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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 skrbno pregledati svojo zakonodajo v povezavi z vsemi vidiki 
iskanja ter črpanja nafte in plina na svojem ozemlju, upoštevaje previdnostno načelo; 
ob tem pozdravlja namero Komisije, da bi zapolnila vrzel v veljavni zakonodaji EU;

2. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo učinkovito vzajemno sodelovanje in 
vzpostavijo evropski sistem za „nadzor nadzornikov“;

Okrepitev zmogljivosti EU za odzivanje na nesreče

3. ponovno poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predloge za ustanovitev evropske 
enote civilne zaščite, osnovane na evropskem mehanizmu civilne zaščite, pri čemer bi 
morali biti zajeti posebni mehanizmi, ki bi EU omogočili spoprijemanje s hudim 
onesnaženjem zaradi naftnih ploščadi na morju;

Sistemi okoljske odgovornosti in mehanizmi finančnih jamstev

4. meni, da bi morala direktiva o okoljski odgovornosti strogo uveljavljati načelo 
onesnaževalec plača za vso škodo morskemu vodnemu okolju in biotski 
raznovrstnosti, tako da bi morale naftne družbe odgovarjati za vso škodo, ki jo 
povzročijo;

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

6. poziva Komisijo, naj v okviru direktive o okoljski odgovornosti zmanjša najnižje 
vrednosti škode in ne postavlja najvišjih vrednosti, da ne bi razbremenili 
onesnaževalcev strogega sistema odgovornosti za škodo v morskem vodnem okolju;

7. meni, da morajo subjekti s področja nafte in plina v postopku izdajanja dovoljenja 
izkazati, da imajo zadostno zavarovanje ali zadosti drugih finančnih jamstev za 
zagotovitev obnove in nadomestila za povzročeno okoljsko škodo – bodisi z 
vzajemnimi panožnimi sistemi, kakršen je OPOL, ali z obveznim zavarovanjem;

8. zato poziva Komisijo, naj revidira svoje stališče iz poročila, objavljenega 12. oktobra 
2010 (KOM(2010)0581), 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;

9. predlaga, naj države članice sprejmejo nabor ukrepov za kaznovanje malomarnosti pri 
izvajanju varnostnih pravil;
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Izboljšanje okoljske zakonodaje EU

10. poziva k razširitvi področja uporabe pri direktivah o okoljski presoji, tako da bi zajeli 
vse projektne faze na morju (iskanje, delovanje in razgradnjo) ter k posebnim 
zahtevam glede dejavnosti vrtanja v globokih vodah;

11. poziva Komisijo, naj ponovno preuči svoj predlog o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (SEVESO III), da bi razširili področje 
uporabe tudi na naftne ploščadi;

12. 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;

13. ugotavlja, da so naftne in plinske dejavnosti na morju izključene iz glavnih določb 
direktive o industrijskih emisijah; predlaga, naj evropski urad odbora IPPC opredeli 
najboljše razpoložljive prakse za dejavnosti pridobivanja ogljikovodikov na morju.


