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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemų

(2011/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų 1,

– atsižvelgdamas į 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 92/91/EEB dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų 
iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva)4 su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB5, 2003/35/EB6 ir 
2009/31/EB7,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti) (Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą arba DAAA)8,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą 9, su pakeitimais,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1891/2006 dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į 
laivų keliamą taršą finansavimo ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002/EB10,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES veiksmų, susijusių su naftos 
paieška ir gavyba Europoje 11,

                                               
1 OL L 164, 1994 6 30, p. 3.
2 OL L 348, 1992 11 28, p. 9.
3 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
4 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
5 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
6 OL L 156, 2003 6 24, p. 17.
7 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
8 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
9 OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
10 OL L 394, 2006 12 30, p. 1.
11 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0352.
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje 
jūroje saugos problemos“ (COM (2010) 0560),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2011),

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnyje konkrečiai patvirtinama 
valstybių narių teisė nustatyti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas,

B. kadangi vietiniais naftos ir dujų šaltiniais gerokai prisidedama prie Europos poreikių 
patenkinimo, ir šie ištekliai būtini mūsų energetiniam saugumui užtikrinti,

C. kadangi plečiasi naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos veikla atviroje jūroje gretimose ES 
teritorijose, kuriose netaikoma ES teisė, tačiau įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti 
įtakos Europos teritorijai; kadangi didžioji dalis šių sričių šiuo metu yra politiškai 
nestabilios,

Reguliavimo metodas

1. pabrėžia, kad licencijų ir kitų leidimų, reikalingų angliavandenilių ištekliams žvalgyti ir 
išgauti, išdavimas yra valstybių narių išimtinė teisė ir kad suinteresuotosios valstybės 
narės savo nuožiūra gali laikinai sustabdyti tokią veiklą;

2. pabrėžia, kad kiekvienos valstybės narės teisėkūros ir reguliavimo sistemoje turėtų būti 
naudojamas „saugos įrodymų“ metodas;

3. pabrėžia, kad saugos įrodymų dokumentai turi būti patvirtinti prieš prasidedant kiekvienai 
operacijai ir peržiūrimi bent kartą per penkerius metus; pažymi, kad reikia patvirtinti bet 
kokius pakeitimus, taip užtikrinant, kad saugumo įrodymai išliktų aktualiu ir tobulinamu 
dokumentu;

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės aktas gali sukelti dabartinių sistemų tinklo 
destabilizaciją, o tai atitolintų nuo pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

5. remia Komisijos siekį padidinti būtiniausius ES taikomus standartus; mano, kad visuose 
teisės aktuose turėtų būti aptariami saugos ir aplinkos apsaugos klausimai;

6. pabrėžia, kad teisės aktų veiksmingumas visiškai priklauso nuo atitinkamų nacionalinių 
valdžios institucijų kompetencijos;

7. pabrėžia nuolatinės, įvairios ir kruopščios patikros svarbą, kurią atliktų išmokyti, su vietos 
sąlygomis susipažinę specialistai; pabrėžia, kad ištekliai yra riboti, jeigu tenka samdyti 
patyrusius inspektorius; pažymi, kad veiklos vykdytojo patikros sistemą turi tikrinti 
trečioji šalis;

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų ribotų 
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reguliavimo išteklių išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis „patikrų atlikėjų tikrintojas“ 
nesukurs pakankamai pridėtinės vertės;

9. pripažįsta, kad valstybės narės, kurios turi mažiau patirties atliekant operacijas, galėtų 
pasiekti masto ekonomiją, jeigu bendrai dalytųsi inspekcijų teikiamomis paslaugomis;

Informacijos ir geriausios patirties mainai

10. mano, kad aplink Viduržemio, Baltijos ir Juodąją jūras įsikūrusiose valstybėse narėse 
turėtų būti sukurti forumai, panašūs į Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios institucijų 
forumą (angl. North Sea Offshore Authorities Forum, NSOAF), veikiantį Šiaurės jūros 
regione;

11. pripažįsta, kad darbuotojų bendradarbiavimo programomis prisidedama prie saugos 
stiprinimo; pritaria tvirtiems pramonės šakų, darbuotojų ir kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų ryšiams ir bendroms iniciatyvoms sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos srityse;

12. palankiai vertina tarptautines kompetentingų valdžios institucijų darbuotojų apsikeitimo 
programas;

13. remia didesnes pastangas dalijantis geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, procedūrų 
taikymo ir nelaimių srityse;

14. pripažįsta, kad informacija jau yra dalijamasi reguliavimo grupėse arba komercinėse 
partnerystėse ir bendrose įmonėse; mano, kad sauga nėra nuosavybė;

15. ragina kompetentingas nacionalines valdžios institucijas palyginti ir dalytis pranešimo 
apie įvykius informacija – tinkamai atsižvelgiant į komerciniu požiūriu svarbius 
klausimus – siekiant pritaikyti įgytą patirtį;

16. mano, kad Komisija turėtų įvertinti įvairių esamų informacinių kanalų veiksmingumą, 
racionalizacijos poreikį ir (arba) poreikį kurti naujas tarptautines sistemas, tinkamai 
atsižvelgiant į vėlesnę administracinę naštą;

Licencijavimas ir leidimas gręžti

17. pabrėžia skirtumą tarp licencijavimo ir leidimo gręžti; nurodo, kad licencijos turėtoja 
nebūtinai turi būti gręžimo bendrovė; mano, kad išdavus licenciją ir prieš pradedant gręžti 
turėtų būti atliekami kontroliniai patikrinimai;

18. rekomenduoja, kad visose valstybėse narėse licencijų išdavimo ir sveikatos bei saugos 
funkcijos būtų atskirtos;

Nepaprastosios padėties planų rengimas

19. pritaria konkrečiai vietai pritaikytiems nepaprastosios padėties planams, kuriuose būtų 
apibrėžtas pavojus, įvertinti galimi taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta reagavimo 
strategija ir galimų pagalbinių gręžinių gręžimo planai; laikosi nuomonės, kad veiklos 
vykdytojai nepaprastosios padėties planus turėtų pateikti ne vėliau kaip likus dviem 
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mėnesiams iki darbų pradžios ir kad, esant sudėtingiems gręžiniams ar sunkioms gręžimo 
sąlygoms, nepaprastosios padėties planai būtų įvertinti, pateikti konsultacijoms ir 
patvirtinti tuo pačiu metu, kai atliekamos kitos patvirtinimo procedūros (pvz., susijusios 
su aplinka ar gręžinio projektu); laikosi nuomonės, kad visais atvejais darbai neturi 
prasidėti nepatvirtinus nepaprastosios padėties plano; mano, kad tinkamai atsižvelgdamos 
į duomenų apsaugą, kompetentingos valdžios institucijos turėtų skelbti nepaprastosios 
padėties planus;

20. ragina valstybes nares parengti, pakeisti ar atnaujinti nacionalinius nepaprastosios padėties 
planus, kuriuose būtų detaliai nurodyti vadovavimo kanalai ir nacionalinių išteklių 
panaudojimo kartu su pramonės ištekliais mechanizmai išsiliejimo atveju;

21. siūlo, kad Europos jūrų saugumo agentūros reagavimo ištekliai apimtų ir atitinkamus 
pramonės išteklius; kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje turi būti prieinami pakankami 
ištekliai;

Reagavimas į nelaimes

22. pripažįsta, kad pramonės sektoriui tenka pagrindinė atsakomybė reaguojant į nelaimes; 
palankiai vertina bendras pramonės iniciatyvas kurti, telkti ir panaudoti išteklius naftos 
išsiliejimui sustabdyti;

23. mano, kad Europos jūrų saugumo agentūros žinios ir ištekliai turi būti naudojami tik 
paprašius valstybėms narėms;

24. pripažįsta Europos Komisijos stebėsenos ir informacijos centro 12 vaidmenį papildant 
valstybių narių ir pramonės sektoriaus reagavimo į nelaimes mechanizmus;

Atsakomybė

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl trečiosios šalies draudimo poreikio, elgtis atsargiai ir 
nenustatyti per didelių kainų, kad maži ir vidutiniai veiklos vykdytojai nebūtų išstumti iš 
rinkos;

26. reikalauja įvertinti bendruomeninių fondų naudą ir, jei įmanoma, įkurti tokius fondus 
kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje; reikalauja, kad veiklos vykdytojų narystė šiuose 
fonduose būtų privaloma, ir jie veiktų kaip saugos tinklo mechanizmas, kuriuo 
suteikiamos garantijos valstybėms narėms ir mokesčių mokėtojams;

27. pabrėžia, kad įnašai turi būti nustatomi remiantis ir atsižvelgiant į konkrečios vietos 
pavojaus lygį ir nepaprastosios padėties planais;

28. mano, kad Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą – labai sudėtingas teisės aktas; 
laikosi nuomonės, kad pateikiant pasiūlymus dėl pakeitimų reikia atlikti nuodugnų 
poveikio vertinimą;

29. rekomenduoja valstybėms narėms apsvarstyti atgrasomąsias priemones, siekiant užkirsti 
kelią aplaidumui, pvz., baudas, licencijos panaikinimą ir baudžiamąją darbuotojų 

                                               
12 Stebėsenos ir informacijos centras, kuriam vadovauja Europos Komisija. 
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atsakomybę; tačiau pabrėžia, kad tokia sistema veikė JAV prieš naftos išsiliejimą 
„Deepwater Horizon“ gręžinyje;

Santykiai su trečiosiomis šalimis

30. ragina pramonės atstovus taikyti vienodai aukštus standartus, neatsižvelgiant į tai, kurioje 
pasaulio dalyje jie vykdytų veiklą; skeptiškai vertina galimybes įgyvendinti reikalavimą, 
taikomą ES įsikūrusioms bendrovėms, vykdyti veiklą visame pasaulyje laikantis ES 
standartų;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares ir toliau prisidėti prie su naftos ir dujų žvalgymu ir 
gavyba atviroje jūroje susijusių G-20 šalių iniciatyvų;

32. ragina Komisiją kartu su greta Europos vandenų esančiomis valstybėmis narėmis aktyviai 
dalyvauti siekiant užtikrinti, kad reguliavimo sistemos ir priežiūra užtikrintų vienodai 
aukšto lygio saugą;

33. pabrėžia galiojančių teisės aktų svarbą, kurie priimti įgyvendinant Jungtinių Tautų 
aplinkos programą, Viduržemio jūros regiono veiksmų planą ir Barselonos konvenciją;

34. remia pramonės sektoriaus programas, kuriomis atliekamas žinių perdavimas, ypač į tas 
valstybes, kuriose mažiau išplėtotos reguliavimo sistemos;

35. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vietiniais naftos ir dujų ištekliais gerokai prisidedama prie ES energijos suvartojimo ir 
energetinio saugumo. Europos Sąjungoje daugiau nei 90 proc. naftos ir 60 proc. dujų 
išgaunama atviroje jūroje.

Ši veikla nėra vienodai pasiskirsčiusi ES, ir didžioji dalis veiklos vykdoma Šiaurės jūroje. ES 
vien tik dvi valstybės narės išgauna apytiksliai 80 proc. žalios naftos, 13 o Norvegija išgauna 
daugiau nei visos 27 ES šalys.

Ne visa Europos vandenyse atviroje jūroje vykdoma naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
veikla vyksta ES kontroliuojamuose vandenyse. Pvz., Viduržemio jūroje vyksta dideli 
žvalgymo darbai prie Šiaurės Afrikos krantų, ypač prie Egipto ir Libijos.

Nelaimė gręžinyje „Deepwater Horizon“ paskatino visus naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
veikloje atviroje jūroje dalyvaujančius subjektus iš naujo įvertinti savo pramonės sektoriaus 
saugą. Nacionalinė naftos nuotėkio BP platformoje „Deepwater Horizon“ tyrimo ir naftos 
gręžimo jūroje komisija ir kiti subjektai pateikė daug rekomendacijų, iš kurių daugelis jau yra 
įgyvendintos.

Nėra visiškai aišku, kokį tai poveikį turės Europoje; daugelyje JAV sistemai skirtų 
rekomendacijų atsispindi praktika, kuri kai kuriose ES šalyse vyrauja jau dvidešimt metų ar 
net ilgiau. Europos, būtent Šiaurės jūros, bendrovės yra brandžios pramonės bendrovės, kurios 
dažnai veikia gerai išvystytose srityse, o jų veiklai taikomos išplėtotos ir plėtojamos 
reguliavimo sistemos.

Vienoje iš pirmųjų rekomendacijų, pateiktų Nacionalinės komisijos ataskaitoje, nurodyta:
„Vidaus reikalų departamentas turėtų sukurti aktyvų veiklos rizikos vertinimu pagrįstą 
metodą, kuris taikytinas konkretiems įrenginiams, operacijoms ir aplinkai, panašų į Šiaurės 
jūroje taikomą „saugos įrodymų“ metodą.“14

Privalomos sistemos iš esmės yra reaguojančios, todėl jas taikant neįmanoma siekti nuolatinės 
politinės ir praktinės pažangos, kuri būtina siekiant neatsilikti nuo besivystančios pramonės, 
kurioje ieškoma mažėjančių ir vis sunkiau prieinamų angliavandenilių išteklių. Vietoj to 
projektai turi būti vertinami individualiai, atsižvelgiant į vietovei būdingas aplinkos ir 
technines sąlygas. Aukšto slėgio ir aukštos temperatūros gręžiniai kelia įvairių pavojų, kai 
reikia naudoti slėgį naftai išgauti. Nors didelis vandens gylis neabejotinai kelia techninių 
problemų atliekant gręžimo darbus ir reikalauja didesnių pastangų reaguojant į taršą, ne visas 
„gilus vanduo“ yra pavojingas ir ne visos „seklios jūros“ yra saugios.

„Saugos įrodymai“ yra rizika pagrįstas, konkrečiai teritorijai pritaikytas metodas, pagal kurį 
veiklos vykdytojai turi įrodyti atitinkamoms nacionalinėms sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos institucijoms, kad atsižvelgta į visus pavojus ir įdiegtos reikiamos kontrolės 
priemonės. Visa likutinė rizika turėtų būti kuo mažesnė pagal ALARP principą.15 Prieš 
pradedant bet kokią operaciją, atitinkama valdžios institucija turėtų patvirtinti saugos įrodymų 
                                               
13 Jungtinė Karalystė ir Danija.
14 P. 252.
15 ALARP (angl. as low as reasonably possible).
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dokumentus ir visus vėlesnius jų pakeitimus. Kontroliniais patikrinimais prieš pradedant 
gręžimo darbus užtikrinama, kad veikla nebūtų atliekama automatiškai, o operacijos nebūtų 
pradėtos, neįvertinus ir nesumažinus rizikos.

Naujuose pasiūlymuose negali būti sumažintas valstybėse narėse galiojančių reguliavimo 
standartų veiksmingumas, o turėtų būti išplėstas geriausios patirties taikymas visuose ES 
vandenyse, kartu užtikrinant, kad minėti standartai būtų griežtai įgyvendinti.

JAV licencijų išdavimo ir sveikatos bei saugos funkcijos buvo priskirtos vienai agentūrai. Tai 
sukėlė vidinę įtampą, painiavą dėl tikslų, o agentūra tapo lengvai pasiduodanti išorės įtakai. 
Todėl patartina, kad valstybės narės atskirtų licencijų išdavimo procesą nuo sveikatos ir 
saugos klausimų.

Apibrėžti reguliavimo sistemos pobūdį yra svarbu, tačiau teisės aktas bus veiksmingas tik 
tada, jeigu bus tinkamai įgyvendintas. Šiuo tikslu būtinos nuolatinės patikros, kurias atliktų su 
ypatingomis gręžinių sąlygomis susipažinę specialistai, kuriais pasitikėtų veiklos vykdytojai, 
siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi.

Tokie aukštą kvalifikaciją turintys inspektoriai, ypač sukaupę daug patirties, yra retai 
pasitaikantys reguliavimo ištekliai. Visose iniciatyvose, kuriomis laikinai perkeliami 
inspektoriai, jais keičiamasi ar net įdarbinami tarptautiniai inspektoriai, turėtų būti 
pripažįstama ši problema ir kuriama papildoma nauda, o ne eikvojami šie būtini ištekliai.

Nors ribotą veiklą atviroje jūroje vykdančioms valstybėms narėms būtų ekonomiška bendrai 
dalytis inspekcijų teikiamomis paslaugomis, tai neturi tapti pagrindu vykdyti žemesnio lygio 
priežiūrą. Pramonės bendrovės apmoka veiklos reguliavimo išlaidas; panašu, kad aktualiausia 
problema turėtų būti reguliavimo išteklių nepakankamumas, o ne reguliavimo kaina.

Vertėtų paminėti svarbią veiklos vykdymo sąlygą: pagrindinei gręžinių, įrengtų ir pakrantėje, 
ir atviroje jūroje, saugai užtikrinti visais atvejais reikės dviejų patikrintų užtvarų. Įranga, pvz., 
nuo išmetimo saugantys įtaisai, turėtų būti dažnai tikrinama.

Keitimasis informacija

Reikia dėti visas pastangas skatinant nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų dialogą 
ir bendras iniciatyvas, kaip modelį pasitelkiant NSOAF 16.

Viduržemio, Baltijos ir Juodajai jūroms būtų naudingas toks lygiavertis forumas, kuriame 
reguliuotojai vertintų pramonės kryptis ir geriausią patirtį, reaguotų į nelaimes ir skleistų 
žinias, be kita ko, įgyvendindami daugianacionalinius audito projektus ir kurdami darbo 
grupes, kurios teiktų ataskaitas nuolatiniuose posėdžiuose. Kad būtų veiksmingi, šie forumai 
turėtų susidėti iš visų tiesiogiai susijusių nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos veikia ES, ar už jos ribų.

Branduolinėje pramonėje pranešimai apie nelaimes Tarptautinės atominės energijos agentūrai 

                                               
16 Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios institucijų forumas (angl. North Sea Offshore Authorities Forum, 
NSOAF).
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(TATENA) yra privalomi. ES teisės aktuose įpareigojama pranešti apie civilinės aviacijos 
įvykius siekiant užtikrinti, kad visa informacija galėtų būti analizuojama ir skleidžiama, 
Jungtiniam tyrimų centrui priskiriant centrinės duomenų saugyklos funkcijas.

Nors jau sukurti pranešimo apie nelaimę mechanizmai,17 o nereguliavimo kanalais galima 
skleisti tolesnę patirtį,18 yra galimybių įgyvendinti ir kitas priemones, ypač pasauliniu mastu.

Nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos turėtų apibendrinti pranešimuose apie 
nelaimes pateiktą informaciją ir laiku ją paskelbti, tinkamai atsižvelgiant į komerciniu 
požiūriu svarbią informaciją.

Prieš įvertindama naujų tarptautinių iniciatyvų poreikį Komisija turėtų įvertinti esamų 
skirtingų informacijos kanalų veiksmingumą.

Darbuotojų dalyvavimas

Siekiant išplėtoti griežtą saugos kultūrą, būtina įtraukti atviroje jūroje dirbančius darbuotojus į 
sveikatos ir saugos iniciatyvas, nes dažnai būtent darbuotojai gali geriausiai nustatyti kliūtis, 
kurios užkerta kelią gerinti sveikatos ir saugos sritis.

JK esminių pokyčių saugos srityje programa buvo sukurta tam, kad būtų skatinamas stiprus 
kultūrinis požiūris į saugą bendradarbiaujant su darbuotojais, kuriant bendrus standartus ir 
skleidžiant geriausią patirtį. Veiksmingi pasiūlymai dėl saugos dažniausiai yra tie, kuriuose 
siūlomi nedideli elgesio pokyčiai; tačiau suvokiant, kad didžiausia rizika paprastai kyla tose 
veiklos stadijose, kuriose reikalingas žmogaus įsikišimas (gręžimas, priežiūra ir pan.), toks 
požiūris gali būti neįkainojamas.

Saugos mokymai

Europos naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje pramonė palankiai vertinama dėl 
gerėjančių darbuotojų sveikatos ir saugos rezultatų. Tačiau dėl darbuotojų saugai skiriamo 
dėmesio neturėtų sumažėti dėmesys procedūroms, visų pirma nelaimių prevencijos ir valdymo 
srityje.

Būtina vykdyti griežtus mokymus taikant nelaimių valdymo scenarijus. Pvz., visame 
pasaulyje jau patvirtinta, kad gręžimo operatoriai turi lankyti gręžinių kontrolės kursus 
(kuriuose taip pat mokoma, kaip elgtis per katastrofas).

Panašu, kad „Deepwater Horizon“ katastrofos atveju daugelis saugos trūkumų kilo dėl 
kultūrinių šios operacijos aspektų.

Blogiausias scenarijus

Konkrečiai vietai pritaikyto nepaprastosios padėties plano parengimas, konsultacijos ir 
patvirtinimas turėtų būti svarbiausias reguliavimo procedūros žingsnis. Šiuose planuose turėtų 
                                               
17 Pvz., OSPAR (Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno apsaugos komisijos) „Ataskaita apie nuotėkius, išsiliejimus ir 
išmetamuosius teršalus“. 
18 Pvz., NSOAF „saugos biuleteniai“.
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būti apibrėžtas galimas pavojus, įvertinti taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta reagavimo 
strategija, į kurią gali būti įtraukti pagalbinių gręžinių gręžimo planai, ir nurodyta tinkama 
reagavimo į avarijas įranga.

Jokia operacija neturėtų prasidėti, nepatvirtinus nepaprastosios padėties plano. Esant 
sudėtingiems gręžiniams ar sunkioms gręžimo sąlygoms, nepaprastosios padėties planas 
turėtų būti patvirtintas tuo pačiu metu, kai atliekamos kitos patvirtinimo procedūros.

„Deepwater Horizon“ katastrofos poveikį sustiprino tai, kad nebuvo tinkamos izoliavimo 
įrangos. Konkreti per šią katastrofą įgyta patirtis turėtų paskatinti tobulinti avarinių naftos 
surinkimo sistemų ir įrangos konstrukciją. Geresnis reagavimas būsimų krizių atveju – viena 
iš pagrindinių diskusijų temų tokiuose forumuose kaip Pasaulio pramonės reagavimo grupė19

ir Naftos išsiliejimo prevencijos ir reagavimo grupė20. Bendros iniciatyvos dėl tinkamos 
izoliavimo ir surinkimo įrangos jau atneša rezultatų – OSPRAG pastaruoju metu įgaliojo 
pagaminti „dangtį“, skirtą naudoti Jungtinės Karalystės kontinentiniame šelfe, kurį būtų 
galima uždėti ant gręžinio nuotėkio atveju.

Pramonė ir reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad panaši įranga būtų naudojama 
Viduržemio jūroje.

Persvarstant Reglamentą, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą, į kurį siekiama įtraukti 
reagavimo į naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje keliamą taršą klausimus, 
agentūra turėtų palyginti pramonės reagavimo išteklių ir viešųjų išteklių inventorius.

Žalos ištaisymo (atlyginimo) veikla

Pradiniuose reagavimo į „Deepwater Horizon“ katastrofą etapuose išryškėjo netinkamai 
paskirstyta atsakomybė ir vyriausybės priežiūros trūkumas, taip pat nenuoseklus visuomenės 
informavimas.

Nacionalinės svarbos nuotėkio atveju ES turėtų būti taikomi Nacionaliniai nepaprastosios 
padėties planai, kuriuose būtų tiksliai nurodytos vadovavimo struktūros, komunikacijų kanalai 
ir nacionalinių išteklių panaudojimo kartu su pramonės ištekliais planai.

Atsakomybė

Galimas katastrofos padarinių išlaidas lemia įvairūs veiksniai, susiję su gręžinio savybėmis 
(rezervuaro dydžiu, slėgiu, temperatūra, ir pan.), platesne aplinka ir reagavimo pobūdžiu – iš 
esmės reagavimo sparta.

Europos Sąjungoje atsakomybė už žalą aplinkai grindžiama principu „teršėjas moka“. 
Užtikrinimas, kad veiklos vykdytojai turėtų pakankamus finansinius išteklius tokiam 
reikalavimui patenkinti, taip pat kitiems įsipareigojimams įvykdyti – tai svarbus reguliavimo 
patikrinimas prieš pradedant vykdyti operacijas.

                                               
19 Angl. Global Industry Response Group, GIRG.
20 Angl. Oil Spill Prevention and Response Group, OSPRAG.
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Tačiau šioje srityje reguliavimo kliūtys neturi būti tokios didelės, kad užkirstų kelią į šią 
pramonės sritį patekti mažesniems ir dažnai specializuotiems vykdytojams. Kadangi didelės 
tarptautinės bendrovės vis labiau suvokia, kad nėra ekonomiška toliau eksploatuoti tas pačias 
vietas, mažesni veiklos vykdytojai dažnai gali perimti šiuos išteklius, palaikydami investicijas 
ir tęsdami tiekimą. Tęstinės investicijos būtinos siekiant sustabdyti gavybos mažėjimą jau 
išplėtotose ES naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje operacijose.

Veiklos atviroje jūroje sektoriaus oligopolija nėra geriausias pasirinkimas tenkinant ES 
ekonomikos, aplinkos ir energijos poreikius.

Atviros jūros taršos atsakomybės asociacija (angl. The Offshore Pollution Liability 
Association, OPOL) – tai savitarpio garantijų Šiaurės jūroje sistema, pagal kurią pramonės 
nariai įpareigojami prisiimti griežtą atsakomybę be kaltės už tarša padarytą žalą ir atlyginti už 
žalos ištaisymo priemones, o atsakomybės apribojimas šiuo metu siekia 250 mln. EUR už 
kiekvieną nelaimę.21

Tokioje sistemoje veikia tinkamas skundų nagrinėjimo mechanizmas ir skatinami visų šalių 
neatidėliotini ištaisomieji veiksmai. Tokiu rizikos dalijimusi prisidedama prie tam tikro 
„savikontrolės“ laipsnio ir priežiūros tarp veiklos vykdytojų užtikrinimo. Sistema grindžiama 
išplėtotu pasitikėjimu, kai dalyviai vykdo veiklą panašioje teritorijoje. Būtų netinkama išplėsti 
OPOL veikimo sritį naftos gavybos įrenginiams atviroje jūroje, esantiems kitose ES jūrose, 
tačiau atsižvelgiant į teikiamą naudą turėtų būti sukurtos lygiavertės sistemos, skirtos kituose 
ES vandenyse vykdomoms operacijoms.

Tarptautinis aspektas

Daugelis tarptautinės teisės aktų galioja ES vandenyse. ES lygmens priemonės būtų taikytinos 
tik tada, jeigu šios priemonės suteiktų papildomos naudos.

Nors pramonės atstovai turėtų užtikrinti, kad visame pasaulyje veiktų laikydamiesi vienodai 
aukštų standartų, būtų nepraktiška įpareigoti laikytis šių standartų bendroves, kurių centrinės 
būstinės yra ES. Nepaisant galimų teisinių problemų, nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms būtų labai sunku prižiūrėti tokių bendrovių vykdomas operacijas 
visame pasaulyje.

Be to, neaišku, kokį poveikį tai turėtų pasauliniams saugos standartams, nes vis didėjančią 
pasaulinės naftos gavybos dalį kontroliuoja vyriausybės arba valstybei priklausančios ar jos 
kontroliuojamos nacionalinės naftos bendrovės.

Būtų geriau ir realistiškiau remti tarptautines Didžiojo dvidešimtuko (G-20) pastangas 
dalijantis geriausia reguliavimo patirtimi, standartais ir procedūromis. Pramonė atlieka 
papildomąjį vaidmenį, ir turėtų būti skatinami tokie projektai kaip Tarptautinė naftos valdymo 
ir administravimo programa (angl. International Programme for Petroleum Management and 
Administration, PETRAD)22, ypač jeigu juose dalyvauja besivystančios šalys.

                                               
21 Tai nėra „viršutinė atsakomybės riba“.
22 Skirta dalijimuisi Norvegijos naftos gavėjų patirtimi.
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