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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191. pantu šajā jomā ES 
rīcības pamatā vienmēr jābūt augstam aizsardzības līmenim, kas cita starpā balstās uz 
piesardzības principu,

1. uzsver, ka attiecībā uz pilnīgu atbildību saistībā ar jebkādu kaitējumu, ko izraisījusi naftas 
vai gāzes ieguves iespēju izpēte un ieguve, ir jāievēro princips „piesārņotājs maksā”, kas 
noteikts LESD 191. panta 2. punktā;

2. uzskata, ka spēkā esošajos tiesību aktos par atbildību vides jomā ir vairāki nopietni 
trūkumi, un atgādina par 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES rīcību naftas izpētes un 
ieguves jomā Eiropā, kurā Parlaments aicināja Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt spēkā 
esošo ES tiesību aktu (tostarp Direktīvas par atbildību vides jomā un Seveso II direktīvas, 
kā arī Erika un Trešajā kuģošanas drošības paketē paredzēto pasākumu) saturu, paplašināt 
to darbības jomu, un/vai ieviest jebkādus jaunus nepieciešamus tiesību aktus, lai ņemtu 
vērā visus riskus, ko rada derīgo izrakteņu ieguve jūras teritorijās, un pastiprinātu 
noteikumus par atbildību naftas noplūdes gadījumos;

3. aicina Komisiju veikt licencēšanas prasību visaptverošu pārskatīšanu saistībā ar 
ogļūdeņražu resursu izpēti un ieguvi jūrā un, ja nepieciešams, iesniegt priekšlikumus 
saskaņotām obligātajām prasībām ES līmenī;

4. mudina Komisiju sadarboties ar partneriem un kaimiņvalstīm, lai izveidotu īpašu režīmu 
jebkādu darbību veikšanai Ziemeļu ledus okeānā, detalizēti vērtējot darbību atklātā jūrā 
ilgstpēju un to nepieciešamību šādā viegli ievainojamā un unikālā vidē;

5. iestājas par to, ka tad, kad tas iespējams, izstrādājot reaģēšanas plānus ārkārtas situācijām, 
jāveic ietekmes novērtējums (piemēram, par ķīmisko dispersantu izmantošanu ārkārtas 
situācijās);

6. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri ierosināt grozījumus Direktīvā par atbildību vides jomā, lai 
aptvertu kaitējumu videi visos jūras ūdeņos, kas definēti Jūras vides stratēģijas 
pamatdirektīvā (Direktīva 2008/56/EK);

7. atzinīgi vērtē Komisijas centienus paplašināt Eiropas Jūras drošības aģentūras pilnvaras, 
lai tās aptvertu ne vien kuģošanas līdzekļus, bet arī iekārtas atklātā jūrā;

8. mudina Komisiju iekļaut Direktīvā par atbildību vides jomā noteikumus par obligātu 
finanšu garantiju; šajā sakarā norāda uz Komisijas gatavību atkārtoti apsvērt iespēju 
ieviest prasību par obligātu finanšu garantiju un izpētīt pašreizējo finanšu ierobežojumu 
atbilstību;

9. aicina Komisiju aplūkot jautājumus, kas saistīti ar atbildību par esošās urbumu 
infrastruktūras ekspluatācijas izbeigšanu, un skaidri noteikt — vajadzības gadījumā ar 
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tiesību aktiem — operatoru pienākumu nodrošināt drošu aizvākšanu un atbildību 
situācijās, kad ekspluatācijas pārtraukšanas dēļ vai urbšanas vietā pēc tās ekspluatācijas 
pārtraukšanas tiek nodarīts kaitējums videi;

10. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus, saskaņā ar kuriem uzņēmumi, kam ir 
licence veikt naftas iegulu izpētes darbus atklātā jūrā, var izīrēt iekārtas trešām pusēm, lai 
pēc tam civilajā tiesvedībā vieglāk varētu noteikt atbildīgo par cilvēka dzīvībai un videi 
nodarītiem kaitējumiem, ko izraisījuši uz atklātā jūrā izvietotām naftas platformām 
notikuši negadījumi un katastrofas;

11. mudina dalībvalstis, uzsākot jebkādu darbību, ņemt vērā mazo un vidējo operatoru īpašo 
stāvokli; tādēļ aicina noteikt, ka mazajiem un vidējiem operatoriem ir nepieciešama 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vai jābūt kopējas atbildības apdrošināšanas shēmas 
biedriem.
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