EÜ kohaselt loaomanik.
Käesoleva määruse kohane käitamise
nõusolekumenetlus ei piira loaomaniku 
vastutust.

Avamere nafta- ja gaasiammutamise 
tulemusel, mida on teostanud kas 
loaomanik või mis tahes ettevõtja, kes 
osaleb käitamises loaomanikuga sõlmitud 
lepingu alusel, tekkinud keskkonnakahju 
ärahoidmise ja kõrvaldamise eest vastutab 
direktiivi 2004/35/EÜ kohaselt loaomanik.
Käesoleva määruse kohase käitamise
nõusolekumenetlusega garanteeritakse, et 
loaomanik tagab suutlikkuse katta oma 
tegevusega kaasnevad mis tahes kulud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avamere nafta- ja gaasiammutamise 
tulemusel, mida on teostanud kas 
loaomanik või mis tahes ettevõtja, kes 
osaleb käitamises loaomanikuga sõlmitud 
lepingu alusel, tekkinud keskkonnakahju 
ärahoidmise ja kõrvaldamise eest vastutab 
direktiivi 2004/35/EÜ kohaselt loaomanik.
Käesoleva määruse kohane käitamise 
nõusolekumenetlus ei piira loaomaniku 
vastutust.

1. Avamere nafta- ja gaasiammutamise 
tulemusel, mida on teostanud kas 
loaomanik või mis tahes ettevõtja, kes 
osaleb käitamises loaomanikuga sõlmitud 
lepingu alusel, tekkinud keskkonnakahju 
ärahoidmise ja kõrvaldamise eest vastutab 
direktiivi 2004/35/EÜ kohaselt loaomanik, 
kes loetakse nimetatud direktiivis toodud 
määratluse kohaselt ettevõtjaks.
Käesoleva määruse kohane käitamise 
nõusolekumenetlus ei piira loaomaniku 
vastutust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
ELi ameti kontroll avameretegevuse 

ohutuse üle
1. Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
(EMSA) (edaspidi „amet”) annab 
komisjonile ja liikmesriikidele tehnilist 
ning teadusabi, et tagada riskide 
vähendamine ning nafta ja gaasi 
avameretootmise ohutuse alaste ELi 
õigusaktide nõuetekohane kohaldamine.
2. Amet vaatab läbi käesoleva määruse 
alusel väljastatud lube, auditeerib 
pädevaid asutusi ning teostab järelevalvet 
kontrollide ning samuti liikmesriikide 
hädaolukordade lahendamiseks 
kehtestatud korralduste üle.
3. Ametil on lisaks järgmised kohustused;
i) aidata liikmesriikidel ja komisjonil 
tuvastada ja jälgida naftalekke ulatust ja 
keskkonnamõju ning rajatistega või 
nende ümber tegutsevate alustega seotud 
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ohutusriske;
ii) abistada liikmesriike suurõnnetuse 
järgsete hädaolukordade lahendamise 
plaanide väljatöötamisel ja elluviimisel, 
eelkõige kui tegemist on piiriüleste 
tagajärgedega, sealhulgas piiriülese 
mõjuga väljaspool liidu vete piire;
iii) aidata liikmesriike 
suurõnnetusejärgsete puhastus- ja 
koristustööde läbiviimisel ning piiriülese 
hädaolukordade lahendamise 
koordineerimisel, k.a juhul, kui piiriülene 
mõju ulatub liidu vetest kaugemale;
iiii) aidata liikmesriike avamere nafta- ja 
gaasirajatistega seotud õnnetuste 
uurimisel, sh parandusmeetmete 
sõelumisel.
Amet edendab kõrgeid ohutusstandardeid 
ja parimaid tavasid avamere nafta- ja 
gaasiammutamise jaoks rahvusvahelisel 
tasandil vastavate piirkondlike ja 
ülemaailmsete foorumite kaudu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootmisrajatise suurõnnetusohu aruanne 
sisaldab II lisa punktides 2 ja 5 täpsustatud 
üksikasju.

1. Tootmisrajatise suurõnnetusohu aruanne 
sisaldab II lisa punktides 2 ja 5 täpsustatud 
üksikasju ning tõendeid selle kohta, et 
töötajate esindajate ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonide 
seisukohti on arvesse võetud.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruanne sisaldab II lisa punktides 3 ja 5 
täpsustatud üksikasju.

1. Tootmisvälise rajatise suurõnnetusohu 
aruanne sisaldab II lisa punktides 3 ja 5 
täpsustatud üksikasju ning tõendeid selle 
kohta, et töötajate esindajate ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonide 
seisukohti on arvesse võetud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon, liidu avameretegevust 
reguleerivate asutuste foorum ja 
asjaomased pädevad asutused teevad 
koostööd muude rahvusvaheliste 
foorumite ja liidu ettevõtjatega, et 
ergutada võimalikult kõrgete ohutus- ja 
keskkonnastandardite ülemaailmset 
järgimist.

Selgitus

ELi standardite järgimise kohustuslikuks muutmisega on ülemaailmselt tegutsevate ELis 
asutatud ettevõtete puhul märkimisväärseid jõustamisraskused, eriti kuna ettevõtjad peavad 
järgima selle riigi/jurisdiktsiooni õigusraamistikku, kus nad tegutsevad. Ettevõtjad peavad 
siiski tagama, et nad kasutavad kogu oma tegevuses tunnustatud parimaid tavasid, järgides 
samas kohalikku õigusraamistikku, ning komisjon ja ELi avameretegevust reguleerivate 
asutuste foorum peavad seda hoolikalt jälgima.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käitaja katsetab korrapäraselt
käitisesiseste hädaolukordade lahendamise
plaanide tulemuslikkust.

5. Käitaja teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käitisesiseste 
hädaolukordade lahendamise plaanid, k.a 
reageerimissuutlikkuse tulemuslikkuse 
katsete tulemused.

Muudatusettepanek 21

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 ja üldsusele 
kättesaadavaks, järgides 
andmekaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad karistused, mida 
kohaldatakse, kui tööstusvaldkonnas 
tegutsejad rikuvad käesolevat määrust, 
ning võtavad kõik meetmed, mis on 
kõnealuste karistuste rakendamise 
tagamiseks vajalikud. Sätestatud 
karistused peavad olema tulemuslikud, 
proportsionaalsed ja suunavad.

Liikmesriigid kehtestavad karistused, mida 
kohaldatakse, kui tööstusvaldkonnas 
tegutsejad rikuvad käesolevat määrust, 
ning võtavad kõik meetmed, mis on
vajalikud kõnealuste karistuste
rakendamiseks, et vältida sanktsioonide 
erinevusi piirkondade vahel. Sätestatud 
karistused peavad olema tulemuslikud, 
proportsionaalsed ja suunavad.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. mereakvatoorium – kõik veevarud, 
mille suhtes kohaldatakse direktiivi 
2008/56/EÜ;”

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna 

kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) 
muutmine

1. Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt: 
„i a) naftareostusega seotud 
suurõnnetus.”.
2. A lisasse lisatakse järgmine taane: 
„− Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus XX/XX/EL, milles käsitletakse 
avamerel nafta ja gaasi geoloogilise 
luure, uuringute ja tootmise ohutust.”
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