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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da mora EU zaradi razlitja nafte na naftni ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem 
zalivu, nujno in kjer je to potrebno skrbno pregledati svojo zakonodajo in ureditev v 
povezavi z vsemi vidiki iskanja ter črpanja nafte in plina na morju, vključno z varnim 
prenosom po podvodnih naftovodih in plinovodih na morskem dnu in pod njim, 
upoštevaje previdnostno načelo in načelo preventivnega ukrepanja; ob tem pozdravlja 
namero Komisije, da bi čim prej zapolnila vrzeli v veljavni zakonodaji EU;

2. ugotavlja, da imajo nesreče na naftnih in plinskih ploščadih čezmejne posledice, zato 
meni, da EU upravičeno ukrepa za preprečevanje in blaženje tovrstnih nesreč;

3. opominja, da dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju vse pogosteje potekajo v 
vedno nevarnejšem okolju, kar bi utegnilo imeti katastrofalne posledice za okolje ter 
gospodarstvo morij in obalnih območij;

4. podpira željo Komisije, da bi dvignila minimalne standarde v EU; meni, da je treba 
pomisleke glede varnosti in okolja zajeti v vsej zakonodaji ter na vseh področjih 
dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju uporabljati najvišje varnostne in okoljske 
standarde;

5. opozarja pa, da je učinkovitost zakonodaje navsezadnje odvisna od sposobnosti evropskih
ter nacionalnih organov in teles, ki so pristojnosti za njeno izvajanje, vodenje in 
izvrševanje; meni, da bi morala Komisija skrbno zagotavljati, da bodo organi držav članic 
ravnali v skladu s pravili;

6. ugotavlja, da je treba arktičnemu območju zaradi njegove krhkosti in pomembnega vpliva 
na blažitev podnebnih sprememb nameniti posebno pozornost;

7. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo in poostrijo inšpekcijske metode ter 
učinkovito vzajemno sodelovanje in vzpostavijo evropski sistem za „nadzor 
nadzornikov“, ki bi temeljil na minimalnih zavezujočih evropskih varnostnih pravilih, da 
bi zagotovili neodvisnost spremljanja in nadzora na ravni EU; meni tudi, da je treba 
zbiranje podatkov, primerjavo najboljših praks in usklajevanje virov za odziv izvajati na 
ravni EU, poleg tega pa je treba spodbujati boljše usklajevanje med pristojnimi 
nacionalnimi organi, da bi izboljšali združevanje dobre prakse in čim bolj izpopolnili 
postopke izdaje dovoljenj;

8. se zaveda, da nekatere naftne in plinske družbe tako v EU kot po svetu delujejo po 
različnih standardih, odvisno od nacionalnih regulativnih zahtev; poziva Komisijo, naj 
skupaj z državami članicami najprej začne celovit pregled zakonodajnega okvira za 
industrijo črpanja nafte in plina na morju, nato pa naj različne varnostne standarde uskladi 
do najvišje možne minimalne ravni, da bi podjetjem priskrbela pravno varnost ter 
zagotovila:
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– da bodo najsodobnejše prakse postale normativ za vse tovrstne dejavnosti po vsej EU 
in 

– da bo v primeru nesreč zagotovljena čim večja zaščita.

Za dosego teh ciljev poziva Komisijo, naj razmisli o pripravi nove zakonodaje, ki bo 
urejala dejavnosti pridobivanja nafte in plina v vseh fazah (raziskovalna in operativna faza 
ter prevoz in razgradnja), ali o dopolnitvi in okrepitvi obstoječe zakonodaje, tako da bodo 
vključene tudi dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju; 

9. je prepričan, da je potrebno tudi široko in dejavno sodelovanje s tretjimi državami (zlasti 
tistimi, ki na morju mejijo na EU), da bi resnično obvarovali okolje in zagotovili ustrezne 
razmere na morju v zvezi z iskanjem, pridobivanjem ter prevozom nafte in plina;

Okrepitev zmogljivosti EU za odzivanje na nesreče

10. ponovno poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predloge za ustanovitev evropske enote
civilne zaščite, osnovane na evropskem mehanizmu civilne zaščite, in naj skupaj z 
državami članicami razvije akcijski načrt, v katerem bi bili zajeti posebni mehanizmi, ki bi 
EU omogočili spoprijemanje s hudim onesnaženjem zaradi naftnih ploščadi na morju, 
vključno s podvodnimi naftovodi in plinovodi na morskem dnu ali pod njim;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo pri boljšem upravljanju podatkov o morjih, 
predlaganem v sporočilu „Poznavanje morja 2020“1 in v predlogu uredbe o ustanovitvi 
programa za podporo nadaljnjemu razvoju integrirane pomorske politike2, upoštevano, da 
je treba zagotoviti ustrezno spremljanje nevarnosti onesnaževanja, zato da bi pravočasno 
opredelili, kako ustrezno ukrepati;

12. poziva Komisijo, naj pripravi predlog, da bi se znanstvena dognanja izvajalcev, ki na 
morju delujejo z javnim dovoljenjem, z uporabo standardov in protokolov, razvitih v 
sklopu sporočila „Poznavanje morja 2020“, dala na voljo pristojnim organom, tako da bi 
olajšali javni nadzor in poglobili poznavanje morskega okolja;

13. poziva naftne in plinske družbe, naj namenijo 5 % svojih raziskav in razvojnih sredstev za 
nove tehnologije za preprečevanje in sanacijo nesreč; poudarja, da je treba tehnologije za 
odzivanje na nesreče neodvisno preskusiti, oceniti in potrditi, preden se jih doda 
potrjenemu načrtu ukrepov;

14. predlaga, naj Evropska agencija za pomorsko varnost v svojih seznamih virov za odziv 
zajame vse zadevne javne in panožne vire, da bi lahko najbolje izvajala usklajevanje v 
primeru večjega nepredvidenega izrednega dogodka;

15. predlaga, naj bo bistveni del načrtov ukrepov razpoložljiva oprema za omejevanje 
morebitnih razlitij, ki bo na voljo v bližini ploščadi in naprav, da bi jo lahko v primeru 
nesreče hitro uporabili;

                                               
1 Sporočilo Komisije z naslovom „Znanje o morju 2020 – opazovanje in podatki o morju za pametno in 

trajnostno rast“ (KOM 2010)0461.
2 KOM(2010)0494.
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Sistemi okoljske odgovornosti in mehanizmi finančnih jamstev

16. meni, da bi bilo treba razširiti področje uporabe direktive o okoljski odgovornosti1, tako 
da bi strogo uveljavljali načelo onesnaževalec plača in da bi povzročitelji strogo 
odgovarjali za vso škodo, ki jo povzročijo morskim vodam in biotski raznovrstnosti, tako 
da bi morale naftne družbe odgovarjati za kakršno koli in vso škodo, ki jo povzročijo, in 
bi prevzele popolno odgovornost za morebitno škodo brez zgornje meje, kar bi krile z 
rezervami gospodarskih subjektov; 

17. poziva k reviziji direktive o okoljski odgovornosti, tako da bi v skladu z okvirno direktivo 
o pomorski strategiji2 veljala za vse morske vode EU;

18. poziva Komisijo, naj v okviru direktive o okoljski odgovornosti zmanjša prag vrednosti 
škode ter naj izvršuje strog sistem odgovornosti za vso škodo v morskem vodnem okolju 
in na področju biotske raznovrstnosti ne glede na najvišje vrednost pri delitvi tveganj ali 
zavarovalnem kritju in naj z zavarovalnicami začne dialog o obveznem vseevropskem 
sistemu zavarovanj, s katerim bi zagotovili izvrševanje odgovornosti;

19. meni, da bi morala Komisija preveriti, ali bi bilo mogoče v okviru okoljske odgovornosti 
oblikovati odškodninski sklad za primere izlitja nafte, ki bi vseboval zavezujoče določbe o 
finančni varnosti;

20. poudarja, da je treba finančno odgovorne stranke nedvoumno določiti pred pričetkom 
vrtanja;

21. meni, da morajo subjekti s področja nafte in plina v postopku izdajanja dovoljenja in v 
celotnem operacijskem obdobju ter v vseh fazah projekta na morju (raziskovalna in 
operativna faza ter razgradnja) izkazati, da imajo dovolj finančnih zmogljivosti za 
zagotovitev sanacije okoljske škode, ki jo povzročijo specifične dejavnosti, ki jih izvajajo, 
vključno z malo verjetnimi nesrečami s hudimi posledicami: bodisi z obveznimi 
vzajemnimi panožnimi sistemi, z obveznim zavarovanjem ali z mešanimi shemami, ki 
zagotavljajo finančno varnost;

22. poudarja, da se da finančna jamstva načeloma zagotoviti z zavarovanjem ali z delitvijo 
tveganj v panogi, vendar je pomembno, da gospodarski subjekti dokažejo obstoj finančnih 
jamstev za kritje vseh stroškov čiščenja in nadomestil v primeru velike nesreče in da se 
tveganja in odgovornosti ne prenašajo na manjše družbe, za katere je bolj verjetno, da bi v 
primeru nesreče postale nesolventne; poziva, naj se vse skupne sheme oblikujejo tako, da 
bodo ohranile spodbude za preprečevanje tveganj in spoštovanje najvišjih možnih 
standardov v posameznih dejavnostih;

23. priznava dragoceno vlogo skupnih skladov, kakršen je OPOL za Severno morje, in meni, 
da bi morali podobne sklade ustanoviti za vsa morska območja EU; poziva, naj bo 
sodelovanje v njih za gospodarske subjekte obvezno, da se zagotovi pravna varnost in 

                                               
1 Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v 

zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode; UL L 143, 30.4.2004, str. 56.
2 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 
164, 25.6.2008, str. 19).
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mehanizem „varnostne mreže“, ki bo državam članicam, pomorskemu sektorju (tudi 
ribičem), zlasti pa davkoplačevalcem vlil zaupanje;

24. poziva Komisijo, naj ponovno pregleda svoje stališče iz poročila, objavljenega 12. oktobra 
20101, v katerem pravi, „da zaenkrat ni zadostne utemeljitve za uvedbo usklajenega 
sistema obveznega finančnega jamstva“; poziva Komisijo, naj s poročilom z ustreznimi 
predlogi za spremembo direktive o okoljski odgovornosti ne čaka do roka iz njenega 
člena 18(2);

25. predlaga, naj države članice poleg odvzema dovoljenja kot najstrožjega ukrepa za ploščadi 
in naprave sprejmejo še druge ustrezne ukrepe za kaznovanje malomarnosti ali 
neizpolnjevanja obveznosti pri izvajanju zakonodaje ter pravil s področja varnosti in naj 
izvajajo redne inšpekcijske preglede na podlagi enotnih vseevropskih metod;

Izboljšanje okoljske zakonodaje EU

26. poziva k razširitvi področja uporabe direktive o okoljski presoji2, tako da bi zajeli vse 
projektne faze na morju (raziskovalna in operativna faza) ter k posebnim zahtevam za 
okoljske presoje dejavnosti vrtanja v globokih vodah, v zapletenih vrtinah ali težavnih 
razmerah za vrtanje in prenosa nafte in plina po podvodnih vodih na morskem dnu ali pod 
njim; poleg tega meni, da bi morala Komisija zagotoviti, da bodo okoljske presoje za 
projekte na morju, ki bi jih odobrili nacionalni organi, zajemale tudi postopke, ki bi jih 
morali gospodarski subjekti spoštovati med razgradnjo; poziva Komisijo, naj ponovno 
preuči zakonske določbe o okoljskih presojah in določi, da je treba te postopke zaupati 
strokovnjakom, ki so neodvisni od naročnika;

27. poziva Komisijo, naj preuči veljavni regulativni okvir glede razgradnje obstoječe 
infrastrukture za vrtanje ter po potrebi z zakonodajo razjasni odgovornost operaterjev za 
varno odstranitev in finančno odgovornost za vso okoljsko škodo, ki je nastala zaradi 
razgradnje, ali škodo na vrtini, nastalo po razgradnji;

28. poziva Komisijo, naj preuči argumente za razširitev smotrnih načel, zajetih v njeni 
zakonodaji za nadzor nad nevarnostmi na kopnem (SEVESO II3 in III4), na zakonodajo za 
dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju; do takrat in v primeru, da Komisija ne bo 
predlagala takšne nove zakonodaje, jo poziva, naj ponovno pregleda svoj predlog za 
direktivo SEVESO III in razširi področje njene uporabe na naftne ploščadi in podvodne 
plinovode na morskem dnu in pod njim ter na vse faze iskanja nahajališč nafte in plina do 
opustitve vrtine; pozdravlja obrazložitveni memorandum glede revizije direktive SEVESO 
II, v katerem Komisija izjavlja, da bo preučila ustrezne načine za okrepitev okoljske 
zakonodaje;

                                               
1 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 14(2) Direktive 2004/35/ES o 

okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode KOM(2010)0581.
2 Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje 

(kakor je bila spremenjena); UL L 175, 5.7.1985, str. 40.
3 Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 

vključene nevarne snovi; UL L 10, 14.01.1997, str. 13.
4 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 

vključene nevarne snovi, KOM(2010)0781.
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29. pozdravlja predlog Komisije, da bi razširili mandat Evropske agencije za pomorsko 
varnost (EMSA) na primere onesnaženja morja, ki ga povzročijo neladijski viri, zlasti 
naftne in plinske ploščadi na morju; meni, da bi bilo treba zajeti tudi mobilne in 
transportne naprave ter naftne in plinske terminale; podpira zahtevo Komisije, da bi se te 
nove naloge agencije EMSA odražale tudi v njenih proračunskih in kadrovskih virih; 
meni, da bi lahko mandat te agencije še bolj razširili, zato da bi neodvisnim tretjim 
stranem omogočili revizijo okoljskih presoj in izdajo dovoljenj za dejavnosti pridobivanja 
nafte in plina na morju, pa tudi redne inšpekcijske preglede pri teh gospodarskih 
subjektih;

30. ugotavlja, da so dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju izključene iz glavnih 
določb direktive o industrijskih emisijah1; predlaga, naj Komisija v okviru prvega 
pregleda področja uporabe, ki naj bi ga izvedli do 31. decembra 2011, v točko 1.5 
priloge I doda dejavnosti pridobivanja nafte in plina na morju, in naj evropski urad odbora 
IPPC opredeli najboljše razpoložljive prakse za dejavnosti pridobivanja nafte in plina na 
morju;

Skupne obveznosti s tretjimi državami in na mednarodni ravni

31. poziva Komisijo, naj začne razpravo o ureditvi na področju odgovornosti za okoljsko 
škodo in o finančnih jamstvih, pri katerih bi bile zajete tudi tretje države;

32. pozdravlja predlog Komisije, da bi države članice od družb s sedežem v EU zahtevale 
spoštovanje evropskih standardov pri vseh njihovih dejavnostih po svetu; podpira 
prizadevanja Komisije, da okrepi dialog in sodelovanje s sosedskimi državami na 
področju varnosti na morju, da bi skupaj pripravili nove skupne izvršilne ukrepe, kot so 
pregledi ploščadi in naprav, ter zagotovili enako trdne varnostne standarde v območjih, ki 
mejijo na vode EU; podpira zamisel Komisije, da bi spodbujala oblikovanje regionalnih 
forumov/pobud in razvoj mreže pristojnih nacionalnih organov v Sredozemlju, ob Črnem 
morju in Baltiku ter nadgradnjo dosedanjih struktur sodelovanja, na primer Unije za 
Sredozemlje;

33. podpira Komisijo pri njenih prizadevanjih, da bi oblikovali svetovni sistem določanja 
skupnih ciljev za varnost in trajnost dejavnosti iskanja in proizvodnje na morju, in jo 
poziva, naj se tudi na mednarodni ravni zavzame za vzpostavitev skupnih visokih 
varnostnih standardov s sosednjimi državami;

Arktika, kemična disperzijska sredstva itd.

34. poziva Komisijo, naj izvede izčrpen pregled zahtev za pridobitev dovoljenja v zvezi z 
iskanjem in črpanjem ogljikovodikov na morju in naj predstavi predloge za usklajene 
minimalne zahteve na ravni EU, tudi za revizije neodvisnih tretjih strani, s čimer bi 
zagotovila preglednost in razkritje glede okoljske prakse ter zmanjšala tveganje za 
navzkrižje interesov;

35. poziva k moratoriju za vse operacije iskanja in črpanja ogljikovodikov na morju na 

                                               
1 Direktiva 2010/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 

emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja); UL L 334, 17.12.2010, str. 17.
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arktičnem območju zaradi ranljivosti tamkajšnjega edinstvenega okolja;

36. je seznanjen z najnovejšim poročilom britanskega izvršilnega organa za zdravje in varstvo 
o delovnih razmerah na Severnem morju, v katerem je ugotovljeno, da se je stopnja hudih 
in smrtnih nesreč v zadnjem letu podvojila, izpusti ogljikovodikov pa so se povečali za 
tretjino;

37. poziva Komisijo, naj pregleda zadevno zakonodajo, da bi prepovedali iskanje in vrtanje v 
vodah, ki so manj kot 80 kilometrov oddaljene od narodnih parkov in naravnih rezervatov;

38. poziva Komisijo, naj pri presoji vpliva projektov na morju upošteva tudi škodljive 
posledice dejavnosti pridobivanja ogljikovodikov na morju za turizem na teh območjih;

39. zagovarja strog nadzor, nadaljnje preskušanje in ocenjevanje okoljskega vpliva kemičnih 
disperzijskih sredstev (in načrtov kriznega odzivanja, ki vključujejo uporabo kemičnih 
disperzijskih sredstev), da bi zagotovili njihovo trajnost v primeru razlitja in preprečili 
posledice za javno zdravje in okolje; poziva Komisijo, naj da podrobneje preučiti vplive 
tovrstnih kemikalij, po potrebi tudi prek raziskovalnih programov EU.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 15.6.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

46
5
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, 
Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan 
Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de
Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, 
Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta 
Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Jo Leiden, Corinne Lepage, Peter Lese, 
Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, 
Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, 
Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, 
Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Salvatore 
Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Esther Herranz García, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Bill 
Newton Dunn, Alojz Peterle, Mihailis Tremopulos (Michail 
Tremopoulos), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van 
Brempt, Peter van Dalen


