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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că scurgerile de petrol provenite de la platforma Deepwater Horizon din 
Golful Mexic trebuie să determine UE să-și revizuiască urgent și în amănunt legislația, 
ținând seama de principiul precauției, cu privire la toate aspectele extracției și 
explorării offshore de petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; în acest context, 
salută dorința Comisiei de a acoperi lacunele din legislația existentă a UE;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să consolideze cooperarea reciprocă efectivă și să 
instituie un sistem UE de „monitorizare a controlorilor”;

Consolidarea măsurilor UE de răspuns în caz de dezastre

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a face propuneri cât mai curând posibil pentru a 
crea o forță UE de protecție civilă, bazată pe mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii, integrând mecanisme specifice care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere offshore;

Regimurile de stabilire a responsabilității în domeniul mediului și mecanismele de 
garanții financiare

4. consideră că Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRMI) ar 
trebui să aplice cu strictețe principiul „poluatorul plătește” în cazul tuturor daunelor 
aduse apelor marine și biodiversității marine, astfel încât companiile petroliere să 
poată fi trase la răspundere pentru orice daune pe care le aduc;

5. solicită revizuirea DRMI astfel încât domeniul său de aplicare să fie extins la toate 
apele UE, asemenea Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin 
(DCSMM);

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să reducă pragurile privind daunele și să evite 
plafoanele, care ar determina exonerarea poluatorilor de un regim strict de stabilire a 
responsabilității pentru daunele aduse apelor marine;

7. consideră că, în cadrul procedurii de autorizare, operatorii din domeniul petrolier și 
gazier trebuie să aibă obligația de a demonstra că beneficiază de asigurări suficiente 
sau de alte garanții financiare pentru a asigura restaurarea și compensațiile legate de 
daunele de mediu produse – fie prin sisteme de garanții mutuale din sector, cum ar fi 
OPOL, fie prin asigurări obligatorii;

8. solicită, prin urmare, Comisiei să-și revizuiască poziția exprimată în raportul său 
publicat la 12 octombrie 2010 (COM(2010)0581), care concluzionează că „în prezent 
nu există o justificare suficientă pentru introducerea unui sistem armonizat de 
obligativitate a garanțiilor financiare”; îndeamnă Comisia să nu mai aștepte termenul 
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limită stabilit la articolul 18 alineatul (2) din DRMI pentru a prezenta un raport care să 
includă toate propunerile corespunzătoare de modificare a directivei;

9. sugerează ca statele membre să adopte o serie de măsuri pentru a penaliza neglijențele 
legate de punerea în aplicare a normelor de securitate;

Îmbunătățirea legislației UE din domeniul mediului

10. solicită extinderea domeniului de aplicare al directivelor privind evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM) astfel încât să includă toate fazele proiectelor offshore (cea de 
explorare, cea operațională și cea de scoatere din funcțiune) și solicită introducerea 
unor cerințe specifice referitoare la EIM în cazul activităților de forare în ape adânci;

11. solicită Comisiei să-și reexamineze propunerea referitoare la controlul asupra riscului 
de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEVESO III) pentru a-i 
extinde domeniul de aplicare la platformele petroliere;

12. salută propunerea Comisiei de a extinde mandatul Agenției Europene pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA) la cazurile de poluare maritimă provenită din alte surse decât 
navele, în special de la instalațiile petroliere și gaziere offshore; consideră că ar trebui 
incluse atât instalațiile mobile și cele de transport, cât și terminalele conductelor; 
sprijină solicitarea Comisiei ca aceste noi sarcini să fie reflectate în bugetul și numărul 
angajaților EMSA;

13. ia act de faptul că activitățile petroliere și gaziere offshore sunt excluse din 
prevederile-cheie ale Directivei privind emisiile industriale; sugerează ca Biroul 
european IPPC să definească cele mai bune practici disponibile pentru activitățile 
offshore cu hidrocarburi;


