
 

AM\936398LV.doc  PE509.805v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

15.5.2013 A7-0121/2 

Grozījums Nr.  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Younous 

Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija starptautiskā līmenī sekmē 
naftas un gāzes nozares darbību jūrā 
augstus standartus ar atbilstīgu pasaules un 
reăionālo forumu starpniecību, tostarp ar 
tādu forumu starpniecību, kas attiecas uz 
Arktikas ūdeĦiem. 

3. Komisija starptautiskā līmenī sekmē 
naftas un gāzes nozares darbību jūrā 
augstus standartus ar atbilstīgu pasaules un 
reăionālo forumu starpniecību, tostarp ar 
tādu forumu starpniecību, kas attiecas uz 
Arktikas ūdeĦiem. Tā attiecīgi šajos 
forumos cenšas panākt naftas un gāzes 
ieguves darbību moratoriju Arktikas 
ūdeĦos, pilnībā iesaistot Arktikas 
iedzīvotājus, un procesa gaitā panākot 
nolīgumu, kas garantē kompensācijas 
Arktikas iedzīvotājiem 

Or. en 

Pamatojums 

Komisija ir klasificējusi negadījumus jūrā, kā būtisku apdraudējumu. Šāds apdraudējums ir 
vēl lielāks Arktikas ūdeĦos, kuros uzĦēmumiem nav nekādas urbšanas pieredzes. Negadījumu 
sekas polārajā jūrā būtu graujošas un tās nebūtu iespējams ierobežot. Naftas noplūdes nav 
iespējams savākt, kamēr ledus nav izkusis. Tāpēc ES būtu stingri jāiestājas par moratoriju, kā 
arī pienācīgiem finansējuma avotiem ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai cilvēkiem, kas 
dzīvo Arktikā. 



 

AM\936398LV.doc  PE509.805v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
15.5.2013 A7-0121/3 

Grozījums Nr.  3 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

39.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (39a) Dalībvalstīm būtu jāatturas no 
urbšanas darbībām jūrā, jo īpaši tūrisma 
iecienītu teritoriju tuvumā, vai arī 
ăeoloăiski nestabilās teritorijās, vai 
teritorijās, kur ietekme uz piekrastes 
kopienām un jūras vidi būtu postoša. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Michèle Rivasi, Bart Staes, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, 

Corinne Lepage 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā 
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
būtiskajām vides problēmām, kuras 
saistītas ar Arktikas ūdeĦiem, kas ir 
Kopienai īpaši svarīga kaimiĦos esoša 
jūras vide, lai nodrošinātu Arktikas vides 
aizsardzību saistībā ar jūras darbībām, 
tostarp ieguvi. 

(40) Arktikas ūdeĦi ir Savienībai ārkārtīgi 
svarīga kaimiĦos esoša jūras vide un tai ir 
svarīga nozīme klimata pārmaiĦu 
mazināšanā. Nopietni vides apsvērumi 
attiecībā uz Arktikas ūdeĦiem prasa īpašu 
uzmanību, lai nodrošinātu Arktikas vides 
aizsardzību saistībā ar jebkādām naftas un 
gāzes ieguves darbībām jūrā, tostarp izpēti, 
Ħemot vērā liela mēroga negadījumu 
risku un nepieciešamību efektīvi reaăēt; 
Tā kā Arktiskajos apstākĜos nav iespējams 
garantēt efektīvu reaăēšanu nevienā 
negadījumā, dalībvalstīm ir jāatturas no 
atĜauju izsniegšanas darbībām jūrā, 
tostarp ieguves darbībām šajā teritorijā. 
Dalībvalstis, kas ir Arktikas padomes 
sastāvā, tiek mudinātas aktīvi veicināt 
visaugstāko standartu ievērošanu 
attiecībā uz vides drošību šajā jutīgajā un 
unikālajā ekosistēmā, piemēram, izveidot 
starptautiskus instrumentus novēršanai, 
gatavībai un reaăēšanai naftas 
piesārĦojuma gadījumā Arktikas ūdeĦos, 
par pamatu cita starpā izmantojot 
Arktikas padomes izveidoto operatīvo 
grupu un patlaban spēkā esošās Arktikas 
Padomes vadlīnijas attiecībā uz naftas un 
gāzes iegūšanu jūrā. 

Or. en 
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