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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, introducerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează 
a fi adoptată:

A. întrucât, în conformitate cu articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), toate măsurile UE în acest domeniu urmăresc un nivel ridicat de 
protecție, bazat, printre altele, pe principiul precauției;

1. subliniază că responsabilitatea deplină față de eventualele daune cauzate de exploatările și 
extracțiile de petrol și gaze trebuie să respecte principiul „poluatorul plătește” stabilit la 
articolul 191 alineatul (2) din TFUE;

2. consideră că legislația în vigoare în materie de răspundere în materie de mediu prezintă o 
serie de deficiențe importante și amintește de Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 
referitoare la acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în Europa, în 
care Parlamentul a invitat Comisia să aibă în vedere revizuirea conținutului legislației în 
vigoare a UE și extinderea domeniului de aplicare al acesteia (inclusiv în cazul Directivei 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător, al Directivei SEVESO II și al măsurilor 
care cuprind pachetul Erika și cel de-al treilea pachet privind siguranța maritimă) și/sau 
introducerea tuturor dispozițiilor legislative noi și necesare pentru a se ține seama de toate 
riscurile pe care le implică exploatarea offshore și pentru a consolida normele care 
reglementează răspunderea în caz de accidente în sectorul petrolier;

3. solicită Comisiei să revizuiască toate aspectele care privesc cerințele privind acordarea 
autorizațiilor legate de activitățile offshore de explorare și de extracție a hidrocarburilor și, 
dacă este necesar, să prezinte propuneri privind o serie de cerințe minime armonizate la 
nivelul UE;

4. îndeamnă Comisia să colaboreze cu partenerii și vecinii pentru a crea un regim special 
pentru toate operațiunile din regiunea arctică, acordând o mare atenție chestiunilor care țin 
de sustenabilitatea activităților offshore și de necesitatea desfășurării lor într-un mediu atât 
de vulnerabil și unic;

5. susține că, în măsura posibilului, evaluările de impact ar trebui realizate în cadrul unor 
planuri de reacție în situații de urgență (de exemplu în ceea ce privește utilizarea agenților 
chimici de dispersie ca măsură de urgență);;

6. salută intenția Comisiei de a propune modificări Directivei privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător pentru a acoperi daunele cauzate mediului în cazul tuturor apelor 
marine, conform definiției din Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin 
(Directiva 2008/56/CE);

7. salută eforturile Comisiei de a extinde domeniul de aplicare a mandatului Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă pentru a include nu numai vasele, ci și instalațiile 
offshore;
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8. îndeamnă Comisia să includă în Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător 
dispoziții de garantare financiară cu caracter obligatoriu; observă, în acest sens, 
disponibilitatea Comisiei de a reanaliza posibilitatea de a introduce o cerință privind 
garantarea financiară obligatorie și de a analiza măsura în care plafoanele financiare 
actuale sunt adecvate;

9. invită Comisia să evalueze chestiunile legate de răspunderea antrenată la dezasamblarea 
infrastructurii de extracție existente și să clarifice, dacă este necesar prin intermediul 
legislației, responsabilitatea operatorilor de a asigura înlăturarea acesteia în condiții de 
siguranță și răspunderea acestora pentru orice daune aduse mediului în urma 
dezasamblării sau din cauza unui amplasament de foraj după dezafectare;

10. invită Comisia să revizuiască legislația în vigoare în temeiul căreia deținătorii de 
autorizații de exploatare offshore a petrolului pot închiria instalațiile unor părți terțe, astfel 
încât să se asigure că răspunderea pentru daunele cauzate oamenilor și pentru cele aduse 
mediului în urma accidentelor și dezastrelor care au loc pe platformele petroliere offshore 
poate fi stabilită cu mai multă ușurință în cadrul procedurilor civile ulterioare.

11. îndeamnă statele membre să țină seama, atunci când iau măsuri, de situația specială a 
operatorilor mici și mijlocii; solicită, în acest context, ca operatorii mici și mijlocii să fie 
obligați să dețină o asigurare din partea unor terți sau să fie membri ai unui fond de 
garantare comun.
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