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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Ameti töö reostuse vältimisel ja 

reostustõrjeks valmisolekul ei ole üksnes 

rahaliselt kasulik, vaid lisab ka 

mitterahalist väärtust. Arvestades, et 

võimalike reostusjuhtumitega kaasneb 

suure keskkonnakahju oht ja tohutud 

majanduslikud kulud ning et niisugustel 

juhtumitel on ka sotsiaal-majanduslik 

mõju muudele sektoritele, näiteks turism 

ja kalandus, on ameti piisav rahastamine 

ülimalt tähtis. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Amet peaks etendama tähtsat osa 
satelliitfotode teenuse haldamisel ja 

(9) Amet peaks etendama tähtsat osa 
satelliitfotode teenuse haldamisel ja 
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edasiarendamisel seireks, reostuse kiireks 
avastamiseks ja selle põhjustanud laevade 
või nafta- ja gaasirajatiste tuvastamiseks. 
Kõnealune süsteem peaks parandama 
andmete kättesaadavust ning reostustõrje 
tulemuslikkust. 

edasiarendamisel seireks, reostuse kiireks 
avastamiseks ja selle põhjustanud laevade 
või nafta- ja gaasirajatiste tuvastamiseks. 
Kõnealune süsteem peaks parandama 
andmete kättesaadavust ning reostustõrje 
tulemuslikkust ja peaks kiirendama nii 
esmast reageerimist kui ka asjakohaste 

toetusvahendite pakkumist. 

Selgitus 

Olla tulemuslik tähendab ka lühemat reageerimisaega ja kiiremat asjakohaste ressursside 

pakkumist, et vähendada võimalikult palju reostust ja selle tagajärgi. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Täieliku rakendamise kindlustamiseks 
tuleks ametile tagada elujõuline ja 
kulutõhus rahastamissüsteem, eelkõige 
seoses ameti operatiivabiga asjaomastele 
riikidele. 

(11) Tegevuskavade täieliku rakendamise 
kindlustamiseks tuleks ametile tagada 
elujõuline ja kulutõhus rahastamissüsteem, 
eelkõige seoses operatiivabi andmisega 
asjaomastele riikidele. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks on vaja reostustõrje ja sellega 
seotud muu tegevuse valdkonnas ametile 
usaldatud ülesannete rahastamiseks ette 
näha vajalikud rahalised tagatised 
mitmeaastase kulukohustuse alusel. 
Ühendusepoolsed aastased summad peaks 
määrama eelarvepädev asutus kooskõlas 
iga-aastase eelarvemenetlusega. 

(12) Selleks on vaja reostustõrje ja sellega 
seotud muu tegevuse valdkonnas ametile 
usaldatud ülesannete rahastamiseks ette 
näha vajalikud rahalised tagatised 
mitmeaastase kulukohustuse alusel. 
Mitmeaastase kulukohustuse suuruse 

määramisel tuleb arvesse võtta ameti 

pädevusvaldkonna laienemist ja tema 

tõrjetegevuse geograafilise ulatuse 

laiendamist. Ühendusepoolsed aastased 
summad peaksid määrama eelarvepädevad 
institutsioonid kooskõlas iga-aastase 
eelarvemenetlusega. 
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Selgitus 

Ameti mitmeaastane eelarve peab olema piisavalt suur, et amet saaks täita oma kohustusi, mida 

laiendati määrusega (EL) nr 100/2013. Eelarve peab seetõttu kajastama tegelikke vajadusi ja 

probleeme. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kooskõlas uue mitmeaastase 
finantsraamistikuga peaksid reostustõrjeks 
eraldatavad summad hõlmama 
ajavahemikku 1. jaanuar 2014 –
 31. detsember 2020. Seepärast tuleks ette 
näha sama ajavahemikku hõlmav 

rahastamispakett. 

(13) Kooskõlas uue mitmeaastase 
finantsraamistikuga peaksid reostustõrjeks 
eraldatavad summad hõlmama 
ajavahemikku 1. jaanuar 2014 –
 31. detsember 2020. Seetõttu tuleb 
ametile eraldada rohkem vahendeid, et 

võtta arvesse selle uusi ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14a) Tunnistades, et amet peab olema 

rahaliselt kindlustatud, ja 

komisjonipoolsest mitmeaastasest 

rahastamisest sõltumata, peaksid liit ja 

liikmesriigid rakendama mehhanisme, 

mille abil saaks ameti kantud rahalisi 

kulusid hüvitada kolmandad osapooled 

seoses ameti tehtava töö või pakutavate 

kaupade ja teenustega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) „ohtlikud ja mürgised ained” – mis 
tahes aine, mis ei ole nafta ning mis 

b) ohtlikud ja mürgised ained – mis tahes 
aine, mis ei ole nafta (kaasa arvatud 
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kujutab merekeskkonda sattudes 
tõenäoliselt ohtu inimtervisele, kahjustab 
elusressursse ja mereelu ning maastikku 
või häirib muul viisil mere õiguspärast 
kasutamist, vastavalt 2000. aasta 
protokollile ohtlikest ja mürgistest ainetest 
tingitud reostusjuhtumiteks valmisoleku, 
reostustõrje ja sellealase koostöö kohta. 

dispergendid) ning mis kujutab 
merekeskkonda sattudes tõenäoliselt ohtu 
inimtervisele, kahjustab elusressursse ja 
mereelu ning maastikku või häirib muul 
viisil mere õiguspärast kasutamist, 
vastavalt Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni 2000. aasta 
protokollile ohtlikest ja mürgistest ainetest 
tingitud reostusjuhtumiteks valmisoleku, 
reostustõrje ja sellealase koostöö kohta; 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) „nafta- ja gaasirajatis” – paikne 

fikseeritud või teisaldatav rajatis või 

kombineeritud rajatised, mis on omavahel 

püsivalt ühendatud sildade või muude 

struktuuridega ning mida kasutatakse 

avamere nafta- või 

gaasiammutamisprotsessideks või seoses 

nende protsessidega; see hõlmab 

teisaldatavaid avamere puurplatvorme 

üksnes juhul, kui need on paigaldatud 

avamere vetesse puurimiseks, tootmiseks 

või muudeks avamere nafta- või 

gaasiammutamisprotsessidega seotud 

tegevusteks, samuti infrastruktuuri ja 

rajatisi, mida kasutatakse nafta ja gaasi 

kaldale toomiseks ja maismaa 

terminalidesse paigutamiseks; 

Selgitus 

Raportööri esitatud määratlust tuleb laiendada ka rajatistele, mida kasutatakse nafta ja gaasi 

kaldale toomiseks ja maismaa terminalidesse paigutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt b b (uus) 



 

 
 PE529.588/ 5 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 bb) „avamere nafta- ja 

gaasiammutamisprotsessid” – kogu 

rajatise või ühendatud infrastruktuuriga 

seotud uurimis- ja tootmisalased 

protsessid, mis hõlmavad projekteerimist, 

kavandamist, ehitamist, käitamist ja 

dekomisjoneerimist. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) teabe, eelkõige parimaid tavasid, 
töövõtteid ja uuendusi (näiteks laevade 
mahutite tühjendamise seire vahendid ja 
avamereplatvormide seire vahendid 
tegevusest tuleneva merrejuhtimise ja 
juhuslike lekete kindlakstegemiseks) 
käsitleva teabe kogumine, analüüsimine ja 
levitamine; 

a) teabe, eelkõige parimaid tavasid, 
töövõtteid ja uuendusi (näiteks laevade 
mahutite tühjendamise seire vahendid ja 
avamereplatvormide seire vahendid 
tegevusest tuleneva merrejuhtimise ja 
juhuslike lekete kindlakstegemiseks) 
käsitleva teabe kogumine, analüüsimine ja 
levitamine; sellega seoses teevad 
liikmesriikide hädaolukordadele 

reageerimise koordineerimise eest 

vastutavad asutused ametile 

kättesaadavaks tõendid kõigi 

dispergentidena kasutatavate kemikaalide 

varasemate hindamiste kohta, mis on läbi 

viidud, et vähendada võimalikult palju 

rahvatervisele avalduvat mõju ja/või 

täiendavat keskkonnakahju; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) operatiivabi ja laevade või avamere 
nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud tahtliku 
või juhusliku merereostuse korral taotluse 

c) operatiivabi ja laevade või avamere 
nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud tahtliku 
või juhusliku merereostuse korral taotluse 
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esitanud riikide reostustõrje toetamine 
täiendavate vahendite abil, näiteks valve-
reostustõrjelaevade, satelliitfotode ja 
varustusega. 

esitanud riikide reostustõrje toetamine 
täiendavate vahendite abil, näiteks valve-
reostustõrjelaevade, satelliitfotode ja 
varustusega, samuti meetmete ja tehniliste 
üksikasjade esitamisega, ning meetmed 

niisuguse reostuse kõrvaldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklis 3 nimetatud ülesannete täitmiseks 
ajavahemikul 1. jaanuar 2014 – 31. 
detsember 2020 ettenähtud 
rahastamispakett on 160 500 000 eurot, 
väljendatuna jooksevhindades. 

Artiklis 3 nimetatud ülesannete täitmiseks 
ajavahemikul 1. jaanuar 2014 – 31. 
detsember 2020 ettenähtud 
rahastamispakett on 185 500 000 eurot, 
väljendatuna jooksevhindades. 

Selgitus 

Pakutud eelarve kogueraldis jääb alla miinimumi, mis võimaldaks ametil jätkata oma praeguste 

ülesannete täitmist ning hakata täitma talle määrusega (EL) nr 100/2013 määratud uusi 

ülesandeid. Uute määratud ülesannete minimaalseks täitmiseks, ilma et see kahjustaks 

praeguste täitmist, on vaja täiendavalt 25 miljonit eurot 7 aasta jooksul. Need kõik on ameti nn 

põhiülesanded ja seega on liit õiguslikult kohustatud nende täitmist piisavalt rahastama. 

Täpsem teave on seletuskirjas. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui EMSA kõnealuse ajavahemiku 

eelarve on väiksem eelmises 

mitmeaastases finantsraamistikus 

eraldatust, koostab EMSA Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule suunatud 

memorandumi, milles selgitatakse, et see 

piirab tema võimet täita talle määratud 

ülesandeid. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ameti poolt antava operatiivabi vajaduste 
kindlaksmääramiseks, näiteks seoses 
täiendavate reostustõrjelaevadega, koostab 
amet korrapäraselt ELi eri piirkondades 
asuvate riikliku ja võimaluse korral ka 
erasektori reostustõrjemehhanismide ja 
nendega seotud reageerimisressursside 
nimekirja. 

Ameti poolt antava operatiivabi vajaduste 
kindlaksmääramiseks, näiteks seoses 
täiendavate reostustõrjelaevadega, koostab 
amet korrapäraselt ELi eri piirkondades 
asuvate riikliku ja võimaluse korral ka 
erasektori reostustõrjemehhanismide ja 
nendega seotud reageerimisressursside 
nimekirja. Samuti koostab ta rahuldamata 
vajaduste nimekirja, täpsustades ka 

nendega seotud tagajärjed. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Järgides vastastikkuse abi põhimõtet ja 

pidades silmas ameti pädevusvaldkonna 

laiendamist nii, et see hõlmab liidu 

laienemispoliitika ja Euroopa 

naabruspoliitika alla kuuluvaid riike, 

edendavad ka Euroopa 

merepiirkondadega piirnevad riigid teabe 

koondamist ja nad teevad koostööd 

kõnealuse nimekirja koostamisel. 

Selgitus 

Ameti pädevusvaldkonna ja tegevuse laiendamine nii, et see hõlmaks kolmandaid riike, mis 

piirnevad Euroopa merepiirkondadega, tähendab seda, et need riigid peaksid andma erisugust 

üksikasjalikku teavet nende avaliku ja/või erasektori mehhanismide kohta. Selline teabe 

koondamine peaks olema vabatahtlik ning põhinema vastastikusel abil. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 a (uus) 



 

 
 PE529.588/ 8 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Aruandes esitatakse selgelt sotsiaal-

majanduslik, ökoloogiline ja rahaline 

kasu, mida annab ameti valmisolek 

laevade ning nafta- ja gaasirajatiste 

põhjustatud merereostuse tõrjeks. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui see on asjakohane, võib komisjon 
nimetatud aruande põhjal esitada 
ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, 
eelkõige selleks, et võtta arvesse teaduse 
arengut laevade ning nafta- ja gaasirajatiste 
põhjustatud merereostusega, eriti naftast 
või ohtlikest ja mürgistest ainetest tingitud 
reostusega võitlemise valdkonnas. 

Kui see on asjakohane, võib komisjon 
kõnealuse aruande põhjal esitada 
ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, 
eelkõige selleks, et võtta arvesse teaduse 
arengut laevade ning nafta- ja gaasirajatiste 
põhjustatud merereostusega, eriti naftast 
või ohtlikest ja mürgistest ainetest tingitud 
reostusega võitlemise valdkonnas, samuti 
muutusi piirkondlikes ja rahvusvahelistes 

kohustustes, mille liit on selles 

valdkonnas võtnud. 

Selgitus 

Tehnika areng ei ole ainus tegur, mida tuleb ameti tulemuslikkuse ja tegevuse vahehindamisel 

arvesse võtta. Arvestades, et liit kuulub erisugustesse piirkondlikesse ja rahvusvahelistesse 

organisatsioonidesse, tuleb arvestada ka muutustega kohustustes, mille liit on niisuguste 

organisatsioonide liikmena võtnud. 

 
 


