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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že únik ropy z plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu musí přimět 
EU, aby, v případě nutnosti, s ohledem na zásady předběžné opatrnosti a přijetí 
preventivních opatření bezodkladně a do hloubky přezkoumala příslušné právní předpisy 
a nařízení, které se týkají všech aspektů těžby ropy a zemního plynu nebo průzkumu jejich 
zdrojů v pobřežních vodách EU, včetně bezpečné přepravy ropovody/plynovody na 
mořském dně nebo pod ním; v této souvislosti vítá odhodlání Komise bezodkladně vyplnit 
mezery ve stávajících právních předpisech EU;

2. podotýká, že nehody způsobené vrtnými plošinami pro těžbu ropy a plynu v pobřežních 
vodách mají důsledky, které přesahují hranice států, a že tudíž opatření na úrovni EU, jež 
by jim zabránila a zmírnila jejich účinky, jsou opodstatněná;

3. podotýká, že aktivity v oblasti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách se 
uskutečňují ve stále extrémnějších prostředích, což může mít závažné a ničivé důsledky 
pro životní prostředí a hospodářství mořských a pobřežních oblastí;

4. podporuje touhu Komise vzájemně sladit minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že by se otázka bezpečnosti a životního prostředí měla stát součástí všech 
právních předpisů a že ve všech oblastech těžby ropy a plynu v pobřežních vodách by se 
měly uplatňovat nejvyšší bezpečnostní a ekologické normy;

5. varuje však, že účinnost právních předpisů v konečném důsledku závisí na schopnostech 
příslušných evropských a vnitrostátních orgánů a subjektů uplatňovat, spravovat 
a prosazovat příslušné právní předpisy; domnívá se, že by Komise měla bedlivě sledovat 
dodržování právních předpisů ze strany orgánů členských států;

6. konstatuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat oblasti Arktidy, vzhledem k její 
zranitelnosti a důležitosti při zmírňování změny klimatu;

7. vybízí Komisi a členské státy, aby posílily a zintenzívnily kontrolní postupy a účinnou 
vzájemnou spolupráci a aby v EU zavedly systém „kontroly kontrolních orgánů“ založený 
na minimálních závazných bezpečnostních požadavcích, který by zajistil nezávislost 
sledování a dozoru na úrovni EU; dále se domnívá, že shromažďování údajů, výměna 
osvědčených postupů a koordinace zdrojů využívaných při reakci na havárie by měly 
probíhat na úrovni EU a že by se navíc měla prosazovat lepší koordinace mezi 
příslušnými orgány členských států, čímž by se zlepšilo sdílení osvědčených postupů 
a optimalizovaly by se postupy udělování povolení;

8. podotýká, že některé ropné a plynárenské společnosti se řídí rozdílnými bezpečnostními 
normami v EU a mimo ni v závislosti na regulačních požadavcích států; žádá Komisi 
společně s členskými státy, aby zaprvé iniciovaly komplexní přezkum právního rámce 
odvětví těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách a zadruhé harmonizovaly různé 
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bezpečnostní normy tak, aby jejich minimální požadovaná úroveň byla co nejvyšší, čímž 
by se zajistila právní jistota pro podniky a také to, že:

- se nejmodernější postupy stanou normou všech provozů v celé EU a že
- bude zaručena nejvyšší možná ochrana v případě havárie;

za účelem dosažení těchto cílů naléhá na Komisi, aby uvážila, zda zavést nové právní 
předpisy zaměřené na činnosti v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních 
vodách, které by se týkaly všech fází realizace (průzkum, těžba, přeprava a vyřazení 
z provozu), nebo zda dokončit a zpřísnit stávající právní předpisy tak, aby zahrnovaly 
činnosti v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních vodách;

9. je přesvědčen, že komplexní a aktivní spolupráce se třetími zeměmi (zejména s těmi, které 
mají společnou námořní hranici s Evropskou unií) je rovněž nezbytná k zajištění náležité 
ochrany životního prostředí a náležitých mořských podmínek v souvislosti s průzkumem 
zdrojů, těžbou a přepravou ropy a zemního plynu;

Zlepšení schopnosti EU reagovat na katastrofy

10. opakuje své výzvy, aby Komise co nejdříve předložila návrhy na vytvoření jednotky 
civilní ochrany EU, která by byla založena na mechanismu civilní ochrany EU, a aby 
společně s členskými státy vypracovala evropský akční plán, který by využíval 
konkrétních mechanismů stanovujících, jak má EU reagovat na rozsáhlé znečištění 
způsobené ropnými zařízeními v pobřežních vodách včetně ropovodů/plynovodů na 
mořském dně nebo pod ním;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že lepší spravování údajů o moři, jak jej navrhuje sdělení 
„Znalosti v námořní oblasti 2020“1 a návrh nařízení o zavedení programu na podporu 
dalšího rozvoje integrované námořní politiky2, přihlédne k tomu, že je třeba zajistit 
náležité sledování případných rizik znečištění, aby bylo možné včas zvolit vhodný postup;

12. žádá Komisi, aby připravila návrh, který zajistí, aby vědecké poznatky získané subjekty 
působícími v pobřežních vodách na základě veřejné licence byly dostupné pro odpovědné 
orgány podle norem a protokolů vypracovaných v souvislosti se sdělením „Znalosti 
v námořní oblasti 2020“, což by usnadnilo veřejnou kontrolu a prohloubilo znalosti 
o mořském prostředí;

13. žádá, aby ropné a plynárenské společnosti věnovaly 5 % svých finančních prostředků, 
které jsou určeny na výzkum a vývoj, na nové technologie zaměřené na prevenci 
a nápravu havarijních situací; zdůrazňuje, že před svým začleněním do schválených 
havarijních plánů musejí být veškeré technologie používané v reakci na havárie nezávisle 
vyzkoušeny, vyhodnoceny a schváleny;

14. navrhuje, aby inventáře možností reakce na mimořádné události, které spravuje Evropská 
agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), obsahovaly veškeré příslušné veřejné 

                                               
1 Sdělení Komise nazvané „Znalosti v námořní oblasti 2020“, údaje o moři pro inteligentní a udržitelný 

rozvoj KOM(2010)461.
2 KOM(2010)0494.
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a průmyslové prostředky, aby měla tato agentura nejlepší možnost ujmout se v případě 
závažné havárie koordinační úlohy, pokud to bude nutné;

15. navrhuje, aby se dostupné vybavení k zastavení všech případných úniků ropy a plynu stalo 
nedílnou součástí havarijních plánů a aby bylo k dispozici v blízkosti těžebních zařízení, 
aby jej bylo možné v případě závažné havárie včas použít;

Režimy odpovědnosti za životní prostředí a mechanismy finančních záruk

16. je toho názoru, že oblast působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí1 by 
měla být rozšířena, aby se na všechny škody v mořských vodách a škody ohrožující 
biologickou rozmanitost moří dala uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ a režim 
objektivní odpovědnosti, aby tak ropné společnosti mohly být pohnány k odpovědnosti za 
veškeré škody, které způsobí, a aby mohly převzít plnou hmotnou odpovědnost, bez horní 
hranice, za případné škody, což by zajišťovaly rezervy subjektů; 

17. žádá přezkum směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, kterým by se její platnost 
rozšířila na veškeré mořské vody EU v souladu s rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí2;

18. vybízí Komisi, aby v rámci směrnice o odpovědnosti za životní prostředí snížila prahové 
hodnoty výše škod a vynucovala dodržování režimu objektivní odpovědnosti, který by 
pokryl všechny škody v mořských vodách a škody ohrožující biologickou rozmanitost 
moří bez ohledu na stropy vyplývající z rozložení rizika nebo z pojistného krytí, 
a navrhuje zahájit dialog s pojistiteli ohledně závazných pojistných programů pro celou 
EU, které by zajišťovaly vymahatelnost odpovědnosti;

19. domnívá se, že by Komise měla zjistit, zda by v rámci režimu odpovědnosti za životní 
prostředí mohl být vytvořen vyrovnávací fond pro ropné katastrofy, jenž by obsahoval 
závazná ustanovení o finančním zajištění;

20. zdůrazňuje, že před zahájením vrtů je zapotřebí jednoznačně stanovit, které ze stran nesou 
finanční odpovědnost za způsobené škody;

21. domnívá se, že hospodářské subjekty nakládající s ropou a zemním plynem by měly mít 
povinnost prokázat během licenčního řízení a ve všech fázích realizace projektů 
v pobřežních vodách (průzkum, těžba i vyřazení z provozu), že jsou dostatečně finančně 
způsobilé zajistit nápravu v souvislosti se škodou na životním prostředí způsobenou 
konkrétními činnostmi, které vykonávají, včetně škod následkem nehod s nízkou 
pravděpodobností a vysokým dopadem – ať již systémem povinných vzájemných záruk, 
formou povinného pojištění nebo smíšeným systémem zaručujícím finanční zajištění;

22. zdůrazňuje, že zatímco finanční záruky lze v zásadě zabezpečit buď pojištěním nebo 
                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní 

prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí; Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 
56.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec 
pro činnosti Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro 
mořské prostředí), Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
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rozložením rizik, je důležité zajistit, aby subjekty ukázaly, že mají finanční záruky, které 
by plně pokryly odstranění škod a kompenzace v případě velké katastrofy a že rizika 
a odpovědnost nejsou externalizovány na menší firmy, u kterých je vyšší 
pravděpodobnost, že v případě nehody vyhlásí platební neschopnost; požaduje vytvoření 
společných programů tak, aby byla zachována motivace vyhýbat se rizikům a aby byly 
dodržovány nejvyšší možné bezpečnostní normy při jednotlivých činnostech;

23. uznává výhody obecních fondů, jako je fond OPOL v Severním moři, a nutnost, aby byly 
tyto fondy vytvořeny v každé mořské oblasti EU; požaduje, aby byla účast příslušných 
subjektů v těchto fondech povinná, aby byla zajištěna právní jistota, čímž by vznikl 
bezpečnostní mechanismus, který by členským státům, námořnímu odvětví, a to zejména 
rybářům, a daňovým poplatníkům poskytl nezbytnou jistotu;

24. žádá Komisi, aby přezkoumala svůj postoj vyjádřený ve zprávě zveřejněné dne 12. října 
20101, v jejímž závěru stojí, že „v současné době neexistují dostatečné důvody 
pro zavedení harmonizovaného systému povinného finančního zajištění“; naléhá na 
Komisi, aby s předložením zprávy, jež bude obsahovat případné vhodné návrhy upravující 
směrnici o odpovědnosti za životní prostředí, nečekala na nejzazší lhůtu stanovenou v čl. 
18 odst. 2 této směrnice;

25. navrhuje, aby členské státy vedle odebrání povolení pro zařízení jakožto nejpřísnějšího 
opatření přijaly další vhodná opatření postihující nedbalost při provádění bezpečnostních 
právních předpisů a bezpečnostních nařízení nebo jejich nedodržování a nařídily 
pravidelné kontroly založené na jednotných postupech v celé EU;

Zlepšení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

26. požaduje rozšíření platnosti směrnic o posuzování vlivů na životní prostředí2 tak, aby se 
vztahovaly na všechny fáze realizace projektů v pobřežních vodách (průzkum i těžba), 
a také požaduje, aby směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí stanovily zvláštní 
požadavky v případě vrtů v hluboké vodě, složitých vrtů a obtížných podmínek těžby a 
v případě přepravy ropy/zemního plynu ropovody/plynovody na mořském dně nebo pod 
ním; dále se domnívá, že by Komise měla zajistit, aby se posuzování vlivů na životní 
prostředí u projektů v pobřežních vodách schválených orgány členských států vztahovalo 
také na postupy, které musí subjekty dodržovat ve fázi vyřazení z provozu; vyzývá 
Komisi, aby přehodnotila právní ustanovení o posuzování vlivů na životní prostředí 
a stanovila v nich, že posuzování vlivů na životní prostředí musí být svěřeno odborníkům, 
kteří jsou nezávislí na zadavateli;

27. vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající regulační rámec týkající se vyřazování 
existujících vrtných soustav z provozu a aby vyjasnila, v případě nutnosti formou právních 
předpisů, odpovědnost provozovatelů za bezpečné odstranění soustav a za jakoukoli škodu 

                                               
1 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o 

odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí 
KOM(2010)581. 

2 Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů); Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.
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na životním prostředí způsobenou vyřazováním soustav nebo vrtnou plošinou po vyřazení 
z provozu;

28. žádá, aby Komise zvážila důvody pro rozšíření působnosti zdravých zásad obsažených 
v právních předpisech týkajících se kontroly rizik na pevnině (SEVESO II1 a III2) na 
právní předpisy zaměřené na činnosti v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu 
v pobřežních vodách; mezitím, a v případě, že Komise nenavrhne takovéto konkrétní 
právní předpisy, žádá Komisi, aby přezkoumala svůj návrh směrnice SEVESO III 
a rozšířila její platnost i na ropné plošiny a ropovody/plynovody na mořském dně nebo 
pod ním a na všechny fáze průzkumu zásob ropy a zemního plynu až po fázi vyřazení vrtu 
z provozu; vítá důvodovou zprávu Komise týkající se přezkumu směrnice SEVESO II, ve 
které Komise uvádí, že určí náležitý způsob, jak zpřísnit právní předpisy v oblasti 
životního prostředí;

29. vítá návrh Komise rozšířit mandát Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na 
případy znečištění moře nezpůsobené plavidly, ale jinými zdroji, zejména zařízeními pro 
těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách; domnívá se, že zahrnuta by měla být 
rovněž mobilní a přepravní zařízení včetně terminálů; podporuje požadavek Komise, aby 
tyto nové úkoly byly vzaty v potaz, pokud jde o rozpočet a počet pracovníků EMSA; 
domnívá se, že mandát EMSA by mohl být dále rozšířen tak, aby byla ustanovena 
nezávislá třetí strana, která by zajišťovala kontrolu posuzování vlivů na životní prostředí 
a udělování licencí k činnostem souvisejícím s těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních 
vodách, a také pravidelné kontroly subjektů;

30. konstatuje, že těžba ropy a zemního plynu v pobřežních vodách není zahrnuta v klíčových 
ustanoveních směrnice o průmyslových emisích3; navrhuje, aby Komise přidala „činnosti 
v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních vodách“ pod bod 1.5 přílohy 
I jako součást prvního přezkumu oblasti působnosti, který by měl být proveden do 31. 
prosince 2011, a aby Evropský úřad pro integrovanou prevenci a omezování znečištění 
definoval dostupné osvědčené postupy pro činnosti v souvislosti se zdroji ropy a zemního 
plynu v pobřežních vodách;

Společné závazky s třetími zeměmi a na mezinárodní úrovni

31. vyzývá Komisi, aby zahájila diskusi o právních předpisech, které by se týkala 
odpovědnosti za škodu na životním prostředí a finančních záruk a která by taktéž 
zahrnovala třetí země;

32. vítá návrh Komise, aby členské státy požadovaly od firem se sídlem v EU, aby dodržovaly 
normy EU i při svých činnostech mimo EU; podporuje vůli Komise zintenzívnit dialog 
a spolupráci se zeměmi sousedícími s EU v oblasti bezpečnosti v pobřežních vodách za 
účelem stanovení nových společných opatření pro vymáhání práva, jako jsou kontroly 

                                               
1 Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek; Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.
2 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek, KOM(2010)781.
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových 

emisích (integrované prevenci a omezování znečištění); Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.
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zařízení, a zajistit stejně tak přísné bezpečnostní normy v oblastech, které hraničí s vodami 
EU podporuje myšlenku Komise podnítit vytvoření regionálních fór/iniciativ a vytvářet 
sítě příslušných vnitrostátních orgánů ve Středozemním, Černém a Baltském moři 
budováním na stávajících strukturách pro spolupráci, jako je např. Unie pro Středomoří;

33. podporuje Komisi v jejím záměru vytvořit celosvětový systém, který stanoví společné cíle 
pro bezpečnost a udržitelnost průzkumu a produkce v pobřežních vodách, a vyzývá ji, aby 
prosazovala přísné společné bezpečnostní normy jak na mezinárodní úrovni, tak 
v sousedních státech;

Arktida, chemické dispergátory atd.

34. žádá Komisi, aby provedla komplexní přezkum požadavků na udělování licencí, které se 
vztahují na průzkum a těžbu uhlovodíků v pobřežních vodách, a aby předložila návrhy na 
minimální harmonizaci požadavků na úrovni EU včetně nezávislé kontroly třetí stranou, 
která by zajistila transparentnost a informovanost ohledně postupů v oblasti životního 
prostředí a která by snížila nebezpečí střetu zájmů;

35. požaduje, aby bylo vyhlášeno moratorium na průzkum a těžbu uhlovodíků v arktických 
pobřežních vodách s ohledem na zranitelnost tohoto jedinečného prostředí;

36. upozorňuje na nejnovější zprávu britského Úřadu pro zdraví a bezpečnost o pracovních 
podmínkách v Severním moři, z níž vyplývá, že počet smrtelných úrazů a těžkých zranění 
se během uplynulého roku zdvojnásobil a že závažné úniky uhlovodíků se zvýšily 
o třetinu;

37. vyzývá Komisi, aby přezkoumala příslušné právní předpisy s ohledem na zavedení zákazu 
vrtů a průzkumu zdrojů v pobřežních vodách ve vzdálenosti menší než 80 kilometrů od 
mořských národních parků a přírodních rezervací;

38. vyzývá Komisi, aby při posuzování vlivů projektů v přímořských vodách vzala v úvahu 
nepříznivý vliv, který činnosti v souvislosti se zdroji uhlovodíků v pobřežních vodách 
mají v daných oblastech na cestovní ruch;

39. zastává názor, že je nutné přísně kontrolovat a neustále testovat chemické dispergátory 
a provádět posuzování jejich vlivů na životní prostředí (a to také v případě plánů reakce na 
havarijní situace zahrnujících použití chemických dispergátorů), aby byla v případě úniku 
zajištěna jejich vhodnost a také aby se zabránilo jejich vlivu na veřejné zdraví a životní 
prostředí; vyzývá Komisi, aby zajistila detailnější průzkum vlivů těchto chemických látek, 
a to pomocí výzkumných programů EU, pokud to bude nutné.
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