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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 

veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína škodu na životnom prostredí spôsobenú haváriou ropnej plošiny Deepwater 

Horizon; takisto upozorňuje na skutočnosť, že projekt Castor spôsobil asi 500 zemetrasení 

pri pobreží Tarragone a Castellon v roku 2013 a že tieto zemetrasenia priamo ovplyvnili 

tisícky európskych občanov; 

2. pripomína tragickú stratu 167 ropných robotníkov, ktorí 6. júla 1988 zomreli pri havárii 

ropnej plošiny Piper Alpha na pobreží pri Aberdeene v Škótsku; 

3. berie na vedomie, že od roku 1988 nedošlo k rozsiahlej havárii v EÚ a že 73 % produkcie 

ropy a zemného plynu v EÚ pochádza z členských štátov pri Severnom mori, ktoré sú už 

uznávané, že majú najvýkonnejšie bezpečnostné systémy na mori na svete; zdôrazňuje, že 

EÚ má približne 68 000 kilometrov pobrežia a množstvo zariadení na mori sa bude 

pravdepodobne v budúcnosti výrazne zvyšovať, najmä v Stredozemnom a Čiernom mori, 

v dôsledku čoho je naliehavo potrebné v plnej miere vykonávať a presadzovať smernicu 

2013/30/EÚ a zabezpečiť riadny právny rámec na riadenie všetkých činností na mori 

predtým, ako dôjde k vážnej nehode; pripomína, že podľa článku 191 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie environmentálna politika Únie vychádza zo zásady predbežnej opatrnosti a 

zásady prevencie; 

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v smerniciach 2013/30/EÚ a 2004/35/EÚ sú 

havárie definované ako „závažné“ iba ak spôsobia smrť alebo vážne zranenia, bez odkazu 

na vplyvy na životné prostredie; zdôrazňuje, že havária, aj keď nemá za následok smrť 

alebo vážne zranenia, môže mať závažný vplyv na životné prostredie z dôvodu svojho 

rozsahu alebo z toho dôvodu, že ovplyvňuje napríklad chránené oblasti, chránené druhy 

alebo zvlášť zraniteľné biotopy; 

5. poukazuje na to, že viaceré štúdie vrátane štúdie výskumnej služby Európskeho 

parlamentu a štúdie spoločného výskumného centra uvádzajú niekoľko tisíc nehôd v 

ropnom a plynárenskom sektore EÚ, presnejšie 9 700 v období 1990 až 2007; ďalej 

poukazuje na to, že kumulatívny vplyv týchto nehôd vrátane nehôd s malým rozsahom sa 

nepriaznivo odráža na morskom prostredí a mal by sa v smernici zohľadniť; 

6. víta prijatie smernice 2013/30/EÚ o bezpečnosti na mori, ktorá dopĺňa smernicu 

2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti, a smernicu 2011/92/EÚ o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, ako aj ratifikáciu protokolu o ochrane pobrežných oblastí 

Barcelonského dohovoru Radou ako prvého kroku na ochranu životného prostredia a 

zdravia a bezpečnosti pracovníkov; pripomína, že termín na transpozíciu tejto smernice 

uplynul 19. júla 2015; konštatuje, že väčšina členských štátov ešte nevykonáva príslušné 

ustanovenia smernice o bezpečnosti na mori; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôkladné 

monitorovanie jej vykonávania s cieľom posúdiť vhodnosť čo najskoršieho zavedenia 

ďalších harmonizovaných pravidiel o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení 

na zlepšenie súladu so smernicou o bezpečnosti na mori s cieľom účinne predchádzať 

prípadným nehodám; 
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7. zdôrazňuje potrebu vykonávať a uverejňovať pravidelné analýzy rizík a posúdenia vplyvu 

každej operácie na mori v súlade s ostatnými právnymi predpismi EÚ a politickými 

oblasťami, ako je biodiverzita, zmena klímy, udržateľné využívanie pôdy, ochrana 

morského prostredia a jeho zraniteľnosť a odolnosť voči nehodám a prírodným 

katastrofám, ako aj vhodná odborná príprava pracovníkov pred akýmkoľvek povolením na 

výkon činnosti; vyzýva Európsku agentúru pre námornú bezpečnosť, aby pomáhala 

Komisii a členským štátom pri príprave plánov reakcie na núdzovú situáciu; víta 

skutočnosť, že ropný priemysel buduje štyri zariadenia na upchávanie ropných vrtov, 

pomocou ktorých možno obmedziť únik ropy v prípade havárie; 

8. požaduje, aby sa vypracúvalo posúdenie vplyvov na životné odvetvie prispôsobené 

arktickým podmienkam v prípade všetkých operácií, ktoré sa uskutočňujú v arktickom 

regióne, kde sú ekosystémy mimoriadne krehké a napojené na celkovú biosféru; 

9. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rýchle a účinné nápravné opatrenia vrátane primeraného 

odškodnenia pre všetkých, ktorí sú poškodení znečistením, a za akékoľvek 

environmentálne škody spôsobené haváriami na mori, a to v súlade so zásadou 

„znečisťovateľ platí“; 

10. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby členské štáty v súlade s právom EÚ trvalo a odborne 

monitorovali činnosti vykonávané na mori, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie 

kontrol s cieľom predchádzať vážnym nehodám a obmedzovať ich vplyv na osoby a 

životné prostredie; 

11. poznamenáva, že napriek tomu, že smernica o bezpečnosti na mori obsahuje niekoľko 

osobitných ustanovení o zodpovednosti a otázkach súvisiacich s náhradami, nevytvára to 

komplexný rámec EÚ pre zodpovednosť; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rovnaký prístup 

k spravodlivosti a náhrade škody v prípade akejkoľvek havárie s cezhraničnými 

následkami, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že podľa článku 41 ods. 3 a 5 smernice o 

bezpečnosti na mori sú niektoré členské štáty čiastočne vylúčené z rozsahu smernice; 

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že trestné stíhanie porušení pravidiel týkajúcich sa 

bezpečnosti na mori nie je v EÚ harmonizované; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na 

doplnenie trestných činov v rámci smernice o bezpečnosti na mori do rozsahu pôsobnosti 

smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, 

pretože by sa tým mohol pridať ďalší prvok odstrašujúceho účinku; 

13. berie na vedomie, že Komisia má v úmysle uskutočniť systematické zhromažďovanie 

údajov prostredníctvom skupiny orgánov EÚ pre činnosti na mori (EUOAG) na 

vykonávanie komplexnejšej analýzy účinnosti a pôsobnosti vnútroštátnych ustanovení o 

zodpovednosti; 

14. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozsah zodpovednosti za škody a hospodárske 

straty, ktorý bude nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie účinnej bezpečnosti na mori v 

Únii, sa v jednotlivých členských štátoch líši; žiada Komisiu, aby posúdila potrebu 

harmonizácie zodpovednosti na úrovni Únie vzhľadom na cezhraničný charakter týchto 

činností; 

15. zastáva názor, že prísne pravidlá o občianskoprávnej zodpovednosti pri haváriách na mori 

by sa mali stanoviť s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti pre obete (právnické a 
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fyzické osoby), ktoré sú ovplyvnené nehodami na mori, pretože to môže poskytnúť stimul 

pre subjekt na mori, aby správne riadil riziko operácií; domnieva sa, že by sa malo 

zabrániť finančným obmedzeniam zodpovednosti; 

16. domnieva sa, že všetky prípady preukázanej zodpovednosti, ako aj podrobnosti o 

uplatnených sankciách by mali byť zverejnené s cieľom umožniť, aby skutočné náklady 

na environmentálne škody boli transparentné pre všetkých; 

17. vyzýva členské štáty, aby poskytovali podrobné údaje týkajúce sa čerpania finančných 

nástrojov a primeraného krytia nehôd zariadení na mori vrátane tých najnákladnejších 

nehôd; 

18. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom využívania nástrojov finančného zabezpečenia v 

EÚ na pokrytie škôd spôsobených najnákladnejšími nehodami na mori;  berie na vedomie, 

že jedným z dôvodov môže byť to, že rozsah zodpovednosti za škodu nemôže v 

niektorých členských štátoch vyvolať potrebu takýchto nástrojov; 

19. konštatuje nedostatok regulačných požiadaviek pre určité úrovne pokrytia v mnohých 

členských štátoch; hoci by mohlo byť neproduktívne stanoviť konkrétne sumy na úrovni 

celej EÚ, zdôrazňuje potrebu metodiky EÚ na výpočet súm, ktoré by mali vyžadovať 

vnútroštátne orgány, ktorá by rešpektovala osobitosti činností, miestne prevádzkové 

podmienky a oblasti v okolí zariadení s cieľom poskytnúť primerané pokrytie pri 

nehodách s cezhraničným dosahom; 

20. uznáva potrebu umožniť dostatočnú pružnosť, pokiaľ ide o nástroje finančného 

zabezpečenia, zdôrazňuje však potrebu mať k dispozícii harmonizovanejšie pravidlá na 

overenie toho, či forma a výška ponúkanej finančnej záruky bolo dostatočná na pokrytie 

potenciálnych škôd a že subjekty finančného zabezpečenia môžu uspokojiť dopyt po 

pokrytí, čím sa podporí zavádzanie týchto nástrojov primeraným spôsobom; žiada 

Komisiu, aby predložila návrhy, pretože je to mimoriadne dôležité vzhľadom na 

cezhraničný charakter týchto druhov nehôd; 

21. konštatuje, že viacero produktov finančného zabezpečenia možno použiť na obmedzenie 

rizík pre najnákladnejšie a zriedkavé nehody na mori; vyzýva členské štáty, aby rozšírili 

rozsah pôsobnosti mechanizmov finančného zabezpečenia schválených na vydávanie 

povolení a na vykonávanie činností a zároveň zabezpečili rovnakú úroveň krytia; 

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili vytvorenie legislatívneho kompenzačného 

mechanizmom pri nehodách na mori, ako je stanovené v zákone o ropných činnostiach v 

Nórsku, aspoň pre odvetvia, ktoré môžu byť výrazne postihnuté, ako sú napr. rybolov a 

pobrežný cestovný ruch a iné odvetvia modrej ekonomiky; 

23. vyzýva Komisiu, aby vždy, keď sa začalo konanie proti členskému štátu vo veci porušenia 

právnych predpisov, predstúpila pred Výbor Európskeho parlamentu pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín s cieľom podať správu o prípade a 

opatreniach, ktoré sa majú prijať na nápravu krokov príslušného členského štátu. 
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