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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 kruopščiai persvarstyti savo teisės aktų 
atsargumo principą, susijusį su visais naftos bei dujų išgavimo atviroje jūroje bei tokių 
telkinių žvalgymo savo teritorijoje, aspektais; todėl pritaria Komisijos pasirengimui 
egzistuojančiuose ES teisės aktuose panaikinti šį trūkumą;

2. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti veiksmingą dvišalį 
bendradarbiavimą ir įsteigti ES reguliuotojų kontroliavimo sistemą;

ES reagavimo nelaimių atvejais gebėjimų stiprinimas

3. pakartoja savo raginimą Komisijai kaip galima greičiau pateikti pasiūlymus dėl ES 
civilinės saugos pajėgų sukūrimo, kurios būtų paremtos ES civilinės saugos 
mechanizmu, integruojant konkrečius mechanizmus, kurių pagalba ES galėtų 
susidoroti su naftos gavybos atviroje jūroje sukeliama milžiniško masto tarša;

Atsakomybės už aplinkos apsaugą tvarka ir finansinių garantijų mechanizmai

4. mano, kad Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą turėtų būti griežtai 
įgyvendinamas principas „teršėjas moka“ visais atvejais kai buvo padaryta žala jūros 
vandenims arba biologinei įvairovei, naftos gavybos bendroves laikant atsakingomis 
už bet kokią sukeltą žalą;

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

6. ragina Komisiją, vadovaujantis Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, 
sumažinti žalingumo slenksčius ir vengti aukščiausios ribos, kas teršėjams padeda 
išvengti griežtos atsakomybės už žalą jūros vandenims;

7. mano, kad naftos ir dujų gavybos bendrovės licencijos suteikimo procedūros metu 
privalėtų įrodyti, kad jos turi pakankamas draudimo arba kitokias finansines 
garantijas, kuriomis remiantis galėtų užtikrinti atkūrimą bei kompensacijas už aplinkai 
sukeltą žalą, pasinaudodami arba tokiomis pramonės tarpusavio garantijų sistemomis 
kaip pvz. OPOL, arba privalomuoju draudimu;

8. todėl prašo Komisijos persvarstyti savo poziciją, išreikštą savo 2010 m. spalio 12 d. 
atskaitoje (COM(2010)581), kurioje teigiama, kad „šiuo metu nėra pakankamo 
pagrindo įdiegti suderintą privalomo finansinio užtikrinimo sistemą“; primygtinai 
ragina Komisiją nelaukti Direktyvoje dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 18 
straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio termino ataskaitai, kurioje bus pateikiami 
atitinkami pasiūlymai dėl direktyvos pakeitimų;
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9. siūlo valstybėms narėms patvirtinti priemonių rinkinį, kuriomis būtų baudžiama už 
aplaidumą įgyvendinant saugos taisykles;

ES aplinkosaugos teisės aktų tobulinimas

10. ragina praplėsti poveikio aplinkai vertinimo direktyvų taikymo apimtį įtraukiant visus 
projektų atviroje jūroje etapus (žvalgymo, veiklos ir sustabdymo) bei ragina poveikio 
aplinkai vertinimuose numatyti specialius reikalavimus vykdant gręžinius giliuose 
vandenyse;

11. ragina Komisiją pakartotinai išnagrinėti savo pasiūlymą dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (SEVESO III), siekiant praplėsti jo
taikymo apimtį įtraukiant naftos gavybos platformas;

12. pritaria Komisijos pasiūlymui praplėsti Europos jūrų saugumo agentūros 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;

13. pastebi, kad naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje veikla nėra įtraukta į pagrindines 
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos nuostatas; siūlo Europos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK) biurui apibrėžti geriausios praktikos pavyzdžius 
vykdant su angliavandenilių gavybos atviroje jūroje įrenginiais susijusią veiklą.


