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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka saistībā ar naftas noplūdi no „Deepwater Horizon” iekārtas Meksikas līcī ES ir 
steidzami un vajadzības gadījumā pamatīgi jāpārskata gan attiecīgie tiesību akti, gan 
noteikumi, lai ievērotu piesardzības principu un principu, ka vajadzētu veikt preventīvus 
pasākumus visos tās teritorijā jūrā notiekošās naftas un gāzes ieguves un izpētes aspektos, 
tostarp attiecībā uz drošu naftas tranzītu pa jūras gultnē/zem jūras gultnes izvietotajiem 
cauruļvadiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi steidzami novērst trūkumus 
pašreizējos ES tiesību aktos;

2. norāda, ka naftas un gāzes ieguves urbšanas iekārtās jūrā notikušie negadījumi rada 
pārrobežu sekas un tādēļ ir pamats ES rīcībai, lai šādus negadījumus novērstu un 
mazinātu;

3. norāda, ka naftas un gāzes ieguves darbības jūrā arvien vairāk notiek pieaugošas 
bīstamības apstākļos un var radīt smagas un postošas sekas jūras un piekrastes apgabalu 
videi un tautsaimniecībai;

4. atbalsta Komisijas vēlmi paaugstināt minimuma standartus ES; uzskata, ka drošības un 
vides jautājumiem vajadzētu būt stingri noteiktiem visos tiesību aktos un visām naftas un 
gāzes ieguves darbībām jūrā ir jāpiemēro visaugstākie drošības un vides standarti;

5. tomēr brīdina, ka tiesību aktu efektivitāte galu galā ir atkarīga no atbilstīgo Eiropas un 
valstu iestāžu un struktūru spējām ieviest, pārvaldīt un īstenot attiecīgos tiesību aktus;
uzskata, ka Komisijai vajadzētu uzmanīgi raudzīties, lai dalībvalstu iestādes to ievērotu;

6. norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš Arktikas reģionam, ņemot vērā tā vieglo 
ietekmējamību un nozīmību klimata pārmaiņu mazināšanā;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis stiprināt un intensificēt kontroles metodes un efektīvu 
savstarpējo sadarbību un izveidot ES „kontrolieru kontroles” sistēmu, kas balstīta uz 
saistošiem minimuma ES drošības noteikumiem, lai nodrošinātu ES līmeņa monitoringa 
un uzraudzības neatkarību; turklāt uzskata, ka datu apkopošana, paraugprakses apmaiņa 
un reaģēšanas resursu koordinēšana būtu jāveic ES līmenī un ka līdztekus būtu jāveicina 
labāka koordinācija starp kompetentajām valstu iestādēm, lai uzlabotu labas prakses 
apmaiņu un optimizētu atļauju izsniegšanas procedūras;

8. norāda, ka daži naftas un gāzes uzņēmumi strādā saskaņā ar atšķirīgiem drošības 
standartiem gan ES, gan visā pasaulē atkarībā no valsts normatīvajām prasībām; prasa, lai 
Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm, pirmkārt, uzsāktu vispusīgi pārskatīt tiesisko regulējumu 
attiecībā uz naftas un gāzes jūras ieguves nozari un, otrkārt, lai saskaņotu atšķirīgos 
drošības standartus, sasniedzot pēc iespējas augstāku minimuma līmeni nolūkā sniegt 
uzņēmumiem juridisko noteiktību un nodrošinātu, ka:



PE462.884v02-00 4/9 AD\870318LV.doc

LV

– mūsdienīga prakse kļūst par normu visām darbībām ES teritorijā un ka
– varētu garantēt iespējami lielāku aizsardzību nelaimes gadījumā;

lai sasniegtu šos mērķus, mudina Komisiju apsvērt, vai ieviest jaunus tiesību aktus 
attiecībā uz naftas un gāzes ieguves darbībām jūrām visos posmos (izpēte, darbība, 
transportēšana un ekspluatācijas pārtraukšana) vai pilnveidot un nostiprināt spēkā esošos 
tiesību aktus, lai tajos iekļautu naftas un gāzes ieguves darbības jūrā;

9. pauž pārliecību, ka ir nepieciešama arī vispusīga un aktīva sadarbība ar trešām valstīm (jo 
īpaši ar tām valstīm, kurām ir kopīga jūras robeža ar Eiropas Savienību), lai nodrošinātu 
atbilstošu vides aizsardzību un jūras vides stāvokli saistībā ar naftas un gāzes izpēti, 
ieguvi un transportēšanu;

Pasākumi, lai palielinātu ES reaģēšanas spējas katastrofas gadījumā

10. atkārtoti aicina Komisiju pēc iespējas drīz nākt klajā ar priekšlikumiem tādu ES civilās 
aizsardzības spēku izveidei, kas būtu balstīti uz ES civilās aizsardzības mehānismu, un 
kopīgi ar dalībvalstīm izstrādāt Eiropas rīcības plānu, kas ietvertu specifiskus 
mehānismus, ar kuriem ES var reaģēt uz apjomīgu piesārņojumu, ko izraisījusi naftas 
ieguves iekārtu darbība jūrā, tostarp naftas/gāzes zemūdens cauruļvadi, kas atrodas jūras 
gultnē/zem tās;

11. aicina Komisiju nodrošināt, ka jūras datu labākā pārvaldībā, kas ierosināta paziņojumā 
„Zināšanas par jūru 2020”1 un priekšlikumā regulai, ar ko izveido programmu integrētas 
jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam2, tiktu ņemta vērā nepieciešamība 
garantēt atbilstošu piesārņojuma draudu monitoringu, lai savlaicīgi noteiktu piemērotu 
darbības plānu;

12. aicina Komisiju sagatavot priekšlikumu par to, lai valsts licencētu jūrā darbojošos 
operatoru zinātniskās atziņas būtu pieejamas atbildīgajām iestādēm, izmantojot standartus 
un protokolus, kas izstrādāti saistībā ar paziņojuma „Zināšanas par jūru 2020”, lai 
veicinātu sabiedrisko kontroli un dziļāku izpratni par jūras vidi;

13. prasa, lai naftas un gāzes uzņēmumi 5 % savu pētniecībai un izstrādei paredzēto līdzekļu 
veltītu jaunām negadījumu profilakses un sanācijas tehnoloģijām; uzsver, ka jebkurai 
ārkārtas reaģēšanas tehnoloģijai, pirms to iekļauj apstiprinātā ārkārtas rīcības plānā, ir 
jāveic neatkarīga pārbaude, novērtējums un apstiprināšana;

14. ierosina, ka Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) reaģēšanas resursiem būtu jāietver 
visi atbilstošie valsts un rūpnieciskie resursi tā, lai EMSA būtu vislabākās iespējas 
nopietnu negadījumu laikā veikt koordinējošu funkciju;

15. ierosina, ka ārkārtas rīcības plānos kā būtiska daļa būtu jāparedz pieejams ekipējums visu 
iespējamo noplūžu nosegšanai, un šādam ekipējumam jāatrodas iekārtu tuvumā, lai 
nopietna negadījuma reizē to laikus varētu izmantot;

                                               
1 Komisijas paziņojums „Zināšanas par jūru 2010 — jūras dati un novērojumi pārdomātai un ilgtspējīgai 

izaugsmei” (COM(2010)0461).
2 COM(2010)0494.
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Atbildība vides jomā un finanšu garantiju mehānismi

16. uzskata, ka direktīvas par atbildību vides jomā1 piemērošana ir jāpaplašina, lai princips 
„piesārņotājs maksā” un stingra atbildība tiktu noteikti par visu veidu kaitējumu, kas radīts 
jūras ūdeņiem un bioloģiskajai daudzveidībai, lai naftas uzņēmumus tādējādi varētu saukt 
pie atbildības par to nodarīto visu veidu kaitējumu un tie uzņemtos pilnībā un 
neierobežotā apjomā kompensēt potenciālos zaudējumus, to garantējot no operatora 
uzkrājumiem;

17. prasa pārskatīt direktīvu par atbildību vides jomā, lai tās darbības joma tiktu paplašināta 
un tā attiektos uz visiem ES jūras ūdeņiem atbilstoši Jūras vides stratēģijas 
pamatdirektīvas2 noteikumiem;

18. aicina Komisiju saskaņā ar direktīvu par atbildību vides jomā samazināt kaitējuma 
robežvērtības un ieviest stingru atbildības režīmu, paredzot segt visu veidu kaitējumu, kas 
nodarīts jūras ūdeņiem un bioloģiskajai daudzveidībai, neatkarīgi no jebkādiem 
savstarpēji vai apdrošināšanā noteiktiem ierobežojumiem, un ierosina sākt dialogu ar 
apdrošinātājiem par obligātu ES mēroga apdrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu 
atbildības uzņemšanos;

19. uzskata, ka Komisijai būtu jāpārbauda, vai saistībā ar atbildību vides jomā ir iespējams 
izveidot kompensācijas fondu naftas noplūdes katastrofu gadījumos, paredzot saistošus 
noteikumus par finansiālo drošību;

20. uzsver, ka pirms urbšanas darbiem ir skaidri jānosaka finansiāli atbildīgās puses;

21. uzskata, ka naftas un gāzes ieguves operatoriem licencēšanas procedūras laikā un visos 
jūrā īstenoto projektu posmos (izpēte, darbība un ekspluatācijas pārtraukšana) ir jāprasa 
pierādīt, ka viņiem ir pietiekamas finanšu garantijas, lai nodrošinātu vides atjaunošanu un 
kompensācijas par videi nodarīto, to specifiskās darbības dēļ radīto kaitējumu, tostarp par 
mazas varbūtības negadījumiem ar augstu ietekmi, — vai nu izmantojot tādas obligātas 
nozares savstarpējās sadarbības shēmas kā Asociācija atbildībai par jūras piesārņošanu 
(OPOL), vai obligāto apdrošināšanu, vai arī izmantojot jauktu sistēmu, ar ko garantē 
finansiālu drošību;

22. uzsver — lai gan finanšu garantijas būtībā var paredzēt gan ar apdrošināšanas, gan nozaru 
savstarpējas vienošanās palīdzību, ir svarīgi nodrošināt, ka operatori pierāda finanšu 
garantiju esamību, lai nopietnas katastrofas gadījumā segtu visas izmaksas par attīrīšanu 
un kompensācijām, un ka riski un atbildība netiek nodota mazākiem ārējiem 
uzņēmumiem, kuriem, ja notiek negadījums, ir reālāka iespējamība pasludināt savu 
maksātnespēju; prasa izveidot jebkādas kopējas sistēmas tā, lai tiktu saglabāti stimuli 
individuālajā darbībā novērst riskus un stingri ievērot visaugstākos iespējamos drošības 
standartus;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā 

attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu, OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva), OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.
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23. atzīst sabiedrisko fondu, piemēram, Ziemeļjūras Asociācijas atbildībai par jūras 
piesārņošanu, nozīmi un nepieciešamību izveidot šādus fondus katrā ES jūras reģionā;
prasa noteikt operatoru obligātu dalību tajos, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un 
tādējādi piedāvātu drošības tīkla mehānismu nolūkā pārliecināt dalībvalstis, jūrniecības 
nozari un jo īpaši zvejniekus, kā arī nodokļu maksātājus;

24. aicina Komisiju pārskatīt tās nostāju, kas pausta 2010. gada 12. oktobrī publicētajā 
ziņojumā1, ka „pašlaik nav pietiekama pamatojuma ieviest obligāta finansiāla 
nodrošinājuma harmonizētu sistēmu”; mudina Komisiju negaidīt direktīvas par atbildību 
vides jomā 18. panta 2. punktā noteikto termiņu tāda ziņojuma iesniegšanai, kurā būtu 
ietverti atbilstoši priekšlikumi šīs direktīvas grozījumiem;

25. ierosina, ka dalībvalstīm papildus iekārtām izsniegtās atļaujas atņemšanai kā bargākajam 
soda mēram būtu jāveic arī citi piemēroti pasākumi, lai sodītu par nolaidību tiesību aktu 
drošības jomā un drošības noteikumu īstenošanā vai par to neievērošanu un lai 
nodrošinātu regulāras pārbaudes, izmantojot visā ES vienotas metodes;

ES tiesību aktu vides jomā uzlabošana

26. prasa paplašināt ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvas2 darbības jomu, lai tā 
attiektos uz visiem jūrā īstenoto projektu posmiem (izpēte un darbība), un aicina noteikt 
īpašas IVN prasības attiecībā uz urbšanas darbiem lielā dziļumā, sarežģītiem urbumiem un 
problemātiskiem urbšanas apstākļiem, kā arī uz naftas/gāzes tranzītu pa jūras gultnē/zem 
jūras gultnes izvietotiem cauruļvadiem; turklāt uzskata, ka Eiropas Komisijai būtu 
jānodrošina, lai valstu iestāžu apstiprinātajos IVN par jūrā īstenotajiem projektiem būtu 
iekļauti nosacījumi, kas uzņēmumam jāievēro ekspluatācijas pārtraukšanas posmā; aicina 
Komisiju atkārtoti izanalizēt tiesību normas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtēšanu un 
iekļaut tajos noteikumus par ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa uzticēšanu no 
pasūtītāja neatkarīgiem ekspertiem;

27. aicina Komisiju izvērtēt spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz pastāvošās urbšanas 
infrastruktūras darbības pārtraukšanu un nepieciešamības gadījumā ar tiesību aktiem 
precizēt operatoru atbildību par drošas likvidācijas nodrošināšanu un atbildību par jebkuru 
videi nodarīto kaitējumu, kas radies darbības pārtraukšanas rezultātā vai urbšanas vietā 
pēc tās darbības pārtraukšanas;

28. aicina Komisiju apsvērt iespēju paplašināt saprātīgos principus, kas ietverti tās tiesību 
aktos par risku pārvaldību krastā (SEVESO II3 un III4), iekļaujot tos arī tiesību aktos, kuri 
attiecas uz naftas un gāzes ieguves darbiem jūrā; pagaidām, ja Komisija neierosina šādus 

                                               
1 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar 14. panta 2. punktu Direktīvā 

2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
(COM(2010)0581).

2 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.

3 Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.

4 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju 
risku pārvaldību, COM(2010)0781.
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jaunus tiesību aktus, aicina Komisiju no jauna izvērtēt SEVESO III priekšlikumu, lai 
paplašinātu tā darbības jomu un attiecinātu to uz naftas ieguves urbšanas iekārtām un 
zemūdens cauruļvadiem, kas atrodas jūras gultnē/zem tās, kā arī uz visiem naftas vai 
gāzes atradņu izpētes posmiem līdz pat urbuma ekspluatācijas pārtraukšanai; atzinīgi vērtē 
Komisijas paskaidrojuma rakstu par SEVESO II direktīvas pārskatīšanu, kurā apstiprināts, 
ka Komisija novērtēs piemērotāko veidu, kā stiprināt tiesību aktus vides jomā;

29. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paplašināt Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 
pilnvaras un piešķirt tiesības rīkoties gadījumos, kad jūras ūdeņu piesārņojums nācis no 
citiem avotiem, nevis no kuģiem, proti, no naftas un gāzes iekārtām jūrā; uzskata, ka šo 
citu piesārņojuma avotu starpā jābūt arī mobilām un transporta iekārtām, kā arī cauruļvadu 
sistēmām; atbalsta Komisijas prasību, katru reizi uzticot EMSA jaunu uzdevumu, izdarīt 
izmaiņas tās budžetā un atbilstīgi palielināt darbinieku skaitu; uzskata, ka EMSA pilnvaras 
var vēl paplašināt, lai nodrošinātu neatkarīgu trešās puses veiktu revīziju ietekmes uz vidi 
novērtējumiem un licencēšanai naftas un gāzes ieguves darbiem jūrā, kā arī attiecībā uz 
periodiskām operatoru darba pārbaudēm;

30. norāda, ka naftas un gāzes nozares darbības jūrā nav iekļautas direktīvas par 
rūpnieciskajām emisijām pamatnoteikumos1; ierosina, lai Komisija I pielikumam pievieno 
1.5. punktu „Naftas un gāzes ieguves darbi jūrā” pirmajā pārskatīšanā, kas jāpabeidz līdz 
2011. gada 31. decembrim, un ierosina, lai Eiropas Piesārņojuma integrētas novēršanas un 
kontroles (IPPC) birojs noteiktu labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanai naftas un 
gāzes ieguves darbos jūrā;

Kopējas saistības ar trešām valstīm un starptautiskajā līmenī

31. aicina Komisijai uzsākt diskusijas par tādiem noteikumiem attiecībā uz atbildību par videi 
nodarīto kaitējumu un finansiālajām garantijām, kuros iekļautu arī trešās valstis;

32. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu dalībvalstīm pieprasīt uzņēmumiem, kuru galvenais 
birojs atrodas ES, lai tie piemēro ES standartus visās savās darbībās visā pasaulē; atbalsta 
Komisijas vēlmi pastiprināt dialogu un sadarbību ar ES kaimiņvalstīm par drošību, veicot 
darbību jūrā, ar mērķi noteikt jaunus kopējus ieviešanas pasākumus, piemēram, iekārtu 
pārbaudes, un nodrošināt vienlīdz stingrus drošības standartus teritorijās, kas robežojas ar 
ES ūdeņiem; atbalsta Komisijas ierosmi stimulēt reģionālu forumu un/vai iniciatīvu 
izstrādi un valstu kompetento iestāžu tīklu izveidi Vidusjūras, Melnās jūras un Baltijas 
jūras reģionos, kā arī uzlabot pastāvošās sadarbības struktūras, piemēram, Savienību 
Vidusjūrai;

33. atbalsta Komisijas mērķi izveidot pasaules mēroga sistēmu, kurā noteikti kopēji drošības 
un ilgtspējības mērķi izpētes un ieguves darbībām jūrā, un aicina Komisiju veicināt 
kopējus stingrus drošības standartus gan starptautiskā līmenī, gan kaimiņvalstīs;

Arktika; ķīmiskie dispersanti u. tml.

34. aicina Komisiju visaptveroši pārskatīt licencēšanas prasības attiecībā uz ogļūdeņražu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 

emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole), OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.



PE462.884v02-00 8/9 AD\870318LV.doc

LV

resursu izpēti un ieguvi jūrā un nākt klajā ar priekšlikumiem par saskaņotām minimuma 
prasībām ES līmenī, tostarp neatkarīgu trešās puses veiktu revīziju, lai nodrošinātu 
pārredzamību un informācijas publiskošanu saistībā ar vides praksi un samazinātu interešu 
konflikta risku;

35. aicina noteikt moratoriju visiem ogļūdeņražu resursu izpētes un ieguves darbiem jūrā 
Arktikas teritorijā sakarā ar tās viegli ievainojamo, unikālo vidi;

36. norāda uz Apvienotās Karalistes Veselības un drošības dienesta jaunāko ziņojumu par 
darba apstākļiem Ziemeļjūrā, saskaņā ar kuru ir konstatēts, ka letālu un smagu 
ievainojumu skaits pēdējā gada laikā ir divkāršojies un ka ievērojamas ogļūdeņražu 
noplūdes ir notikušas trīsreiz vairāk;

37. aicina Komisijai pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, lai noteiktu aizliegumu veikt izpēti un 
izdarīt urbumus ūdeņos vismaz 80 kilometru attālumā no aizsargājamām jūras teritorijām 
(nacionālie parki un dabas rezervāti);

38. aicina Komisiju projektu ietekmes novērtējumā ņemt vērā to negatīvo ietekmi uz tūrismu 
attiecīgajā teritorijā, kur tiek veiktas naftas un gāzes nozares darbības;

39. atbalsta to, ka tiek stingri kontrolēta, pastāvīgi pārbaudīta un novērtēta ķīmisko 
dispersantu ietekme uz vidi (un to ārkārtas darbības plānu ietekme, kuros paredzēta 
ķīmisko dispersantu izmantošana), lai nodrošinātu to derīgumu noplūdes gadījumā un lai 
novērstu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi; prasa, lai Komisija nodrošinātu sīkāku 
izpēti par šādu ķīmisko vielu ietekmi, ja nepieciešams, izmantojot ES pētniecības 
programmas.
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