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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o obvladovanju izzivov glede varnosti pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju
(2011/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 
o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov1,

– ob upoštevanju Direktive 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z 
vrtanjem2,

– ob upoštevanju Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja3;

– ob upoštevanju Direktive Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (direktiva o okoljski presoji)4, kakor je
bila spremenjena z direktivami 97/11/ES5, 2003/35/ES6 in 2009/31/ES7,

– ob upoštevanju Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
(direktiva o okoljski odgovornosti)8,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 27. 
junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost9, kakor je bila 
spremenjena,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2038/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o večletni denarni podpori ukrepom Evropske agencije za pomorsko 
varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in o spremembah Uredbe (ES) 
št. 1406/2002/ES10,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o ukrepanju EU 
na področju iskanja in črpanja nafte v Evropi11,

                                               
1 UL L 164, 30.6.1994, str. 3.
2 UL L 348, 28.11.1992, str. 9.
3 UL L 24, 29.1.2008, str. 8.
4 UL L 175, 5.7.1985, str. 40.
5 UL L 73, 14.3.1997, str. 5.
6 UL L 156, 24.6.2003, str. 17.
7 UL L 140, 5.6.2009, str. 114.
8 UL L 143, 30.4.2004, str. 56.
9 UL L 208, 5.8.2002, str. 1.
10 UL L 394, 30.12.2006, str. 1.
11 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0352.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Soočanje z izzivom varnosti pri naftnih in 
plinskih dejavnostih na morju (KOM(2010)0560),

– ob upoštevanju člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2011),

A. ker člen 194 PDEU izrecno navaja, da imajo države članice pravico, da določijo pogoje za 
izkoriščanje svojih energetskih virov,

B. ker domači viri nafte in plina znatno krijejo evropske energetske potrebe in so bistveni za 
zanesljivo oskrbo z energijo,

C. ker je na območjih ob ozemlju EU vedno več dejavnosti na odprtem morju, za katere ne 
velja zakonodaja EU, kakršenkoli nepričakovan dogodek pa bi utegnil imeti posledice za 
ozemlje EU; ker je mnogo teh območij v tem času politično nestabilnih,

Regulativni pristop

1. poudarja, da je izdajanje dovoljenj in drugih potrdil za raziskovanje in izkoriščanje virov 
ogljikovodikov v pristojnosti držav članic, tako da o ustavitvi tovrstnih dejavnosti 
odločajo same;

2. poudarja, da bi moral biti v zakonodajnih in ureditvenih okvirjih držav članic sprejet 
pristop varnostnih analiz;

3. poudarja, da je treba varnostno analizo odobriti, preden se dejavnost prične, in jo vsakih 
pet let pregledati; opozarja, da je treba odobriti tudi vse bistvene spremembe in s tem 
zagotoviti, da bo varnostna analiza živ in razvijajoč se dokument;

4. meni, da utegne vsak nov posebni predpisi EU destabilizirati sedanje omrežje ureditev in 
razvodeniti uveljavljeni pristop varnostnih analiz;

5. podpira željo Komisije, da bi dvignili minimalne standarde v EU; meni, da je treba 
varnostne in okoljske pomisleke upoštevati v vsej zakonodaji;

6. poudarja, da je učinkovitost zakonodaje navsezadnje odvisna od sposobnosti pristojnih 
nacionalnih organov;

7. poudarja, da je pomembno, da usposobljeni strokovnjaki, ki poznajo lokalne razmere, 
izvajajo redne, raznovrstne in stroge inšpekcijske preglede; poudarja, da število izkušenih 
inšpektorjev ni neskončno; poudarja, da mora sistem inšpekcijskih pregledov pri 
posameznem izvajalcu vrtanja preveriti tretja oseba;

8. se boji, da „nadzornik nadzornikov“ na ravni EU ne bo ustrezna dodana vrednost oziroma 
utemeljitev za odtegnitev že tako premalo številnih regulativnih virov od pristojnih 
nacionalnih organov;
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9. priznava, da bi lahko s skupnim delom inšpektoratov dosegli ekonomijo obsega za države 
članice s šibkeje razvitimi operacijami;

Izmenjava informacij in najboljša praksa

10. meni, da bi lahko za države članice ob Sredozemskem, Baltskem in Črnem morju 
ustanovili forume po zgledu foruma NSOAF za Severno morje;

11. priznava varnostne prednosti, ki jih ustvarjajo programi za soudeležbo delovne sile; 
podpira tesne povezave in skupne pobude med industrijskimi panogami, delovno silo in 
pristojnimi nacionalnimi organi na področju zdravstva, varnosti in varstva okolja;

12. pozdravlja programe mednarodne izmenjave za osebje pristojnih nacionalnih organov;

13. podpira večja prizadevanja za izmenjavo dobrih praks glede zakonske ureditve, 
standardov, postopkov in nepredvidenih izrednih dogodkov;

14. priznava, da se informacije že izmenjujejo, tako v regulativnih skupinah kot poslovnih 
partnerstvih in skupnih podjemih; je stališča, da si varnosti ne more nihče lastiti;

15. poziva pristojne nacionalne organe, naj združujejo in izmenjujejo informacije glede 
poročanja o nepredvidenih izrednih dogodkih, ob tem pa ustrezno upoštevajo občutljive 
poslovne informacije, da bodo uporabili izkušnje iz preteklosti;

16. meni, da bi morala Komisija oceniti učinkovitost različnih informacijskih poti, nujnost 
racionalizacije oziroma upravičenost vzpostavljanja novih mednarodnih sistemov, ob 
čemer bi morala ustrezno upoštevati s tem povezano upravno breme;

Izdaja dovoljenj in soglasij za vrtanje 

17. se zaveda razlike med dovoljenjem in soglasjem za vrtanje; poudarja, da imetnik 
dovoljenja ni nujno izvajalec vrtanja; meni, da bi moral biti med podelitvijo dovoljenja in 
začetkom vrtanja „regulativni premor“;

18. predlaga, naj se funkcija izdaje dovoljenj v vseh državah članicah loči od zdravstvene in 
varnostne funkcije;

Načrtovanje izrednih ukrepov

19. zagovarja poseben načrt izrednih ukrepov za vsako lokacijo posebej, pri čemer bi morala
biti ob vrtalnih načrtih za morebitna rezervne vrtine upoštevana tveganja, ocenjeni 
morebitni viri in posledice onesnaženja ter začrtana odzivna strategija; vztraja, da morajo 
izvajalci predložiti načrt izrednih ukrepov vsaj dva meseca pred začetkom izvajanja del; 
če gre za zapletene vrtine ali težavne razmere za vrtanje, pa je treba načrt izrednih ukrepov 
oceniti, se o njem posvetovati in ga odobriti še z drugimi procesi regulativnega 
potrjevanja (na primer v povezavi z varstvom okolja ali zasnovo vrtin); meni, da se 
izvajanje del nikakor ne sme začeti, dokler načrt izrednih ukrepov ni potrjen; vztraja, da 
ga mora nacionalni pristojni organ ob ustreznem varstvu podatkov objaviti; 

20. poziva države članice, naj pripravijo, dopolnijo ali posodobijo nacionalne načrte izrednih 



PE460.753v02-00 6/12 PR\860449SL.doc

SL

ukrepov in v njih natančno navedejo hierarhično strukturo in mehanizme za pridobitev 
nacionalnih sredstev, ki bi jih v primeru razlitja uporabili skupaj s panožnimi viri;

21. predlaga, da bi morala Evropska agencija za pomorsko varnost v svojih seznamih zajeti 
tudi zadevne panožne vire; na vseh obmorskih območjih EU morajo biti za to na voljo 
ustrezna sredstva;

Odzivanje na nesreče

22. priznava, da so za odzivanje na nesreče prvenstveno odgovorne zadevne panoge; 
pozdravlja skupne panožne pobude za razvoj, pridobitev in uporabo virov za ukrepanje v 
primerih razlitja nafte;

23. meni, da bi moralo biti strokovno znanje in viri Evropske agencije za pomorsko varnost na 
razpolago na zahtevo držav članic;

24. priznava pomembno vlogo centra za spremljanje in informiranje1, ki dopolnjuje 
mehanizme držav članic in gospodarskih panog za odzivanje v izrednih razmerah;

Odgovornost

25. poziva države članice, naj bodo pri presojanju potrebe po zavarovanju odgovornosti do 
tretjih oseb pozorne, da mali in srednji izvajalci zaradi svojih višjih cen in manjše 
konkurenčnosti ne bodo izrinjeni s trga;

26. poziva k ovrednotenju skupnostnih skladov in po potrebi k ustanovitvi tovrstnih skladov 
na vseh obmorskih območjih EU; poziva, naj bo članstvo v teh skladih za izvajalce 
obvezno kot varnostni mehanizem za utrditev zaupanja držav članic in davkoplačevalcev;

27. poudarja, da bi morali biti prispevki preračunani skladno s stopnjo tveganja na posamezni 
lokaciji in z načrtom izrednih ukrepov;

28. meni, da je direktiva o okoljski odgovornosti zelo kompleksen zakonski dokument; 
vztraja, da morajo vse spremembe spremljati poglobljena ocena učinka;

29. priporoča, naj države članice razmislijo o sprejetju odvračalnih ukrepov za malomarnost, 
na primer denarnih kazni, odvzema dovoljenj in kazenske odgovornosti za delavce; 
poudarja pa, da je v ZDA tovrsten sistem veljal že pred razlitjem na ploščadi Deepwater 
Horizon;

Odnosi s tretjimi državami

30. poziva, naj se v tej panogi uporabljajo enotni visoki standardi, ne glede na to, kje na svetu 
se izvajajo dejavnosti; dvomi, ali bi se dala izvrševati zahteva, da morajo družbe s 
sedežem v EU, ki delujejo drugod po svetu, upoštevati standarde EU;

31. odločno poziva Komisijo in države članice, naj še naprej prispevajo k pobudam za 
dejavnosti na odprtem morju v okviru skupine G-20;

                                               
1 Center za spremljanje in informiranje, ki ga upravlja Komisija. 
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32. poziva Komisijo, naj dejavno sodeluje z obalnimi državami članicami in zagotovi, da bo v 
regulativnih okvirih in pri nadzoru zagotovljena enaka raven varnosti;

33. poudarja, kako pomembna je veljavna zakonodaja, ki je nastala na pobudo programa OZN 
za okolje prek akcijskega načrta za Sredozemlje in barcelonsko konvencijo;

34. podpira sisteme za prenos strokovnega znanja, ki jih uporablja industrija, zlasti za prenos 
znanja v države s slabše razvitim regulativnim okvirom;

35. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Domače zaloge nafte in plina pomembno prispevajo h kritju energetske potrošnje v EU in k 
zanesljivi oskrbi z energijo. V EU je več kot 90 % nafte in 60 % plina pridobljenega na 
odprtem morju.

Te dejavnosti niso enakomerno razporejene po vsej EU: večina jih je na Severnem morju. V 
EU samo dve držav članici pridobita okoli 80 % vse surove nafte1, Norveška pa proizvede več 
kot vsa EU-27.

Vsa nafta in plin, ki se pridobivata v evropskih vodah, nista v jurisdikciji EU. V Sredozemlju 
je na primer veliko dejavnosti ob obalah severne Afrike, zlasti ob egiptovski in libijski.

Katastrofa na ploščadi Deepwater Horizon je vse, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in 
izkoriščanjem nafte in plina na odprtem morju, spodbodla k ponovni preučitvi varnosti v tej 
dejavnosti. Državna komisija za razlitje na ploščadi Deepwater Horizon in za vrtanje na 
odprtem morju je med drugim podala vrsto priporočil, od katerih se številna že izvajajo.

Posledice za Evropo so manj jasne: številna priporočila za ameriški sistem odražajo prakse, ki 
se ponekod v EU uporabljajo že dvajset let ali dlje. V Severnem morju nekatere starejše 
panoge delujejo na pogosto dobro razvitih poljih pod nadzorom zrelih in razvijajočih se 
regulativnih sistemov.

Eno od prvih priporočil iz poročila omenjene komisije je:
„Notranje ministrstvo bi moralo razviti proaktiven pristop uspešnosti na podlagi tveganja, 
posebej prirejen za posamezne obrate, operacije in okolja, podoben pristopu z varnostnimi 
analizami, ki se uporablja v Severnem morju.“2

Predpisovalni sistemi načeloma delujejo na odziv in niso zmožni spodbujati nenehnega 
napredka v politikah in praksah, ki so potrebne za sledenje razvoju, saj razvijajoča se 
industrija išče vse redkejše in vse težje dostopne zaloge ogljikovodikov. Namesto tega je treba 
projekte ocenjevati glede na posebne lokalne okoljske in tehnične razmere. Na vrtinah, kjer se 
vrta pod visokim pritiskom in/ali visokimi temperaturami, je več nevarnosti kot na tistih, kjer 
je za črpanje nafte potreben pritisk. Vodne globine gotovo vplivajo na tehnične izzive glede 
vrtanja in na prizadevanja za odzivanje na onesnaženje, vendar vse globine niso nevarne, pa 
tudi vse plitvejše vode niso nujno varne.

Pristop z varnostno analizo je pristop na podlagi tveganja za vsako lokacijo posebej, tako da 
morajo izvajalci izkazati zadevnim nacionalnim zdravstvenim, varnostnim in okoljskim 
organom, da so bila upoštevana vsa tveganja in uporabljene vse kontrole. Za vsa ostala 
tveganja velja načelo najmanjše izvedljive mere3. Preden se dejavnost začne, mora varnostno 
analizo, pa tudi vse njene kasnejše spremembe, odobriti zadevni organ. “Regulativni premor“ 
pred začetkom vrtanja bo zagotavljal, da dejavnosti ne bodo kar samoumevne in se ne smejo 
začeti, preden se ne preverijo in odpravijo vsa tveganja.
                                               
1 Združeno kraljestvo in Danska
2 Str. 252.
3 Ang. As Low As Reasonably Possible, ALARP
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Novi predlogi ne bi smeli zmanjševati učinkovitosti tovrstnih regulativnih standardov, ki v 
državah članicah že veljajo, temveč morajo biti namenjeni razširjanju najboljše prakse na vse 
vode EU in strogemu izvajanju.

V ZDA je za izdajo dovoljenj, zdravstvene in varnostne funkcije zadolžena ista agencija. 
Zaradi tega prihaja do notranjih napetosti, cilji se mešajo, agencija pa je dovzetna za zunanje 
vplive. Zato je priporočljivo, da bi države članice ločile proces izdajanja dovoljenj od 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj.

Pomembno je določiti regulativni okvir, vendar je zakonodaja učinkovita samo, če se dobro 
izvršuje. Za to je bistveno zagotoviti, da redne inšpekcijske preglede izvajajo strokovnjaki, ki 
so dobro seznanjeni z vrtalnimi razmerami na posamezni lokaciji in ki jim izvajalci zaupajo.

Ti visoko usposobljeni inšpektorji, zlasti tisti z veliko izkušnjami, so redek regulativni vir. Pri 
vseh pobudah za napotitev, izmenjavo ali vzpostavitev čezmejnih inšpektoratov bi morali 
upoštevati stvarne razmere in dodano vrednost, ne pa izčrpavati ključnih virov.

Čeprav bi za države članice z omejenimi dejavnostmi na odprtem morju morda obstajale 
ekonomije obsega z izmenjavo inšpektoratov, to ne sme biti izgovor za nižjo stopnjo nadzora. 
Ceno urejanja dejavnosti plača panoga sama; najpomembnejše vprašanje bo verjetno manjša 
razpoložljivost regulativnih virov, ne pa strošek zanje.

Posebni zadržki glede izvajanja, ki jim je treba posvetiti posebno pozornost, je, da sta za 
osnovno varnost vrtine, tako pri obali kot na odprtem morju, potrebni dve preskušeni varovali. 
Opremo, na primer varovala proti izlitju, je treba redno preskušati.

Izmenjava informacij

Čim bolj si je treba prizadevati za spodbujanje dialoga in skupnih pobud med pristojnimi 
nacionalnimi organi, pri čemer naj bi bil za zgled Forum pomorskih organov za Severno 
morje (NSOAF)1.

Podoben forum bi bil koristen tudi za Sredozemsko, Baltsko in Črno morje, v katerem bi 
regulativni organi ocenjevali panožne trende in najboljšo prakso, se odzivali na izredne 
dogodke in širili znanje, med drugim s projekti za večnacionalne revizije in z ustanovitvijo 
delovnih skupin za poročanje na rednih zasedanjih. Za učinkovito delo bi moral forum zajeti 
vse zadevne pristojne nacionalne organe, ne glede na to, ali prihajajo iz EU ali ne.

V jedrski panogi je treba o izrednih dogodkih obvezno poročati Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo. Zakonodaja EU nalaga poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu, kar 
zagotavlja, da se lahko vse informacije prek skupnega raziskovalnega središča kot centralnega 
arhiva analizirajo in razširjajo.

Čeprav obstajajo mehanizmi za poročanje o izrednih dogodkih2 in neregulativne poti za 

                                               
1 Ang. North Sea Offshore Authorities Forum.
2 Na primer poročilo o razlitjih in emisijah Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika 
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razširjanje tako pridobljenih izkušenj1, je še vedno prostor z nadaljnje ukrepe, zlasti v 
svetovnem merilu.

Pristojni nacionalni organi bi morali informacije iz poročanja o izrednih dogodkih zbrati in 
pravočasno objaviti, ob tem pa ustrezno spoštovati poslovno občutljivost podatkov.

Komisija bi morala pred oceno potrebe po novih čezmejnih pobudah ovrednotiti učinkovitost 
različnih obstoječih informacijskih poti.

Soudeležba delavcev

Da se bo razvila stroga kultura glede varnosti, je v zdravstvene in varnostne pobude bistveno 
pritegniti delavce, saj so pogosto bolj na mestu za prepoznavanje ovir za večjo uspešnost na 
teh področjih.

Program Postopne varnostne spremembe v Združenem kraljestvu (ang. Step Change in Safety) 
je bil ustanovljen za uveljavitev močne kulture in odnosa do varnosti s sodelovanjem 
delavcev, oblikovanjem skupnih standardov in objavo najboljše prakse. Najuspešnejši 
varnostni predlogi najpogosteje predlagajo manjše spremembe v vedenju in ravnanju; ker pa 
do največjih tveganj navadno prihaja v fazah, ko je potreben človekov poseg (vrtanje, 
vzdrževanje itd.), je tovrstni pristop izredno dragocen.

Varnostno usposabljanje

Panoga pridobivanja nafte in plina na odprtem morju se ponaša z rekordnim izboljšanjem 
zdravja in varnosti osebja. Vseeno pa varnosti delavcev ne bi smeli gledati ločeno od varnosti 
postopkov, še posebej glede obsega preprečevanja in obvladovanja nesreč.

Za obvladovanje nesreč je bistveno dobro usposabljanje. V svetovnem merilu je nap primer že 
standard, da se izvajalci vrtanja udeležijo številnih tečajev o nadzoru vrtin (ki zajemajo tudi 
usposabljanje za ravnanje v primeru nesreče).

Številne varnostne pomanjkljivosti v nesreči na ploščadi Deepwater Horizon so očitno 
povzročili kulturni vidiki te operacije.

V pričakovanju najhujšega

Osrednji koraki regulativnega postopka bi morali biti vložitev, posvetovanje in odobritev 
načrta izrednih ukrepov za posamezno lokacijo. V načrtih bi morale biti prepoznane 
morebitne nevarnosti, ovrednoteni viri in posledice onesnaženja, orisana odzivna strategija, ki 
bi lahko vsebovala tudi načrte za rezervne vrtine in ustrezno opremo za odziv.

Operacija se v nobenem primeru ne bi smela začeti, dokler načrt izrednih ukrepov ne bi bil 
potrjen. Pri zapletenih vrtinah ali težavnih razmerah za vrtanje bi bilo treba načrt izrednih 
ukrepov hkrati z drugimi procesi regulativnega potrjevanja še oceniti.

                                                                                                                                                  
(OSPAR). 
1 Na primer varnostni bilteni foruma NSOAF.
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Posledice nesreče na ploščadi Deepwater Horizon so bile še toliko hujše zaradi pomanjkanja 
ustrezne opreme za zadrževanje. Konkretne lekcije iz te nesreče bi lahko koristile za zasnovo 
sistemov pripravljenosti in opreme za reševalne ukrepe. Na forumih, kakršna sta GIRG1 in 
OSPRAG2, je eno od osrednjih področij razprave, kako se bolje odzivati na prihodnje krize. 
Skupne pobude za razvoj ustrezne opreme za zadrževanje in blaženje posledic že kažejo prve 
sadove – skupina OSPRAG je za britanski epikontinentalni pas nedavno naročila „pokrov“, s 
katerim bi lahko zaprli vrtino v primeru izliva.

Panoga sama in regulatorji bi morali zagotoviti, da bi bila podobna oprema na voljo tudi v 
Sredozemskem morju.

Evropska agencija za pomorsko varnost bi morala ob pregledu svoje ustanovne uredbe, pri 
čemer naj bi zajeli odzivanje na onesnaženje zaradi pridobivanja nafte in plina na odprtem 
morju, združiti nabor odzivnih virov iz panoge in javna sredstva.

Sanacijski ukrepi

Med začetno odzivno fazo na nesrečo na ploščadi Deepwater Horizon je prišlo do zmede 
glede odgovornosti, vladni nadzor je bil pomanjkljiv, pa tudi javnost ni bila dovolj dobro 
obveščena.

V primeru razlitja s posledicami za vso državo bi se morali sprožiti nacionalni načrti izrednih 
ukrepov z natančno navedeno hierarhično strukturo, komunikacijskimi potmi in načrti za 
uporabo nacionalnih sredstev, ki bi jih v primeru razlitja uporabili skupaj s panožnimi 
prizadevanji.

Odgovornost

Na morebitne stroške nesreče vplivajo številni dejavniki, povezani z naravo vrtine (velikost 
vrelca, pritisk, temperatura itd.), širšim okoljem in naravo odziva – odločilna je predvsem 
hitrost.

Okoljska odgovornost v EU deluje po načelu onesnaževalec plača. Pomemben regulativni 
pogoj pred začetkom del je zagotoviti, da imajo izvajalci zadostna sredstva za izpolnitev te 
zahteve.

Seveda pa regulativna obremenitev na tem področju ne sme biti tako velika, da bi izključila 
manjše, pogosto specializirane, izvajalce. Večje multinacionalne družbe vse bolj ugotavljajo, 
da se izkoriščanje nekaterih že postavljenih polj ne splača več, tako da te ploščadi lahko 
prevzamejo manjši izvajalci, ki naložbo ohranijo in povečajo dobavo. Neprekinjene naložbe 
so pomembne, ker ustavijo padanje proizvodnje na starejših naftnih in plinskih vrtinah na 
odprtem morju EU.

Za gospodarstvo EU, okolje in energetske potrebe oligopol v tem sektorju ni najboljša rešitev.

                                               
1 Ang. Global Industry Response Group, Svetovna industrijska skupina za odzivanje
2 Ang. Oil Spill Prevention and Response Group, Skupina za preprečevanje izlivov nafte in odzivanje nanje
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Za Severno morje obstaja skupna jamstvena shema OPOL, ki zavezuje izvajalce v tej panogi 
k strogi odgovornosti glede škode zaradi onesnaževanja in k poplačilu sanacijskih ukrepov: 
zaenkrat je finančni prag odgovornosti 250 milijonov USD na nesrečo1.

Ta sistem omogoča mehanizem za urejeno poravnavo terjatev in vse strani spodbuja k 
sanacijskemu ukrepanju. Tovrstna porazdelitev tveganja pripomore k določeni stopnji 
samourejanja in medsebojnega nadzora med izvajalci. Sistem je odvisen od zaupanja med 
izvajalci, ki delujejo na podobnih lokacijah. Neustrezno bi bilo, da bi sistem OPOL razširili na 
druge obrate na odprtem morju EU, glede na koristi pa bi lahko za dejavnosti v drugih vodah 
EU ustvarili podobne sheme.

Mednarodna razsežnost

Vode EU urejajo številni mednarodni pravni predpisi. Ukrepi na ravni EU bi bili dobrodošli, 
ker bi prinesli dodano vrednost.

Čeprav bi morala bi morala panoga zagotoviti enotno delovanje po visokih standardih po 
vsem svetu, ne bi bilo praktično, da bi podjetja s sedežem v EU obvezovali k temu. 
Nacionalni pristojni organi ne glede na morebitne pravne zadržke ne bi mogli nadzorovati 
delovanje teh družb po svetu.

Vprašljivo je tudi, kako bi vplivalo na svetovne varnostne standarde, če bi vse večji delež 
svetovne proizvodnje nadzorovale vlade, državna podjetja ali državno regulirane nacionalne 
naftne družbe.

Boljši, stvarnejši pristop bi bil podpreti mednarodna prizadevanja na ravni skupine G-20 za 
izmenjavo dobrih praks glede ureditve, standardov in postopkov. Panoga ima dodatno vlogo, 
spodbujati pa bi bilo treba tudi sheme, kakršna je PETRAD2, zlasti če zajamejo države v 
razvoju.

                                               
1 To ni najvišji znesek odgovornosti.
2 Izmenjava izkušenj s norveškimi proizvajalci


