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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina par kaitējumu videi, ko izraisīja negadījums uz naftas platformas „Deepwater 

Horizon”; tāpat vērš uzmanību uz to, ka Castor projekts 2013. gadā izraisīja aptuveni 500 

zemestrīces Taragonas un Kasteljonas provinču piekrastes teritorijā un ka tās tieši 

ietekmēja tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju; 

2. atgādina par 167 naftas platformas darbinieku traģisko bojāeju Piper Alpha jūras 

negadījumā netālu no Aberdīnas Skotijā 1988. gada 6. jūlijā; 

3. norāda, ka Eiropas Savienībā kopš 1988. gada nav notikušas smagas atkrastes avārijas un 

ka 73 % naftas un gāzes ieguves Eiropas Savienībā veic pie Ziemeļjūras atrodošās 

dalībvalstis, kuras pasaulē ir pazīstamas ar savu atkrastes darbību drošuma sistēmu 

efektivitāti; uzsver, ka ES krasta līnija ir aptuveni 68 000 kilometru gara un nākotnē ir 

sagaidāms būtisks atkrastes iekārtu skaita pieaugums, jo īpaši Vidusjūrā un Melnajā jūrā, 

tādēļ būtu steidzami pilnībā jāievieš un jāīsteno Direktīva 2013/30/ES un –– kamēr vēl 

nav noticis kāds smagāks negadījums –– jānodrošina pienācīgs tiesiskais regulējums, ar 

kuru regulē visas atkrastes darbības; norāda –– kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 191. pantā, Savienības vides politikai ir jābalstās uz piesardzības principu un 

preventīvās darbības principu; 

4. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Direktīvu 2013/30/ES un Direktīvu 2004/35/ES 

negadījumi tiek definēti kā "smagi" tikai tad, ja tie izraisa cilvēku nāves gadījumus vai 

smagus ievainojumus, bet definīcijā nav atsauces uz videi nodarīto kaitējumu; uzsver, ka 

pat tad, ja negadījums neizraisa cilvēku nāves gadījumus vai smagus ievainojumus, tam 

var būt nopietna ietekme uz vidi, ņemot vērā tā apmēru vai tāpēc, ka tas skar, piemēram, 

aizsargājamās teritorijas, aizsargājamās sugas vai īpaši neaizsargātas dzīvotnes; 

5. norāda, ka vairākos pētījumos, tostarp vienā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta un vienā 

Kopīgā pētniecības centra pētījumā, minētais ES naftas un gāzes nozares negadījumu 

skaits ir vairāki tūkstoši, proti, 9 700 1990. –2007. gadā; turklāt norāda, ka šo negadījumu 

(daži no kuriem ir maza apjoma) kumulatīvajai ietekmei ir ievērojama un ilgstoša ietekme 

uz jūras vidi un ka tas būtu jāņem vērā šajā direktīvā; 

6. atzinīgi vērtē Direktīvas 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un 

gāzes nozares darbībām jūrā (OSD) pieņemšanu, kas papildina Direktīvu 2004/35/EK par 

atbildību vides jomā (ELD) un Direktīvu 2011/92/ES par ietekmes uz vidi novērtējumu 

(IEA), kā arī to, ka Padome kā pirmo soli vides un darba ņēmēju veselības un drošības 

aizsardzības nodrošināšanai ratificēja Barselonas Konvencijas Atkrastes protokolu; 

atgādina, ka direktīvas transponēšanas termiņš bija 2015. gada 19. jūlijs; norāda, ka 

lielākā daļa dalībvalstu vēl nav īstenojušas attiecīgos OSD noteikumus; aicina Komisiju 

nodrošināt minētās direktīvas īstenošanas ciešu uzraudzību, lai novērtētu, cik lietderīgi ir 

ieviest turpmāk saskaņotus noteikumus par atbildību, kompensāciju un finansiālo 

nodrošinājumu un pēc iespējas ātrāk uzlabotu atbilstību atkrastes darbību drošuma 

direktīvai un efektīvi novērstu jebkādus negadījumus nākotnē;  
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7. atgādina par nepieciešamību veikt un publicēt regulāru riska analīzi un ietekmes uz vidi 

novērtējumu par katru atkrastes darbību saskaņā ar citiem ES tiesību aktiem un politikas 

jomām, piemēram, saistībā ar bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu 

augsnes izmantošanu, jūras vides aizsardzību pret negadījumiem un dabas katastrofām, 

neaizsargātību pret tiem un noturību, un par darbinieku atbilstošu apmācību pirms darbību 

licencēšanas; aicina Eiropas Jūras drošības aģentūru palīdzēt Komisijai un dalībvalstīm 

ārkārtas reaģēšanas  plānu izstrādē; atzinīgi vērtē to, ka nozares uzņēmumi būvē četrus 

naftas urbumu noslēguma vākus, kas var samazināt naftas noplūdi negadījumos; 

8. prasa izveidot pielāgotu ietekmes uz Arktisko vidi novērtējumu attiecībā uz visām 

darbībām, kuras notiek Arktikas reģionā, kur ekosistēmas ir īpaši trauslas un savienotas ar 

globālo biosfēru; 

9. uzsver nepieciešamību nodrošināt ātrus un efektīvus korektīvos pasākumus, tostarp 

atbilstošu kompensāciju visām personām, kuras cietušas no piesārņojuma un jebkāda videi 

nodarīta kaitējuma, ko izraisījis atkrastes negadījums, saskaņā ar "piesārņotājs maksā" 

principu; 

10. uzsver vajadzību nodrošināt, ka dalībvalstis veic atkrastes darbību pastāvīgu, specializētu 

uzraudzību attiecībā uz atbilstību ES tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas 

efektīvas pārbaudes ar mērķi novērst nopietnus negadījumus un ierobežot to ietekmi uz 

cilvēkiem un vidi; 

11. norāda –– lai arī atkrastes darbību drošuma direktīvā ir īpašas norādes uz jautājumiem, kas 

saistīti ar atbildību un kompensāciju, tā tomēr nenodrošina visaptverošu ES regulējumu 

attiecībā uz atbildību; uzsver, ka ir jānodrošina vienlīdzīga piekļuve tiesībaizsardzībai un 

kompensācijai par zaudējumiem gadījumos, kad noticis negadījums ar pārrobežu sekām, 

ņemot vērā to, ka OSD 41. panta 3. un 5. punkts dažām dalībvalstīm paredz daļēju 

atbrīvojumu; 

12. pauž nožēlu par to, ka kriminālatbildības noteikumi, kas saistīti ar atkrastes darbību 

drošības pārkāpumiem, ES nav saskaņoti; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu, kas 

paredz saskaņā ar atkrastes darbību drošuma direktīvu noteiktos pārkāpumus iekļaut 

Direktīvas 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību darbības jomā, jo tas 

nodrošinātu vēl vienu atturošo aspektu; 

13. norāda, ka Komisija plāno sistemātiski vākt datus, ko veiks Par atkrastes darbībām 

atbildīgā iestāžu grupa (EUOAG), lai plašāk analizētu valsts noteikumu par atbildības 

noteikšanu efektivitāti un apmēru;   

14. pauž nožēlu par to, ka noteiktā atbildība par videi nodarīto kaitējumu un ekonomiskajiem 

zaudējumiem dalībvalstīs ir atšķirīga un ka tas būs svarīgs instruments, lai nodrošinātu 

efektīvu atkrastes drošību Savienībā; aicina Komisiju izvērtēt nepieciešamību saistības 

saskaņot Savienības līmenī, norādot uz šo darbību pārrobežu raksturu; 

15. uzskata, ka ir jānosaka stingri civilās atbildības noteikumi attiecībā uz atkrastes 

negadījumiem, lai atvieglotu to (gan juridisko, gan fizisko) personu piekļuvi tiesu 

iestādēm, kuras cietušas atkrastes negadījumos, jo tas var motivēt atkrastes operatorus 

pienācīgi pārvaldīt savu darbības risku; uzskata, ka nevajadzētu piemērot finansiālās 

atbildības ierobežojumus; 
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16. uzskata, ka būtu jāpublisko visi gadījumi, kuros ir pierādīta atbildība, kā arī informācija 

par piemērotajām sankcijām, lai videi nodarītā kaitējuma patiesās izmaksas būtu 

pārredzamas; 

17. aicina dalībvalstis sniegt detalizētus datus par finanšu instrumentu izmantošanu un 

atbilstošu finansiālo nodrošinājumu atkrastes negadījumiem, tostarp tiem, kuru izmaksas 

ir visaugstākās; 

18. pauž nožēlu par to, ka ES finansiālā nodrošinājuma instrumenti netiek izmantoti tam, lai 

segtu tajos atkrastes negadījumos radušos kaitējumu, kuru izmaksas ir visaugstākās; 

norāda, ka viens no iemesliem var būt tas, ka dažās dalībvalstīs par kaitējumu noteiktās 

atbildības apmēra dēļ šādi instrumenti var nebūt vajadzīgi; 

19. norāda uz to, ka daudzās dalībvalstīs nav noteiktas regulatīvās prasības attiecībā uz 

konkrētiem nodrošinājuma līmeņiem; uzsver –– lai arī konkrētu summu noteikšana ES 

mērogā varētu nebūt efektīva, tomēr ir vajadzīga ES metodoloģija, lai aprēķinātu valsts 

iestādēm vajadzīgās summas, kurā būtu ņemta vērā darbību specifika, vietējie darbības 

apstākļi un teritorija ap iekārtām, lai paredzētu pietiekamu finansiālo nodrošinājumu 

negadījumiem ar pārrobežu ietekmi; 

20. atzīstot nepieciešamību nodrošināt pietiekamu elastību attiecībā uz finansiālā 

nodrošinājuma instrumentiem, uzsver vajadzību pēc saskaņotākiem noteikumiem, lai 

pārbaudītu, ka piedāvātā  finansiālā nodrošinājuma forma un apjoms ir pietiekami, lai 

segtu iespējamos zaudējumus, un ka finansiālā nodrošinājuma struktūras var apmierināt 

pieprasījumu pēc nodrošinājuma, tādējādi veicinot šādu instrumentu samērīgu 

izmantošanu; prasa Komisijai nākt klajā ar priekšlikumiem, jo tas ir īpaši svarīgi, ņemot 

vērā šādu negadījumu veidu pārrobežu raksturu;  

21. norāda, ka var izmantot dažādus finansiālā nodrošinājuma produktus, lai nodrošinātos pret 

risku, kas saistīts ar izmaksu ziņā visdārgākajiem un retākajiem atkrastes negadījumiem; 

aicina dalībvalstis paplašināt to finansiālā nodrošinājuma mehānismu darbības jomu, 

kurus ir atļauts izmantot atkrastes licencēšanā un darbībās, vienlaikus garantējot, ka 

nodrošinājuma apjoms atbilst tā jomai; 

22. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju veidot normatīvu kompensāciju 

mehānismu attiecībā uz atkrastes negadījumiem, kas būtu līdzīgs Norvēģijā spēkā 

esošajam Naftas darbību aktam, vismaz attiecībā uz nozarēm, kuras šādi negadījumi 

varētu būtiski ietekmēt, piemēram, zivsaimniecību un piekrastes tūrismu, kā arī citām 

zilās ekonomikas nozarēm; 

23. aicina Komisiju gadījumos, kad ir uzsākta pārkāpumu procedūra pret kādu dalībvalsti, 

nosūtīt tās pārstāvjus dalībai Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komitejā, lai ziņotu par šo jautājumu un par pasākumiem, ko attiecīgā 

dalībvalsts veic negadījuma seku novēršanai.  
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