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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnį visi šios 
srities ES veiksmai turi būti vykdomi užtikrinant aukšto lygio apsaugą, laikantis, be kita 
ko, atsargumo principo,

1. pabrėžia, kad visa atsakomybė už bet kokią žalą, padarytą vykdant naftos ir dujų paieškos 
ir gavybos veiklą, turi būti prisiimama laikantis „teršėjas moka“ principo, kuris nustatytas 
SESV 191 straipsnio 2 dalyje;

2. mano, kad dabartiniuose atsakomybės už aplinkai padarytą žalą teisės aktuose yra daug 
didelių spragų, ir primena savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES veiksmų, susijusių 
su naftos paieška ir gavyba Europoje, kurioje Parlamentas ragino Komisiją atsižvelgti į 
galimybę persvarstyti dabartinių ES teisės aktų (įskaitant Direktyvą dėl atsakomybės už 
aplinką ir Direktyvą dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių, avarijų pavojaus 
kontrolės (SEVESO II), taip pat priemones, numatytas pagal paketą „Erika“ ir pagal 
trečiąjį jūrų saugos teisės aktų paketą) turinį ir papildyti jų taikymo sritį ir (arba) priimti 
būtinus naujus teisės aktus siekiant numatyti bet kokį pavojų, susijusį su naftos 
eksploatacija atviroje jūroje, ir sugriežtinti taisykles, pagal kurias reguliuojama 
atsakomybė išsiliejus naftai;

3. ragina Komisiją atlikti išsamų licencijavimo reikalavimų, kurie taikomi atviroje jūroje 
tyrinėjant ir išgaunant angliavandenilius, tyrimą ir, jei būtina, pateikti pasiūlymų dėl 
minimalių ES lygmens reikalavimų suderinimo;

4. ragina Komisiją dirbti kartu su partnerėmis ir kaimyninėmis šalimis siekiant nustatyti 
specialią tvarką, kurios turėtų būti laikomasi vykdant bet kokią veiklą Arktikoje, atidžiai 
atsižvelgiant į tokioje pažeidžiamoje ir unikalioje aplinkoje atviroje jūroje vykdomos 
veiklos tvarumą ir reikalingumą;

5. pritaria, kad, jei įmanoma, remiantis skubaus padarinių likvidavimo planais (pvz., 
susijusiais su cheminių dispersantų kaip skubios priemonės naudojimu) būtų atliekami 
poveikio vertinimai;

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą siūlyti iš dalies keisti Direktyvą dėl atsakomybės už 
aplinką siekiant į ją įtraukti nuostatas dėl visiems jūrų vandenims daromos žalos, kaip 
apibrėžta Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (Direktyva 2008/56/EB);

7. teigiamai vertina Komisijos pastangas išplėsti Europos jūrų saugumo agentūros 
įgaliojimus, į juos įtraukiant ne tik laivus, bet ir atviroje jūroje esančius įrenginius;

8. ragina Komisiją į Direktyvą dėl atsakomybės už aplinką įtraukti privalomas finansinio 
saugumo nuostatas; kartu atkreipia dėmesį į Komisijos pasiryžimą persvarstyti galimybę 
įtraukti privalomo finansinio saugumo reikalavimą ir įvertinti šiuo metu galiojančių 
finansinių viršutinių ribų adekvatumą;
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9. ragina Komisiją išnagrinėti atsakomybės, susijusią su šiuo metu veikiančios gręžinių 
infrastruktūros veiklos sustabdymu, klausimą ir patikslinti (jei būtina, parengiant teisės 
aktus) operatorių atsakomybę už saugaus įrenginių pašalinimo užtikrinimą ir atsakomybę 
už bet kokią žalą aplinkai, kuri padaroma stabdant įrenginių veiklą arba užfiksuojama 
gręžimo vietoje po jos uždarymo;

10. ragina Komisiją persvarstyti šiuo metu galiojančius teisės aktus, kuriais vadovaudamiesi 
licencijos eksploatuoti naftą atviroje jūroje turėtojai gali nuomoti įrenginius trečiosioms 
šalims, kad tolesnio civilinio proceso metu būtų galima lengviau nustatyti atsakomybę tais 
atvejais, kai atviroje jūroje veikiančioje naftos platformoje atsitikus nelaimei ar kilus 
katastrofai sukeliamas pavojus žmogaus gyvybei ir aplinkai.

11. ragina valstybes nares imantis bet kokių veiksmų atsižvelgti į mažų ir vidutinių verslo 
subjektų padėtį; atsižvelgdamas į tai, ragina, kad mažiems ir vidutiniams verslo 
subjektams būtų taikomas reikalavimas turėti civilinės atsakomybės draudimą ar būti 
bendros atsakomybės fondo nariu.
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