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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par drošības problēmu risināšanu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām 
atklātā jūrā

(2011/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par 
noteikumiem attiecībā uz atļauju piešķiršanu un izmantošanu ogļūdeņražu meklēšanai, 
izpētei un ieguvei1,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 3. novembra Direktīvu 92/91/EEK par minimālajām 
prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā 
minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC direktīvu)3,

– ņemot vērā Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Direktīvu par ietekmes uz vidi 
novērtējumu)4, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK5, Direktīvu 2003/35/EK6 un Direktīvu 
2009/31/EK7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/35/EK 
par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
(Direktīvu par atbildību vides jomā jeb ELD)8,

– ņemot vērā grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1891/2006 par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai 
reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1406/200210,

                                               
1 OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.
2 OV L 348, 28.11.1992., 9. lpp.
3 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
4 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
5 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
6 OV L 156, 24.6.2003., 17. lpp.
7 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
8 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
9 OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
10 OV L 394, 30.12.2006., 1. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES rīcību naftas 
ieguves un izpētes jomā Eiropā1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Risinot drošības problēmas, kas saistītas ar naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā” (COM(2010)0560),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā LESD 194. pantā ir īpaši aizsargātas dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 
energoresursu izmantošanai;

B. tā kā vietējie naftas un gāzes avoti sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas enerģētikas 
vajadzību risināšanā un tiem ir ļoti svarīga nozīme Eiropas energoapgādes drošības 
panākšanā;

C. tā kā pastiprinās atklātā jūrā veikto darbību aktivitāte ES teritorijai blakus esošajos 
apgabalos, uz kuriem neattiecas ES tiesību akti, taču ar šīm darbībām saistītu negadījumu 
sekas var skart ES teritoriju; tā kā daudzos no šiem apgabaliem pašlaik ir nestabila 
politiskā situācija,

Reglamentējoša pieeja

1. uzsver, ka licenču un citu atļauju izsniegšana ogļūdeņražu resursu izpētei un izmantošanai 
ir dalībvalstu prerogatīva un ka dalībvalstis pēc saviem ieskatiem var izlemt par jebkādu 
darbību apturēšanu;

2. uzsver, ka katras dalībvalsts likumdošanas un regulatīvajam režīmam ir jāpieņem drošumu 
apliecinošās dokumentācijas pieeja;

3. uzsver, ka pirms darbību sākšanas ir jāapstiprina drošumu apliecinošā dokumentācija un tā 
ir jāpārskata vismaz vienreiz piecu gadu laikā; norāda, ka ir jāapstiprina arī jebkādas 
būtiskas izmaiņas, lai drošumu apliecinošā dokumentācija kļūtu par aktīvu dokumentu, 
kas tiek pastāvīgi atjaunināts;

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā režīmu 
tīkla stabilitāti, radot novirzes no apstiprinātās drošumu apliecinošās dokumentācijas 
pieejas;

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt stingrākus minimālos standartus ES; uzskata, ka 
jautājumi par drošību un vidi ir jāiekļauj visos tiesību aktos;

6. uzsver, ka tiesību aktu efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no attiecīgo valsts iestāžu 
kompetences;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0352.
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7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, veiktu 
regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas pārbaudes; norāda, ka ir maz pieredzējušu inspektoru;
norāda, ka operatoru pārbaužu režīma pareizība ir jāapstiprina trešajām pusēm;

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru kontrolieri” nesniegs pietiekamu pievienoto 
vērtību, lai kompensētu kompetento valsts iestāžu jau tāpat ierobežoto regulatīvo resursu 
mazināšanos;

9. apzinās, ka dalībvalstis varētu panākt apjomradītus ietaupījumus, ja inspicējošās iestādes 
sadalītu pienākumus attiecībā uz mazāk komplicētām darbībām;

Informācijas un paraugprakses apmaiņa

10. uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas jūras un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm būtu jāizveido 
tādi forumi, kas līdzinās Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam (NSOAF);

11. atzīst, ka darbaspēka iesaistīšanas programmas sniedz ieguvumus drošības jomā; atbalsta 
nozaru, darbaspēka un kompetento valsts iestāžu ciešās saiknes un kopīgās iniciatīvas 
veselības, drošības un vides aizsardzības jomā;

12. atzinīgi vērtē kompetento valsts iestāžu darbinieku starptautiskās apmaiņas programmas;

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, standartiem, 
procedūrām un negadījumu novēršanu;

14. atzīst, ka regulatīvās grupas vai tirdzniecības partneri un kopuzņēmumi jau ir izplatījuši 
informāciju; uzskata, ka informācija par drošību nevar piemērot īpašumtiesības;

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina kompetentās valsts iestādes salīdzināt sniegto 
informāciju par negadījumiem un dalīties ar to, atbilstīgi ievērojot komerciāli sensitīvu 
informāciju;

16. uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē dažādu izmantoto informācijas kanālu efektivitāte, 
racionalizācijas iespējas un/vai jaunu starptautisko režīmu izveidošana, pievēršot 
pietiekamu uzmanību administratīvā sloga mazināšanai;

Urbšanas licencēšana un saskaņošana

17. norāda, ka pastāv atšķirība starp urbšanas licencēšanu un tās atļaušanu; vērš uzmanību uz 
to, ka licenciāts var arī nebūt organizācija, kas faktiski veic urbšanu; uzskata, ka pēc 
licences piešķiršanas un pirms urbšanas sākšanas būtu jāveic vairākas regulatīvas 
pārbaudes, apturot darbu;

18. iesaka visās dalībvalstīs nošķirt licencēšanas funkcijas no funkcijām veselības un drošības 
jomā;

Rīcības plānu izstrādāšana ārkārtas situācijām

19. atbalsta konkrētajam objektam piemērotu ārkārtas rīcības plānu izmantošanu, kas ļautu 
noteikt riskus, novērtēt potenciālus piesārņojuma avotus un to ietekmi, kā arī izstrādāt 
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reaģēšanas stratēģiju un potenciālu drošības urbumu urbšanas plānus; uzstāj, ka 
operatoriem jāiesniedz ārkārtas rīcības plāni vismaz divus mēnešus pirms darbību 
sākšanas un ka sarežģītu urbumu vai problemātisku urbšanas apstākļu gadījumā šie 
ārkārtas rīcības plāni ir jāizvērtē, jānodod apspriešanai un jāapstiprina vienlaicīgi ar citiem 
regulatīvās apstiprināšanas procesiem (piemēram, saistībā ar vidi vai aku konstrukciju);
uzskata, ka jebkurā gadījumā darbības nedrīkst sākt, kamēr nav apstiprināts ārkārtas 
rīcības plāns; uzstāj, ka kompetentajai valsts iestādei ir jāpublisko ārkārtas rīcības plāni, 
atbilstīgi ievērojot datu aizsardzību;

20. prasa dalībvalstīm izstrādāt, grozīt vai atjaunināt valstu ārkārtas rīcības plānus, kuros 
sniegta detalizēta informācija par komandķēdēm un mehānismiem valsts līdzekļu un 
nozares resursu izmantošanai noplūdes gadījumā;

21. ierosina arī salīdzināt Eiropas Jūras drošības aģentūras reaģēšanas resursu rezerves ar 
attiecīgajiem nozares resursiem; katrā ES jūras apgabalā jābūt pieejamiem atbilstošiem 
resursiem;

Reaģēšana katastrofu gadījumā

22. atzīst, ka nozare uzņemas galveno atbildību par reaģēšanu katastrofu gadījumā; atzinīgi 
vērtē nozares kopīgās iniciatīvas izstādāt, mobilizēt un izmantot resursus, lai novērstu 
naftas noplūdes;

23. uzskata, ka Eiropas Jūras drošības aģentūrai pēc dalībvalstu pieprasījuma ir jānodrošina 
specializētās zināšanas un resursi;

24. atzīst MIC1 nozīmi, papildinot dalībvalstu un nozares mehānismus reaģēšanai ārkārtējās 
situācijās;

Atbildība

25. mudina dalībvalstis, apsverot nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, 
rīkoties piesardzīgi, lai no tirgus neizslēgtu mazos un vidējos operatorus;

26. rosina izvērtēt komunālo fondu priekšrocības un piemērotā gadījumā izveidot šādus 
fondus katrā ES jūras apgabalā; prasa noteikt operatoru līdzdalību par obligātu, lai tā 
kalpotu kā drošības tīkla mehānisms dalībvalstu un nodokļu maksātāju pārliecināšanai;

27. uzsver, ka ieguldījumam jābūt balstītam gan uz konkrētā objekta riska pakāpi, gan 
ārkārtas rīcības plāniem un saskaņotam ar šiem aspektiem;

28. uzskata, ka ELD ir ļoti sarežģīts tiesību akts; uzstāj, ka visiem ierosinātajiem grozījumiem 
ir jāpievieno rūpīgs ietekmes novērtējums;

29. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju pieņemt par nolaidību piemērojamas sankcijas, 
piemēram, sodanaudu, licences atņemšanu un kriminālatbildības noteikšanu darbiniekiem;
tomēr norāda, ka šāds režīms bija spēkā ASV pirms noplūdes no platformas Deepwater
Horizon;
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Attiecības ar trešām valstīm

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, kurā pasaules daļā 
tiek veiktas darbības; skeptiski vērtē iespējas Eiropas Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem 
piemērot prasību darboties pasaules mērogā saskaņā ar ES standartiem;

31. mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt G20 valstu sistēmā sekmēt iniciatīvas par 
darbībām atklātā jūrā;

32. rosina Komisiju aktīvi sadarboties ar piekrastes apgabala dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka 
to reglamentējošie noteikumi un pārraudzība paredz vienlīdz augstus drošības standartus;

33. norāda, cik svarīgi ir spēkā esošie tiesību akti, kurus ierosināja ANO Vides programmā, 
izmantojot Vidusjūras rīcības plānu un Vidusjūras piesārņojuma aizsardzības konvenciju;

34. atbalsta nozares vadītās shēmas specializēto zināšanu nodošanai, jo īpaši valstīm, kurās ir 
mazāk attīstīti reglamentējošie noteikumi;

35. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.

                                                                                                                                                  
1 Komisijas vadītais Monitoringa un informācijas centrs.
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PASKAIDROJUMS

Vietējie naftas un gāzes krājumi ir būtisks ieguldījums ES energopatēriņa un energoapgādes 
drošības jomā. Vairāk nekā 90 % naftas un 60 % gāzes Eiropas Savienībā iegūst, veicot 
darbības atklātā jūrā.

Darbība nav vienmērīgi sadalīta visā ES teritorijā, un lielākā daļa darbu notiek Ziemeļjūrā.
Divās ES dalībvalstis tiek iegūti 80 % no kopējā jēlnaftas daudzuma1, savukārt Norvēģijā 
iegūst vairāk jēlnaftas nekā visās ES-27 valstīs kopā.

Ne visas Eiropas ūdeņos īstenotās naftas un gāzes nozares darbības, kuras tiek veiktas atklātā 
jūrā, notiek ES kontrolētos ūdeņos. Piemēram, Vidusjūrā notiek būtiskas izpētes darbības pie 
Ziemeļāfrikas, jo īpaši Ēģiptes un Lībijas krastiem.

Platformas Deepwater Horizon negadījums lika visiem atklātā jūrā pieejamo naftas un gāzes 
krājumu izpētē un ieguvē iesaistītajiem izvērtēt šīs nozares drošību. Arī National Commission 
on the BP Deepwater Horizon Spill and Offshore Drilling (Nacionālā komisija jautājumā par 
noplūdi no BP platformas Deepwater Horizon un par urbšanas darbiem atklātā jūrā) sniedza 
vairākus ieteikumus, un daudzi no tiem jau ir tikuši īstenoti.

To ietekme uz Eiropu ir samērā neskaidra. Daudzos ASV režīmam adresētos ieteikumos tiek 
aplūkota prakse, kas dažās ES daļās tiek izmantota jau vismaz 20 gadus. Eiropā Ziemeļjūrā 
strādā pieredzējuši nozares dalībnieki, kuri bieži darbojas augsti attīstītās jomās un kuru 
pārraudzībai izmanto laika gaitā pārbaudītus un pastāvīgi uzlabotus regulatīvos režīmus.

Viens no pirmajiem ieteikumiem Nacionālās komisijas ziņojumā ir šāds:
„Iekšlietu departamentam ir jāizstrādā visaptveroša un uz riska novērtējumu balstīta pieeja, 
kas ir pielāgota konkrētām iekārtām, darbībām un vidēm, līdzīgi kā drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieeja Ziemeļjūrā.”2

Preskriptīvie režīmi būtībā ir vērsti uz reaģēšanu, un tie nespēj pastāvīgi veicināt 
nepieciešamos politikas un prakses uzlabojumus, lai nodrošinātu atbilstību nozarei, kura 
nemitīgi attīstās un cenšas iegūt arvien mazāk izplatītos un grūtāk pieejamos ogļūdeņraža 
krājumus. Tā vietā projekti ir jāizvērtē individuāli, ņemot vērā vides un tehniskos apstākļus 
konkrētajā objektā. Urbumi, kas veikti augsta spiediena un/vai augstas temperatūras apstākļos, 
rada dažāda veida risku tiem urbumiem, kuros naftas ieguvei jāizmanto spiediens. Lai gan 
ūdens dziļums noteikti ietekmē urbšanas un piesārņojuma novēršanas pasākumu tehnisko 
sarežģītību, ne visi dziļūdens urbumi ir bīstami un ne visi urbumi seklūdens apgabalos ir 
droši.

Drošumu apliecinošā dokumentācija ir uz riska novērtējumu un situāciju konkrētajā objektā 
balstīta pieeja, kas nosaka, ka operatoriem ir jāpierāda attiecīgajām veselības, drošības un 
vides aizsardzības valsts iestādēm, ka viņi ir apsvēruši visus riskus un izpildījuši kontroles 
pasākumus. Nenovērstajiem riskiem jāatbilst ALARP principam.3 Attiecīgajai iestādei ir 
                                               
1 Apvienotajā Karalistē un Dānijā.
2 252. lpp.
3 Zemākais samērīgi iespējamais līmenis.
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jāapstiprina drošumu apliecinošā dokumentācija, kā arī visas tajā turpmāk veiktās izmaiņas, 
un tikai pēc tam var sākt jebkādas darbības. Pirms urbšanas veiktas regulatīvas pārbaudes, 
apturot darbu, nodrošina, ka darbība nav automātiska un ka nevar veikt nekādus pasākumus, 
kamēr nav apzināti un novērsti riski.

Jauni priekšlikumi ne tikai nedrīkst mazināt dalībvalstīs spēkā esošo reglamentējošo standartu 
efektivitāti, bet priekšlikumiem arī jācenšas ieviest paraugpraksi attiecībā uz visiem ES 
ūdeņiem, vienlaikus nodrošinot paraugprakses rūpīgu īstenošanu.

ASV licencēšanas, kā arī veselības un drošības jomas funkcijas ietilpst vienas aģentūras 
kompetencē. Tas ir radījis iekšēju saspīlējumu un neskaidrības par mērķiem, kā arī padarījis 
šo nozari uzņēmīgu pret ārēju ietekmi. Tāpēc dalībvalstīm ieteicams nodalīt licencēšanas 
procesu no veselības un drošības jautājumiem.

Ir svarīgi noteikt reglamentējošajos noteikumos nostāju, taču tiesību akti ir efektīvi vienīgi 
tad, ja tos pareizi īsteno. Tādēļ liela nozīme atbilstības panākšanā ir regulārām pārbaudēm, ko 
veic operatoriem uzticami speciālisti, kuri pārzina konkrētos urbšanas apstākļus.

Ir maz šādu augsti kvalificētu inspektoru, jo īpaši tādu, kuriem ir liela pieredze un regulatīvas 
funkcijas. Visās iniciatīvās, kas attiecas uz inspektoru norīkošanu darbā ārzemēs, pārrobežu 
apmaiņu vai pat jaunu inspektoru nodrošināšanu, ir jāņem vērā reālā situācija un jāuzlabo tā, 
nevis jāiznieko ļoti nozīmīgi resursi.

Lai gan inspicējošo iestāžu koplietošana var sniegt apjomradītus ietaupījumus dalībvalstīm, 
kurās ir ierobežots atklātā jūrā veikto darbību apmērs, to nevar izmantot kā attaisnojumu 
pārraudzības līmeņa mazināšanai. Nozare sedz ar tās darbības regulēšanu saistītos izdevumus.
Attiecīgais jautājums drīzāk ir saistīts ar regulatīvo resursu nepietiekamību, nevis to 
izmaksām.

Vienmēr ir divreiz jāpārbauda konkrēti darbības apvērumi, kas varētu konkrēti uzlabot 
urbumu pamatdrošību gan uz sauszemes, gan atklātā jūrā. Regulāri jāpārbauda aprīkojums, 
piemēram, noplūdes novēršanas ierīces.

Informācijas apmaiņa

Jāveic viss iespējamais, lai veicinātu valsts kompetento iestāžu savstarpējo dialogu un 
mudinātu tās izstrādāt kopējas iniciatīvas, kā paraugu izmantojot NSOAF1.

Arī Vidusjūras, Baltijas jūras un Melnās jūras reģionā varētu gūt labumu no līdzīga foruma, 
kurā reglamentējošās institūcijas novērtētu nozares tendences un paraugpraksi, reaģētu uz 
negadījumiem un izplatītu zināšanas, tostarp, veicot starptautiskus revīzijas projektus un 
izveidojot darba grupas, kas sniegtu ziņojumus regulārās plenārsēdēs. Lai nodrošinātu šādu 
forumu darbības efektivitāti, tajos ir jāiesaista visas attiecīgās valstu kompetentās iestādes, 
neatkarīgi no tā, vai šīs iestādes atrodas ES.

Kodolrūpniecības nozarē ir obligāti jāziņo par negadījumiem Starptautiskajai Atomenerģijas 

                                               
1 Ziemeļjūras jūras iestāžu forums.
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aģentūrai. ES tiesību akti ļauj civilās aviācijas nozarei ziņot par notikumiem, un tas nodrošina, 
ka visu informāciju var analizēt un izplatīt, Kopīgajam pētniecības centram uzticot 
centralizēta repozitorija funkcijas.

Lai gan pastāv mehānismi ziņošanai par negadījumiem1 un var izmantot neregulatīvus kanālus 
attiecīgās pieredzes izplatīšanai2, vēl ir iespējams paplašināt turpmāko pasākumu darbības 
jomu, jo īpaši pasaules mērogā.

Valstu kompetentajām iestādēm ir jāsalīdzina ziņojumos par negadījumiem iekļautā 
informācija un tā savlaicīgi jāpublisko, atbilstīgi ņemot vērā komerciāli sensitīvu informāciju.

Komisijai ir jānovērtē dažādu pašreizējo informācijas kanālu efektivitāte un tikai pēc tam 
jāapsver, vai ir nepieciešamas jaunas pārrobežu iniciatīvas.

Darbinieku iesaistīšana

Nolūkā attīstīt spēcīgu drošības kultūru, ir svarīgi, lai darbinieki, kas veic darbības atklātā 
jūrā, tiktu iesaistīti ar veselību un drošību saistītās iniciatīvās, jo šie darbinieki bieži atrodas 
labākajās pozīcijās, lai noteiktu šķēršļus, kas neļauj uzlabot sniegumu veselības un drošības 
jomā.

Apvienotajā Karalistē tika izveidota programma pakāpeniskām pārmaiņām drošības jomā, lai 
veicinātu spēcīgāku kultūru attiecībā uz drošību, sadarbojoties ar darbiniekiem, izstrādājot 
kopīgus standartus un publiskojot paraugpraksi. Bieži vien tie drošības jomas ieteikumi, kuros 
tiek ierosinātas šķietami nelielas darbības izmaiņas, izrādās efektīvi. Tomēr, ņemot vērā 
lielākos riskus, kas parasti rodas tajos darbības posmos, kuros nepieciešama cilvēka 
iejaukšanās (urbšanā, tehniskās apkopes un uzturēšanas pasākumos), šāda pieeja var būt ļoti 
vērtīga.

Drošības apmācība

Atklātā jūrā iegūtās naftas un gāzes nozare lepojas ar darbinieku veselības un drošības reģistra 
uzlabojumiem. Tomēr, pievēršot lielāko uzmanību darbinieku drošībai, nevajadzētu atstāt 
novārtā citas procedūras, jo īpaši katastrofu novēršanas un pārvaldības jomā.

Ir ļoti svarīgi nodrošināt padziļinātu apmācību par katastrofu pārvaldības scenārijiem.
Piemēram, pasaules mērogā jau par standartu ir noteikts tas, ka visiem urbšanas operatoriem ir 
jāapmeklē kursi par urbumu kontroli (kas ietver apmācību par reaģēšanu uz katastrofu 
scenārijiem).

Iespējams, ka daudzas drošības kļūmes uz platformas Deepwater Horizon notikušajā 
negadījumā ir radījuši tās darbības kultūras apstākļi.

Gatavojoties sliktākajam scenārijam

Konkrētajai objektam piemērotu ārkārtas rīcības plānu iesniegšanai, apspriešanai un 
                                               
1 Piemēram, OSPAR „Ziņojums par izlaidēm, noplūdēm un emisijām” () 
2 Piemēram, NSOAF drošības biļeteni.
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apstiprināšanai jākļūst par nozīmīgu regulatīvās procedūras daļu. Šajos plānos vajadzētu 
apzināt potenciālos riskus, novērtēt piesārņojuma avotus un to ietekmi, izstrādāt reaģēšanas 
stratēģiju, kas varētu ietvert drošības urbumu urbšanas plānus, kā arī noteikt piemērotas 
reaģēšanas iekārtas.

Kamēr nav apstiprināts ārkārtas rīcības plāns, nedrīkstētu sākt nekādas darbības. Sarežģītu 
urbumu vai problemātisku urbšanas apstākļu gadījumā ārkārtas rīcības plāns būtu jāizvērtē 
vienlaicīgi ar citiem regulatīvās apstiprināšanas procesiem.

Uz platformas Deepwater Horizon notikušās katastrofas ietekmi pastiprināja tas, ka nebija 
piemērotu uztveršanas/savākšanas iekārtu. Vajadzētu izmantot konkrētu šīs katastrofas 
sniegto pieredzi, konstruējot rezerves sistēmas un iekārtas negadījumu seku novēršanai. Viens 
no svarīgākajiem tādos forumos kā GIRG1 un OSPRAG2 apspriestajiem jautājumiem ir tas, kā 
labāk reaģēt turpmāku krīzes situāciju gadījumā. Kopīgās iniciatīvas par to, kā izstrādāt 
piemērotas uztveršanas/savākšanas iekārtas un iekārtas negadījumu seku novēršanai, jau 
sniedz rezultātus — OSPRAG nesen uzdeva konstruēt „vāku” urbuma noslēgšanai noplūdes 
gadījumā, kuru izmantos Apvienotās Karalistes kontinentālajā šelfā.

Nozarei un reglamentējošām institūcijām jānodrošina līdzīgu iekārtu pieejamība Vidusjūrā.

Saistībā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras izveides regulas pārskatīšanu, lai tajā iekļautu 
reaģēšanas pasākumus attiecībā uz atklātā jūrā veikto naftas un gāzes ieguves darbību radīto 
piesārņojumu, aģentūrai ir jāsalīdzina nozares reaģēšanas resursu krājumi, kā arī publiskie 
līdzekļi.

Koriģējoša darbība

Saistībā ar platformas Deepwater Horizon avāriju veikto reaģēšanas pasākumu sākotnējā 
posmā nebija skaidrības par pienākumiem, trūka valsts uzraudzības un sabiedrībai tika sniegta 
nekonsekventa informācija.

Valsts nozīmes noplūdes gadījumā ES ir jāsāk īstenot valstu ārkārtas rīcības plānus, kuros 
sniegta detalizēta informācija par komandķēdēm, sakaru kanāliem un plāniem valsts līdzekļu 
un nozares sniegtā ieguldījuma izmantošanai.

Atbildība

Jebkuras katastrofas potenciālās izmaksas ietekmē vairāki faktori, kas saistīti ar urbuma veidu 
(rezervuāra izmēru, spiedienu, temperatūru utt.), plašāku vidi un reaģēšanas pasākumiem, jo 
īpaši reaģēšanas ātrumu.

Atbildība vides jomā Eiropas Savienībā ir balstīta uz principu, ka maksā piesārņotājs. Pirms 
darbību sākšanas jāveic svarīga regulatīvā pārbaude, pārliecinoties, vai operatoriem pietiek 
finanšu līdzekļu, lai izpildītu šo prasību, kā arī citas viņiem piemērotās saistības.

                                               
1 Pasaules Rūpniecības reaģēšanas grupa
2 Naftas noplūdes novēršanas un reaģēšanas grupa
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Tomēr regulatīvie šķēršļi šajā jomā nedrīkst būt tik augsti, lai no nozares faktiski izslēgtu 
mazākus un bieži vien specializētākus operatorus. Lai gan arvien vairāk lielu starptautisko 
uzņēmumu uzskata, ka ir ekonomiski neizdevīgi turpināt izmantot dažas izveidotās jomas, 
mazāki operatori bieži var pārņemt šos līdzekļus, uzturot ieguldījumus un paplašinot 
krājumus. Ir ļoti svarīgi turpināt veikt investīcijas, lai Eiropas Savienībā apturētu pieredzējušu 
atklātā jūrā veiktu naftas un gāzes nozares saražotā apjoma lejupslīdi.

Oligopols attiecībā uz atklātā jūrā veiktām darbībām neļauj pietiekami labi apmierināt ES 
vajadzības ekonomikas, vides un enerģētikas jomā.

OPOL ir savstarpējs garantiju režīms, kurš darbojas Ziemeļjūrā un paredz nozares 
dalībniekiem saistības neatkarīgi no tā, kurš ir vainīgs, uzņemties striktu atbildību par 
piesārņojuma radīto kaitējumu un kompensēt stāvokļa novēršanai veiktos pasākumus, un 
pašreizējā maksimālā atbildība par vienu negadījumu ir USD 250 miljoni.1

Šāda sistēma nodrošina mehānismu atlīdzības pieprasījumu pienācīgai nokārtošanai un 
mudina visas iesaistītās puses veikt tūlītējas koriģējošas darbības. Riska savstarpējais 
sadalījums uzlabo operatoru pašregulējuma un savstarpējās uzraudzības līmeni. Sistēma ir 
atkarīga no vienā vietā strādājošo dalībnieku savstarpējās uzticības. Šķiet nepiemēroti 
paplašināt paša OPOL darbību, lai tā kompetencē ietvertu arī citās ES jūrās esošās iekārtas, 
taču, ņemot vērā priekšrocības, vajadzētu izveidot līdzvērtīgas sistēmas darbībām citos ES 
ūdeņos.

Starptautiskā dimensija

ES ūdeņu jomu regulē plašs starptautisko tiesību aktu kopums. Jebkādi ES mēroga pasākumi 
ir vēlami tikai tad, ja tie sniedz papildu pievienoto vērtību.

Lai gan nozarei ir jānodrošina vienlīdz augstu darbības standartu ievērošana visā pasaulē, 
nešķiet praktiski noteikt to par pienākumu uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti ES. Tas radītu 
potenciālas juridiskās problēmas, turklāt valstu kompetentās iestādes nespētu uzraudzīt 
uzņēmumu darbību pasaules mērogā.

Šādai rīcībai ir arī apšaubāma ietekme uz pasaules drošības standartiem, jo arvien lielāku daļu 
vispasaules ražošanas apjoma kontrolē valdībai vai valstij piederoši un valsts regulēti naftas 
uzņēmumi.

Labāka un reālajai situācijai atbilstošāka pieeja ir atbalstīt starptautiskos centienus 
G20 līmenī, lai izplatītu atzīto praksi attiecībā uz noteikumiem, standartiem un procedūrām.
Nozarei ir papildinoša nozīme, un ir jāsekmē tādas sistēmas kā PETRAD2, jo īpaši, ja tās 
sadarbojas ar jaunattīstības valstīm.

                                               
1 Šī summa nav maksimālais atbildības apjoms.
2 Norvēģijas naftas ražotāju pieredzes apmaiņa


