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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker morajo v skladu s členom 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) vsi ukrepi 
EU na tem področju ustrezati visoki ravni varstva, ki med drugim temelji na 
previdnostnem načelu,

1. poudarja, da mora popolna odgovornost za vso škodo, povzročeno pri izkoriščanju in 
pridobivanju nafte in plina, temeljiti na načelu, po katerem plača povzročitelj 
obremenitve, v skladu s členom 191(2) PDEU;

2. meni, da so v veljavni zakonodaji o okoljski odgovornosti številne velike vrzeli, in želi 
spomniti na svojo resolucijo z dne 7. oktobra 2010 o ukrepanju EU na področju iskanja in 
črpanja nafte v Evropi, v kateri je pozval Komisijo, naj razmisli o reviziji vsebine in 
razširitvi področja uporabe veljavne zakonodaje EU (vključno z direktivo o okoljski 
odgovornosti, direktivo SEVESO II ter ukrepi, ki obsegajo sveženj Erika in tretji sveženj 
pomorske varnosti) oziroma o morebitni uvedbi nove zakonodaje, da bi upoštevali vsa 
tveganja zaradi črpanja nafte na morju in okrepili pravila glede odgovornosti v primerih 
naftnih nesreč;

3. poziva Komisijo, naj izvede izčrpen pregled zahtev za pridobitev dovoljenja v zvezi s 
pridobivanjem in črpanjem ogljikovodikov na morju in po potrebi predstavi predloge za 
usklajene minimalne zahteve na ravni EU;

4. poziva Komisijo, naj sodeluje s partnerji in sosedi za vzpostavitev posebnega sistema za 
vse operacije na območju Arktike, pri čemer naj pozorno upošteva trajnostni značaj in 
potrebe po dejavnosti na morju na tako ranljivem in edinstvenem območju;

5. meni, da je treba presoje vpliva, kadar je to mogoče, izvajati v okviru načrtov ukrepov za 
primer nesreče (na primer glede uporabe disperzijskih sredstev kot izrednega ukrepa);

6. pozdravlja namero Komisije, da bi predlagala spremembe direktive o okoljski 
odgovornosti, tako da bo zajemala okoljsko škodo v vseh morskih vodah, kot so določene 
v okvirni direktivi o morski strategiji (Direktiva 2008/56/ES);

7. pozdravlja prizadevanja Komisije za razširitev mandata Evropske agencije za pomorsko 
varnost, da bi poleg plovil vključeval tudi objekte na morju;

8. poziva Komisijo, naj zajame določbe o obvezni finančni varnosti iz direktive o okoljski 
odgovornosti; pri tem je seznanjen s pripravljenostjo Komisije, da bi ponovno preučila 
ustreznost sedanjih najvišjih finančnih vrednosti;

9. poziva Komisijo, naj preuči finančno odgovornost v zvezi z razgradnjo obstoječe 
infrastrukture za vrtanje, ter po potrebi z zakonodajo razjasni odgovornost izvajalcev za 
varno odstranitev in njihovo finančno odgovornost za vso okoljsko škodo zaradi 
razgradnje ali škodo na vrtini, nastalo po razgradnji;
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10. poziva Komisijo, naj pregleda veljavno zakonodajo, po kateri lahko imetniki dovoljenj za 
črpanje nafte na morju objekte oddajo v zakup tretjim osebam, s čimer bi zagotovili, da bo 
v poznejših civilnih pravdnih postopkih lažje zagotoviti odgovornost za nastalo škodo za 
človeška življenja in okolje zaradi naravne in druge nesreče na naftnih ploščadih na 
morju;

11. poziva države članice, naj pri sprejemanju ukrepov upoštevajo poseben položaj malih in 
srednjih izvajalcev; v zvezi s tem poziva, naj se od teh izvajalcev zahteva zavarovanje 
splošne civilne odgovornosti ali članstvo v zavarovalnem skladu.
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