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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 naftas noplūde no Deepwater Horizon iekārtas Meksikas līcī liek ES 
piesardzības nolūkos steidzami un pamatīgi pārskatīt tiesību aktus, kas attiecas uz 
visiem tās teritorijā notiekošo naftas un gāzes ieguves un izpētes darbību aspektiem;
šajā kontekstā atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi novērst trūkumus esošajos ES tiesību 
aktos;

2. mudina Komisiju un dalībvalstis stiprināt efektīvu savstarpējo sadarbību un izveidot 
ES „Kontrolieru kontroles” sistēmu;

ES katastrofu operatīvās reaģēšanas spējas stiprināšana

3. atkārto aicinājumu Komisijai pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar priekšlikumiem tādu ES 
civilās aizsardzības spēku izveidei, kas būtu balstīti uz ES civilās aizsardzības 
mehānismu un apvienotu specifiskus mehānismus, kas ES ļautu stāties pretī 
apjomīgam piesārņojumam, ko izraisījusi naftas ieguves iekārtu darbība jūrā;

Atbildība vides jomā un finanšu garantiju mehānismi

4. uzskata, ka, piemērojot Direktīvu par atbildību vides jomā, princips „piesārņotājs 
maksā” būtu stingri jāpiemēro visa veida kaitējumam, kas radīts jūras ūdeņiem un 
bioloģiskajai daudzveidībai, lai naftas kompānijas varētu saukt pie atbildības par to 
nodarīto kaitējumu;

5. aicina pārskatīt Direktīvu par atbildību vides jomā, lai tās darbības joma tiktu 
paplašināta un tā attiektos uz visiem ES jūras ūdeņiem atbilstoši Jūras vides stratēģijas 
pamatdirektīvas noteikumiem;

6. aicina Komisiju saskaņā ar Direktīvu par atbildību vides jomā samazināt kaitējuma 
robežvērtības un atcelt ierobežojumus, kas piesārņotājiem dod iespēju izvairīties no 
stingrā atbildības režīma ievērošanas attiecībā uz jūras ūdeņiem nodarīto kaitējumu;

7. uzskata, ka naftas un gāzes ieguves operatoriem licencēšanas procedūras laikā ir 
jāprasa pierādīt, ka viņiem ir pietiekama apdrošināšana vai citas finanšu garantijas, lai 
nodrošinātu vides atjaunošanu un kompensācijas par videi nodarīto kaitējumu, vai nu 
izmantojot tādas nozares savstarpējās sadarbības shēmas kā Asociācija atbildībai par 
jūras piesārņošanu (OPOL), vai arī izmantojot obligāto apdrošināšanu;

8. tādēļ aicina Komisiju pārskatīt tās nostāju, kas pausta 2010. gada 12. oktobrī 
publicētajā ziņojumā (COM(2010) 581), 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 direktīvas 
grozījumiem;
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9. Ierosina, ka dalībvalstīm vajadzētu pieņemt pasākumu kopumu sodu piemērošanai par 
nolaidību drošības noteikumu īstenošanā;

ES vides tiesību aktu uzlabošana

10. aicina paplašināt Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvu darbības jomu, lai tās 
attiektos uz visiem jūrā īstenoto projektu posmiem (izpēte, darbība un ekspluatācijas 
pārtraukšana), un aicina noteikt īpašas IVN prasības attiecībā uz urbšanas darbiem 
lielā dziļumā;

11. aicina Komisiju pārskatīt priekšlikumu „Rūpnieciskās darbības radītie smagie 
nelaimes gadījumi: ar bīstamām vielām saistītu risku pārvaldība” (SEVESO III), lai 
paplašinātu tā darbības jomu un attiecinātu to uz naftas ieguves urbšanas iekārtām;

12. 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;

13. atzīmē, ka naftas un gāzes nozares darbības jūrā nav iekļautas Direktīvas par 
rūpnieciskajām emisijām pamatnosacījumos; ierosina, ka Eiropas IPNK birojam 
jānosaka labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanai ogļūdeņražu ieguves darbībās 
jūrā.


