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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná škody na životním prostředí způsobené nehodou ropné plošiny „Deepwater 

Horizon“; rovněž upozorňuje na skutečnost, že projekt Castor způsobil během roku 2013 

přibližně 500 zemětřesení na pobřeží poblíž měst Tarragona a Castelló, což mělo přímý 

dopad na tisíce evropských občanů; 

2. připomíná si tragickou ztrátu 167 pracovníků ropného průmyslu, kteří zahynuli 

při katastrofě Piper Alpha u pobřeží skotského Aberdeenu 6. července 1988; 

3. podotýká, že v EU nedošlo k závažnější havárii na moři od roku 1988, přičemž se zde 

73 % ropy a zemního plynu těží v členských státech na pobřeží Severního moře, jejichž 

námořní bezpečnostní systémy jsou uznávány jako nejúčinnější na světě; zdůrazňuje, že 

EU má přibližně 68 000 km pobřeží, a jelikož se v budoucnu počet zařízení umístěných na 

moři bude pravděpodobně výrazně zvyšovat, především ve Středozemním a Černém moři, 

je zásadní plně uplatňovat směrnici 2013/30/EU, vymáhat její provádění a zajistit, aby byl 

vyvinut náležitý právní rámce pro veškeré činnosti na moři před tím, než dojde k závažné 

nehodě; zdůrazňuje, že jak stanoví článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

environmentální politika Unie se musí zakládat na zásadě předběžné opatrnosti a zásadě 

preventivních opatření; 

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že podle směrnic 2013/30/EU a 2004/35/EU jsou 

incidenty definovány jako „závažné“ pouze v případě, jsou-li příčinou smrti či závažných 

zranění, bez odkazu na důsledky pro životní prostředí; zdůrazňuje, že i když není příčinou 

smrti či závažných zranění, incident může mít závažný dopad na životní prostředí kvůli 

svému rozsahu, nebo pokud zasahuje např. chráněné oblasti, chráněné druhy nebo 

obzvláště zranitelná stanoviště; 

5. zdůrazňuje, že několik studií, včetně studie vypracované výzkumnou službou Evropského 

parlamentu a studie Společného výzkumného střediska, prokázalo několik tisíc incidentů 

v odvětví ropy a zemního plynu EU, přesněji 9700 incidentů mezi lety 1990 a 2007; dále 

zdůrazňuje, že kumulativní dopad těchto incidentů, a to i malého rozsahu, má závažné 

a trvalé dopady na mořské životní prostředí a je třeba jej ve směrnici zohlednit; 

6. vítá přijetí směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu 

na moři, která doplňuje směrnici 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí 

a směrnici 2011/92/EU o posuzování vlivu na životní prostředí, a ratifikaci protokolu 

o činnostech na moři k Barcelonské úmluvě ze strany Rady jako první krok k ochraně 

životního prostředí i zdraví a bezpečnosti pracovníků; připomíná, že lhůta pro provedení 

této směrnice byla stanovena na 19. července 2015; poznamenává, že většina členských 

států ještě příslušná ustanovení směrnice o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního 

plynu na moři neprovedla; vyzývá Komisi, aby zajistila podrobné sledování jejího 

uplatňování s ohledem na posouzení vhodnosti zavedení dalších harmonizovaných 

pravidel pro odpovědnost, odškodnění a finanční zabezpečení, která by zajistila co 

nejrychleji soulad se směrnicí o bezpečnosti činností na moři, aby bylo možné účinně 

předcházet budoucím nehodám; 
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7. opakuje, že je zapotřebí provádět a zveřejňovat pravidelná posouzení rizik a dopadu na 

životní prostředí veškerých činností na moři, v souladu s ostatními právními předpisy 

a politickými oblastmi EU, jako je biologická rozmanitost, změna klimatu, udržitelné 

využívání půdy, ochrana mořského prostředí, zranitelnost a odolnost vůči incidentům 

a přírodním katastrofám, a rovněž náležitý výcvik personálu před schválením každé 

operace; vyzývá Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, aby byla Komisi 

a členským státům nápomocna při sestavování plánů reakce v případech nouze; vítá, 

že průmysl vyvinul čtyři zařízení zabraňující úniku ropy, která mohou napomoci omezit 

ropnou skvrnu v případě nehody; 

8. žádá provedení individuálního posouzení vlivu na životní prostředí Arktidy pro všechny 

činnosti, které probíhají v arktické oblasti, jejíž ekosystémy jsou obzvláště zranitelné 

a závislé na globálním stavu biosféry; 

9. zdůrazňuje potřebu zajistit rychlou a efektivní nápravu včetně řádného odškodnění pro 

všechny oběti znečištění a v případě jakékoli škody na životním prostředí způsobené 

nehodami na moři podle zásady „znečišťovatel platí“; 

10. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby operace na moři podléhaly průběžnému odbornému 

sledování ze strany členských států, pokud jde o dodržování právních předpisů EU, 

s cílem zaručit vykonávání účinných kontrol, aby se tak zamezilo závažným incidentům 

a omezil se jejich dopad na osoby i životní prostředí; 

11. podotýká, že ačkoli směrnice o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu 

na moři obsahuje některá konkrétní ustanovení o otázkách odpovědnosti a odškodnění, 

nezavádí v oblasti odpovědnosti komplexní evropský právní rámec; klade důraz na 

potřebu zajistit rovný přístup ke spravedlnosti a odškodnění, pokud jde o veškeré nehody 

s přeshraničními dopady, při zohlednění toho, že podle čl. 41 odst. 3 a 5 směrnice 

o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu na moři jsou některé členské státy 

částečně vyňaty; 

12. vyjadřuje politování nad tím, že pravidla trestněprávní odpovědnosti v souvislosti 

s porušením bezpečnosti na moři nejsou napříč EU sladěna; vyzývá Komisi, aby 

předložila návrh na zařazení přestupků uvedených ve směrnici o bezpečnosti činností 

na moři do působnosti směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí 

č. 2008/99/ES, jelikož by to přineslo nový rozměr odstrašujících opatření; 

13. bere na vědomí, že Komise plánuje systematický sběr údajů prostřednictvím Skupiny 

orgánů dohledu nad pobřežními vodami EU (EUOAG) s cílem provést komplexnější 

analýzu účinnosti a rozsahu vnitrostátních ustanovení o odpovědnosti; 

14. vyjadřuje politování nad skutečností, že rozsah odpovědnosti za škodu a hospodářskou 

ztrátu, což bude zásadní nástroj k zajištění účinné námořní bezpečnosti v Unii, se mezi 

členskými státy liší; žádá Komisi, aby zhodnotila potřebu sladit odpovědnost na úrovni 

Unie při zohlednění přeshraničního charakteru daných činností; 

15. je toho názoru, že je třeba stanovit přísná občanskoprávní pravidla upravující odpovědnost 

za nehody spojené s činností na moři, což usnadní obětem (fyzickým i právnickým 

osobám) zasaženým námořními nehodami přístup ke spravedlnosti, jelikož mohou 

motivovat provozovatele námořních zařízení, aby řádně řešili provozní rizika; věří, 



 

AD\1100260CS.doc 5/6 PE575.123v02-00 

 CS 

že pokud jde o odpovědnost, je třeba se vyhnout finančním omezením; 

16. domnívá se, že všechny případy prokázané odpovědnosti, jakož i podrobnosti v souvislosti 

s uplatněnými sankcemi, by se měly zveřejňovat, aby skutečné náklady na škody 

na životním prostředí byly pro všechny transparentní; 

17. vyzývá členské státy, aby poskytly podrobné údaje ohledně použití finančních nástrojů 

a příslušného pokrytí pro nehody na moři, včetně těch nejnákladnějších; 

18. vyjadřuje politování nad nedostatečným využitím nástrojů finančního zabezpečení v EU 

k pokrytí škod způsobených nehodami na moři, jež způsobují nejvyšší náklady; podotýká, 

že jedním z důvodů může být to, že z rozsahu odpovědnosti za škody v určitých členských 

státech nevyplývá nutnost takových nástrojů; 

19. konstatuje nedostatečné regulační požadavky na určitých úrovních pokrytí v mnoha 

členských státech; ačkoli by bylo kontraproduktivní vyčlenit konkrétní částky na úrovni 

EU, zdůrazňuje potřebu vytvořit metodiku EU pro výpočet částek, které mají vyžadovat 

vnitrostátní orgány, která zohlední konkrétní aspekty činností, místní provozní podmínky 

a okolí daného zařízení, aby bylo zajištěno příslušné pokrytí pro nehody s přeshraničním 

rozměrem; 

20. ačkoli uznává potřebu umožnit dostatečnou flexibilitu, pokud jde o nástroje finančního 

zabezpečení, zdůrazňuje potřebu sladěnějších pravidel ověřujících, zda forma a výše 

nabízeného finančního zajištění by byla adekvátní k pokrytí potenciální škody, aby 

subjekty finančního zajištění mohly poskytnout potřebné pokrytí, čímž se podpoří 

využívání takových nástrojů přiměřeným způsobem; vyzývá Komisi, aby předložila 

příslušné návrhy, jelikož je to obzvláště důležité vzhledem k přeshraniční povaze tohoto 

typu nehod; 

21. podotýká, že široká řada produktů finančního zajištění může být použita k zastřešení rizik, 

co se týče nejnákladnějších a méně častých nehod na moři; vyzývá členské státy, aby 

rozšířily rozsah mechanismů finančního zajištění, jež jsou přijímány ke schvalování 

činností na moři, při současném zajištění stejné úrovně pokrytí; 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby uvážily zavedení legislativního mechanismu 

odškodnění pro případy nehod na moři, a sice obdobně jako je tomu v případě norského 

zákona o ropných činnostech, alespoň pro odvětví, jež mohou být závažně zasažena, např. 

rybolov a cestovní ruch v pobřežních oblastech a jiná odvětví modré ekonomiky; 

23. vyzývá Komisi, aby v případě, že bylo zahájeno řízení v důsledku porušení povinnosti 

členským státem, předstoupila před parlamentní Výbor pro životní prostředí, veřejné 

zdraví a bezpečnost potravin a podala zprávu o daném případě i opatřeních, jež je třeba 

učinit s cílem nápravy v případě příslušného členského státu. 
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