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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad dėl naftos išsiliejimo iš gavybos platformos „Deepwater Horizon“ Meksikos 
įlankoje ES turėtų nedelsiant ir, jei reikia, laikantis atsargumo principo ir principo, kad 
turėtų būti imamasi prevencinių veiksmų, išsamiai peržiūrėti ir atitinkamus teisės aktus, ir 
taisykles dėl visų naftos bei dujų išgavimo atviroje jūroje bei tokių telkinių žvalgymo savo 
teritorijoje aspektų, įskaitant saugų povandeninių vamzdynų, esančių jūros dugne ar po 
juo, perkėlimą; todėl pritaria Komisijos pasirengimui egzistuojančiuose ES teisės aktuose 
nedelsiant panaikinti šiuos trūkumus;

2. pažymi, kad atviroje jūroje esančių naftos ir dujų platformų sukeltos avarijos turi 
tarpvalstybinių padarinių, todėl pateisina ES veiksmus siekiant užkirsti kelią tokioms 
avarijoms ir stengiantis sušvelninti jų padarinius;

3. pažymi, kad atviroje jūroje atliekamos naftos ir dujų operacijos vis dažniau vykdomos 
sudėtingoje aplinkoje ir gali sukelti didžiulių, pragaištingų padarinių jūros ir pakrančių 
aplinkai bei ekonomikai;

4. pritaria Komisijos norui Europos Sąjungoje suvienodinti minimalius standartus; mano, 
kad saugos ir aplinkosaugos klausimai turėtų būti įtvirtinti visuose teisės aktuose, o 
aukščiausi saugos ir aplinkosaugos standartai turėtų būti taikomi visose atviroje jūroje 
vykdomos naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos veiklos srityse;

5. tačiau įspėja, kad teisės aktų veiksmingumas galiausiai priklauso nuo atitinkamų Europos 
ir nacionalinių institucijų bei įstaigų kompetencijos įgyvendinti, administruoti ir įtvirtinti 
aktualius teisės aktus; mano, kad Komisija turėtų akylai stengtis užtikrinti, kad valstybių 
narių institucijos laikytųsi teisės aktų;

6. pažymi, kad ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į Arkties zoną dėl jos pažeidžiamumo ir 
svarbos siekiant sumažinti klimato kaitą;

7. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares patobulinti ir intensyvinti tikrinimo 
metodus, sustiprinti veiksmingą dvišalį bendradarbiavimą ir įsteigti ES reguliuotojų 
kontroliavimo sistemą, grindžiamą minimaliomis privalomomis saugos taisyklėmis, 
siekiant užtikrinti ES lygmens stebėsenos ir priežiūros nepriklausomumą; be to, mano, kad 
rinkti duomenis, dalytis geriausia patirtimi ir koordinuoti reagavimą į nelaimes reikėtų ES 
lygmeniu ir kad taip pat reikėtų skatinti geriau koordinuoti kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų veiksmus siekiant pagerinti keitimąsi geriausiąja patirtimi bei 
pažangiausiomis licencijų išdavimo procedūromis;

8. pažymi, kad kai kurios naftos ir dujų bendrovės ir ES, ir pasaulio mastu taiko skirtingus 
saugos standartus, priklausančius nuo nacionalinių teisės aktų reikalavimų; ragina 
Komisiją kartu su valstybėmis narėmis inicijuoti išsamią naftos ir dujų žvalgymo ir
gavybos atviroje jūroje pramonės teisinės sistemos reformą ir suvienodinti skirtingus 
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saugos standartus laikantis vieno kuo aukštesnio minimalaus standarto siekiant įmonėms 
suteikti teisinį tikrumą ir užtikrinti, kad:

- naujausia praktika taptų norma atliekant visas operacijas visoje ES; ir kad
- nelaimės atveju būtų galima užtikrinti patį didžiausią apsaugos lygį;

tam, kad šie tikslai būtų pasiekti, ragina Komisiją apsvarstyti, ar reikėtų sukurti naujų 
teisės aktų, taikomų visiems atviroje jūroje vykdomos naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
veiklos etapams (žvalgymo, gavybos ir įrenginių eksploatacijos nutraukimo) ar papildyti it 
sustiprinti esamus teisės aktus, į juos įtraukiant atviroje jūroje vykdomos naftos ir dujų 
žvalgymo ir gavybos veiklą;

9. yra įsitikinęs, jog, norint užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą ir jūrų būklę vykdant naftos 
ir dujų žvalgymo, gavybos ir transportavimo veiklą, būtinas ir visapusiškas bei aktyvus 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis (ypač turinčiomis jūrų sienas su Europos 
Sąjunga);

ES reagavimo nelaimių atvejais gebėjimų stiprinimas

10. pakartoja savo raginimą Komisijai kaip galima greičiau pateikti pasiūlymus dėl ES 
civilinės saugos pajėgų sukūrimo, kurios būtų paremtos ES civilinės saugos mechanizmu, 
ir kartu su valstybėmis narėmis parengti Europos veiksmų planą integruojant konkrečius 
mechanizmus, kad ES galėtų susidoroti su naftos gavybos atviroje jūroje, įskaitant 
povandeninius naftotiekius ir (arba) dujotiekius, esančius jūros dugne ir (arba) po juo, 
sukeliama milžiniško masto tarša;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad geriau administruojant duomenis apie jūras, kaip siūloma 
komunikate „Žinios apie jūrą 2020 m.“1 ir siūlomame reglamente, kuriuo sukuriama 
integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa2, būtų atsižvelgiama į tai, 
kad reikia užtikrinti deramą taršos pavojų stebėseną siekiant laiku nustatyti tinkamą 
veiksmų kryptį;

12. prašo Komisiją parengti pasiūlymą dėl mokslinių žinių, kurias teikia atviroje jūroje 
esančių įrenginių operatoriai, dirbantys pagal viešąją licenciją, prieinamumo atsakingoms 
institucijoms pagal standartus ir protokolus, parengtus komunikato „Žinios apie jūrą 2020 
m.“ pagrindu, kad valstybės institucijoms būtų lengviau atlikti tikrinimo funkcijas ir 
geriau suprasti jūrų aplinką;

13. ragina naftos ir dujų bendroves 5 proc. savo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros lėšų 
skirti naujoms prevencijos ir avarijų padarinių šalinimo technologijoms; pabrėžia, kad 
prieš įtraukiant avarijų padarinių šalinimo technologijas į patvirtintą nenumatytų atvejų 
planą jos turi būti nepriklausomų subjektų išbandytos, įvertintos ir patvirtintos;

14. siūlo Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA) išteklių valdytojams sutelkti visus 
atitinkamus valstybinius ir pramonės išteklius, kad įvykus didelei avarijai EJSA prireikus 

                                               
1 Komisijos komunikatas „Žinios apie jūrą 2020 m. Jūrų duomenys ir stebėjimas pažangaus ir tvaraus 

augimo labui“, (COM 2010)0461.
2 COM(2010)0494.
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galėtų geriausiai atlikti koordinatorės vaidmenį;

15. siūlo įtvirtinti nuostatą, kad turimi visų galimų išsiliejimų ribojimo įrenginiai būtų 
neatsiejama nepaprastosios padėties planų dalis ir kad tokie įrenginiai turėtų būti 
sumontuoti netoli įrangos, kad įvykus didelei nelaimei juos būtų galima laiku panaudoti;

Atsakomybės už aplinkos apsaugą tvarka ir finansinių garantijų mechanizmai

16. mano, kad turėtų būti išplėsta Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą1

taikymo sritis, kad principas „teršėjas moka“ ir atsakomybė be kaltės būtų taikoma visais 
atvejais, kai buvo padaryta žala jūros vandenims arba biologinei įvairovei, naftos gavybos 
bendroves laikant atsakingomis už visą ir bet kokią sukeltą žalą ir įpareigoti jas visiškai 
atsakyti už galimus nuostolius sumokant neriboto dydžio kompensacijas, kurios turi būti 
kaupiamos rezerve iš gavybos bendrovių mokamų įnašų;

17. ragina persvarstyti Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą ir jos taikymo apimtį 
praplėsti įtraukiant visus ES jūros vandenis, vadovaujantis Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva2;

18. ragina Komisiją, vadovaujantis Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, sumažinti 
žalingumo slenksčius ir priversti taikyti atsakomybės be kaltės tvarką, apimančią visą žalą 
jūros vandenims ir biologinei įvairovei, nepaisant bet kokios aukščiausios ribos, 
numatytos savitarpio pagalbos ar draudimo sutartyse, ir ragina su draudimo bendrovėmis 
užmegzti dialogą dėl teisiškai privalomų ES draudimo sistemų, siekiant užtikrinti nuostatų 
dėl atsakomybės įgyvendinimą;

19. mano, kad Komisija turėtų patikrinti, ar siekiant atsakomybės už aplinkos apsaugą galima 
sukurti dėl naftos išsiliejimo mokamų kompensacijų fondą, įtraukiant teisiškai privalomas 
nuostatas dėl finansinio saugumo;

20. pabrėžia, kad prieš darant gręžinius turėtų būti vienareikšmiškai nustatytos finansiškai 
atsakingos suinteresuotosios šalys;

21. mano, kad naftos ir dujų gavybos bendrovės licencijos suteikimo procedūros metu ir visais 
atviroje jūroje vykdomų projektų etapais (žvalgymo, gavybos ir įrenginių eksploatacijos 
nutraukimo) privalėtų įrodyti, kad jos finansiškai pakankamai pajėgios užtikrinti atkūrimą 
susijusį su aplinkai sukelta žala, padaryta dėl konkrečios jų vykdomos veiklos, įskaitant 
žalą, padarytą kilus didelį poveikį turintiems mažai tikėtiniems incidentams, 
pasinaudodamos arba privalomomis pramonės tarpusavio garantijų sistemomis, arba 
privalomuoju draudimu, arba mišria sistema, kuria būtų užtikrinamas finansinis saugumas;

22. pabrėžia, kad nors iš esmės finansinės garantijos gali būti teikiamos pasitelkiant arba 
draudimą, arba pramonės savitarpio pagalbą, svarbu užtikrinti, kad veiklos vykdytojai 
įrodytų turimas finansines garantijas, kuriomis didelės avarijos atveju būtų galima 

                                               
1 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 

aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos 

veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva), (OL L 164, 
2008 6 25, p. 19).
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padengti visas valdymo ir kompensacijų išlaidas, ir kad rizika ir atsakomybė nebūtų 
perkeliama mažesnėms bendrovėms, kurių nemokumo tikimybė avarijos atveju didesnė;
ragina bendras sistemas kurti taip, kad būtų išlaikytos paskatos vengti rizikos ir atliekant 
konkrečias operacijas laikytis aukščiausių galimų saugos standartų;

23. pripažįsta savitarpio pagalbos fondų, pvz., OPOL Šiaurės jūroje, naudą ir tokių fondų 
sukūrimo kiekvienoje ES jūrų teritorijoje naudą; ragina, kad narystė veiklos vykdytojams 
būtų privaloma – taip būtų užtikrintas teisinis tikrumas siekiant įtvirtinti saugos tinklo 
mechanizmą, kuriuo būtų galima nuraminti valstybes nares, jūrų sektorių, pirmiausia 
įskaitant žvejus, ir mokesčių mokėtojus;

24. prašo Komisijos persvarstyti savo poziciją, išreikštą savo 2010 m. spalio 12 d. atskaitoje1, 
kurioje teigiama, kad „šiuo metu nėra pakankamo pagrindo įdiegti suderintą privalomo 
finansinio užtikrinimo sistemą“; primygtinai ragina Komisiją nelaukti Direktyvos dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą 18 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio termino 
ataskaitai, kurioje bus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl direktyvos pakeitimų;

25. siūlo valstybėms narėms prie griežčiausios priemonės, t. y. leidimo eksploatuoti įrenginius 
atėmimo, papildomai patvirtinti kitas deramas priemones, kuriomis būtų baudžiama už 
aplaidumą ir reikalavimų nesilaikymą įgyvendinant teisės aktus ir saugos reglamentavimo 
aktus, ir kad valstybės narės nuolat atliktų visoje ES vienodais metodais pagrįstas patikras;

ES aplinkosaugos teisės aktų tobulinimas

26. ragina praplėsti poveikio aplinkai vertinimo direktyvų taikymo apimtį2 įtraukiant visus 
projektų atviroje jūroje etapus (žvalgymo ir veiklos) bei ragina poveikio aplinkai 
vertinimuose numatyti specialius reikalavimus gręžiant gręžinius giliuose vandenyse, 
sudėtingus gręžinius ar sunkiomis gręžimo sąlygomis ir perkeliant povandeninius 
naftotiekius ir (arba) dujotiekius, esančius jūros dugne ir (arba) po juo; be to, Europos 
Komisija turėtų užtikrinti, kad nacionalinių valdžios institucijų patvirtintų projektų 
atviroje jūroje poveikio aplinkai įvertinimuose būtų nurodomos sąlygos, kurių operatoriai 
turėtų laikytis sustabdymo etapu; ragina Komisiją peržiūrėti poveikio aplinkai vertinimo 
teisės aktus ir į juos įtraukti nuostatas dėl poveikio aplinkai vertinimo proceso patikėjimo 
nuo užsakovo nepriklausomiems ekspertams;

27. ragina Komisiją išnagrinėti dabartinę esamos gręžinių infrastruktūros eksploatacijos 
nutraukimo reglamentavimo sistemą ir aiškiai nustatyti, jeigu reikia, ir teisės aktais, 
veiklos vykdytojų pareigą užtikrinti saugų infrastruktūros pašalinimą, taip pat atsakomybę 
už bet kokią žalą aplinkai, padarytą nutraukus eksploataciją arba pasklidusią iš gręžinio 
teritorijos po eksploatacijos nutraukimo;

28. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę išplėsti savo teisės aktuose pakrančių pavojams 

                                               
1 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui pagal Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už 

aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 14 straipsnio 2 dalį, 
COM(2010)581.

2 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (su pakeitimais), OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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kontroliuoti (SEVESO II1 ir III2) išdėstytų patikimų principų taikymo sritį ir šiuos 
principus taikyti teisės aktams, kuriuose reglamentuojama atviroje jūroje vykdoma naftos 
žvalgymo ir gavybos veikla; tuo tarpu ir jei Komisija nepasiūlys tokių naujų atskirų teisės 
aktų, ragina Komisiją pakartotinai išnagrinėti savo SEVESO III pasiūlymą, siekiant 
praplėsti jo taikymo apimtį įtraukiant naftos gavybos platformas, povandeninius 
vamzdynus, esančius jūros dugne ir (arba) po juo, ir visus naftos bei dujų telkinių 
žvalgymo etapus, įskaitant gręžinio eksploatacijos nutraukimą; palankiai vertina Europos 
Komisijos aiškinamąjį memorandumą dėl SEVESO II direktyvos peržiūros, kuriame 
teigiama, kad Komisija įvertins tinkamiausią būdą sugriežtinti aplinkos srities teisės aktus;

29. pritaria Komisijos pasiūlymui praplėsti Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA) 
įgaliojimus įtraukiant jūrų taršos atvejus iš kitų nei laivai šaltinių, ypač naftos ir dujų 
gavybos atviroje jūroje įrenginių; mano, kad reikia įtraukti mobilius bei transportavimo 
įrenginius, o tai pat vamzdynų terminalus; pritaria Komisijos prašymui į tokias naujas 
užduotis atsižvelgti sudarant agentūros biudžetą bei įdarbinant personalą; mano, kad EJSA 
įgaliojimus būtų galima dar labiau išplėsti numatant nepriklausomus trečiųjų šalių 
atliekamus poveikio aplinkai vertinimų ir atviroje jūroje vykdomos naftos ir dujų 
žvalgymo ir gavybos veiklos auditus bei periodines veiklos vykdytojų patikras;

30. pastebi, kad naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje veikla nėra įtraukta į pagrindines 
Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos3 nuostatas; siūlo Komisijai, atliekant pirmąją 
taikymo srities peržiūrą, kurią planuojama atlikti iki 2011 m. gruodžio 31 d., į I priedą 
įtraukti 1.5 punktą „Naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos veikla“ ir siūlo Europos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) biurui apibrėžti geriausios praktikos 
pavyzdžius vykdant naftos žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje veiklą;

Bendri įsipareigojimai su trečiosiomis šalimis ir tarptautiniai įsipareigojimai

31. ragina Komisiją pradėti diskusijas dėl mechanizmų atsakomybės už aplinkai padarytą žalą 
ir finansinių garantijų srityse, į kuriuos būtų įtrauktos ir trečiosios šalys;

32. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą valstybėms narėms reikalauti iš ES buveinę 
turinčių bendrovių visame pasaulyje atliekamoms visoms savo operacijoms taikyti ES 
standartus; remia Komisijos siekį aktyviau palaikyti dialogą su ES kaimynėmis atviroje 
jūroje vykdomos veiklos saugos klausimais, siekiant sukurti naujas bendras priverstinio 
reikalavimų vykdymo priemones, pvz., įrenginių patikras, ir užtikrinti vienodai griežtus 
saugos standartus su ES vandenimis besiribojančiose teritorijose; pritaria Komisijos idėjai 
skatinti sukurti regioninius forumus ir (arba) iniciatyvas ir kurti kompetentingų 
nacionalinių institucijų tinklus Viduržemio, Juodosios ir Baltijos jūrų regionuose, taip pat 
remiantis esamomis bendradarbiavimo struktūromis, pvz., pasitelkiant Viduržemio jūros 
šalių sąjungą;

                                               
1 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių 

avarijų pavojaus kontrolės, OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės, COM(2010)781.
3 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 

teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės), OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
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33. pritaria Komisijos tikslui sukurti pasaulinę sistemą, pagal kurią būtų nustatomi bendri 
žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos ir tausumo tikslai, ir ragina Komisiją 
tarptautiniu lygmeniu bei bendraujant su susijusiomis valstybėmis siekti bendrų aukštų 
saugos standartų;

Arktis, cheminiai dispergentai ir kt.

34. prašo Komisiją išsamiai peržiūrėti licencijavimo reikalavimus, susijusius su atviroje jūroje 
išgaunamų angliavandenilių žvalgyba ir gavyba, ir pateikti pasiūlymų, kaip suderinti 
minimalius reikalavimus ES lygmeniu, įskaitant nepriklausomus trečiųjų šalių atliekamus 
auditus siekiant užtikrinti skaidrumą bei informacijos apie aplinkosaugos praktiką 
atskleidimą ir sumažinti interesų konflikto riziką;

35. ragina paskelbti bet kokių atviroje jūroje vykdomų angliavandenilių žvalgymo ir gavybos 
operacijų Arktyje moratoriumą, nes unikali Arkties aplinka labai pažeidžiama;

36. pažymi naujausią Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos tarnybos ataskaitą apie darbo 
sąlygas Šiaurės jūroje, iš kurios matyti, kad praėjusiais metais padvigubėjo mirtinų ir 
sunkių sužalojimų, o nemažų angliavandenilių nuotėkių padaugėjo trečdaliu;

37. ragina Komisiją persvarstyti teisės aktus siekiant uždrausti tyrimus atviroje jūroje ir 
gręžinius vandenyse, esančiuose mažesniu nei 80 km atstumu nuo nacionalinių parkų ir 
jūrų rezervatų;

38. ragina Komisiją vertinant atviroje jūroje įgyvendinamus projektus atsižvelgti į jų 
neigiamus padarinius turizmui teritorijoje, kurioje vykdoma su angliavandenilių gavyba 
atviroje jūroje susijusi veikla;

39. primygtinai ragina griežtai kontroliuoti cheminius dispergentus (ir reagavimo į nelaimes 
planus, susijusius su cheminių dispergentų naudojimu) ir nuolat atlikti jų bandymus ir 
vertinimą siekiant užtikrinti jų tinkamumą išsiliejimo atveju ir išvengti padarinių 
visuomenės sveikatai bei aplinkai; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų išsamiau atliekami 
šių cheminių medžiagų moksliniai tyrimai, prireikus pasitelkiant ES mokslinių tyrimų 
programas.
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