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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že únik ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive musí 
prinútiť EÚ k tomu, aby v prípade nutnosti, so zreteľom na zásadu predbežnej opatrnosti 
a na zásadu, že je potrebné prijať preventívne opatrenia, bezodkladne vykonala hĺbkovú 
analýzu príslušných právnych predpisov a nariadení zameranú na všetky aspekty ťažby a 
prieskumu ložísk ropy a zemného plynu na mori vrátane bezpečnej prepravy pomocou 
podmorských potrubí nachádzajúcich sa na morskom dne alebo pod ním v jej 
teritoriálnych vodách; v tejto súvislosti víta vôľu Komisie naliehavo vyplniť medzery v 
platných právnych predpisoch EÚ;

2. konštatuje, že nehody spôsobené vrtnými vežami na ťažbu a prieskum ložísk ropy a 
zemného plynu na mori majú cezhraničné následky a EÚ je preto oprávnená konať 
s cieľom predchádzať takýmto nehodám a zmierňovať ich následky;

3. poznamenáva, že operácie v rámci ťažby a prieskumu ložísk ropy a zemného plynu na 
mori sa realizujú v čoraz extrémnejších podmienkach a potenciálne môžu viesť k vážnym 
a ničivým následkom pre životné prostredie a hospodárstvo morských a pobrežných 
oblastí;

4. podporuje želanie Komisie zjednotiť minimálne normy v rámci EÚ; domnieva sa, že vo 
všetkých právnych predpisoch by sa mal brať ohľad na otázky bezpečnosti a životného 
prostredia a že by sa vo všetkých oblastiach činností spojených s prieskumom ložísk a 
ťažbou ropy a zemného plynu na mori mali uplatňovať najprísnejšie bezpečnostné a 
environmentálne normy;

5. varuje však, že účinnosť právnych predpisov v konečnom dôsledku závisí od právomoci 
príslušných európskych a vnútroštátnych úradov a orgánov vykonávať, riadiť 
a presadzovať príslušné právne predpisy; domnieva sa, že Komisia by mala byť obozretná 
pri zaisťovaní dodržiavania pravidiel zo strany orgánov členských štátov;

6. poznamenáva, že osobitnú pozornosť treba venovať arktickej oblasti vzhľadom na jej 
zraniteľnosť a význam pri zmierňovaní zmeny klímy;

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili a zintenzívnili metódy inšpekcie a 
účinnú vzájomnú spoluprácu a vytvorili európsky systém „kontroly kontrolórov“ na 
základe minimálnych záväzných bezpečnostných pravidiel, čím by sa zaručila nezávislosť 
monitorovania a dohľadu na úrovni EÚ; ďalej sa nazdáva, že zhromažďovanie údajov, 
výmenu najlepších postupov a koordináciu zdrojov v oblasti reakcie je potrebné 
uskutočňovať na úrovni EÚ a že je navyše potrebné presadzovať lepšiu koordináciu 
príslušných vnútroštátnych orgánov s cieľom skvalitniť spoločné využívanie osvedčených 
postupov a optimalizovať postupy vydávania osvedčení;

8. konštatuje, že niektoré ropné a plynárenské spoločnosti sa v rámci EÚ a vo svete riadia 
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odlišnými bezpečnostnými normami v závislosti od regulačných požiadaviek príslušných 
štátov; vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi iniciovala komplexné 
preskúmanie právneho rámca priemyslu prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu 
na mori a aby v čo najväčšej miere harmonizovala rozličné bezpečnostné normy s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu pre podniky, ako aj to, aby sa:

- najmodernejšie postupy stali normou v celej EÚ; a aby sa
- v prípade nehody dala zabezpečiť najvyššia možná úroveň ochrany;

V záujme dosiahnutia týchto cieľov naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila, či zaviesť 
nové právne predpisy zamerané na prieskum ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu 
na mori, ktoré by sa týkali všetkých fáz realizácie (prieskum, prevádzková fáza, preprava 
a vyradenie z prevádzky), alebo či skompletizovať a sprísniť platnú legislatívu s cieľom 
začleniť do nej činnosti spojené s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu 
na mori;

9. vyjadruje presvedčenie, že potrebná je aj komplexná a aktívna spolupráca s tretími 
krajinami (najmä s tými, ktoré majú spoločné morské hranice s Európskou úniou), aby sa 
dala zaručiť riadna ochrana životného prostredia a vhodné podmienky pre moria 
v súvislosti s prieskumom ložísk, ťažbou a dopravou ropy a zemného plynu;

Posilnenie kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy

10. opakuje svoju výzvu Komisii, aby čo najskôr predložila návrhy na vytvorenie zložiek 
civilnej ochrany EÚ, ktoré by boli založené na mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany, 
a aby spoločne s členskými štátmi vypracovala európsky akčný plán, ktorý bude zlučovať 
špecifické mechanizmy vymedzujúce, ako môže EÚ reagovať na rozsiahle znečistenie 
spôsobené ropnými zariadeniami na mori vrátane podmorských potrubí na prepravu ropy 
a zemného plynu umiestnených na morskom dne alebo pod ním;

11. vyzýva Komisiu, aby zaistila, že sa v rámci lepšej správy námorných dát, ktorá je 
navrhovaná v oznámení Komisie s názvom Poznatky o mori 20201, a v navrhovanom 
nariadení, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej 
námornej politiky2, zohľadní potreba zaručiť primerané monitorovanie hrozieb 
znečistenia, aby sa včas dala určiť vhodná stratégia;

12. žiada Komisiu, aby pripravila návrh na sprístupnenie vedeckých poznatkov 
zhromaždených prevádzkovateľmi na mori, ktorí fungujú na základe verejného povolenia, 
zodpovedným orgánom pomocou noriem a protokolov vypracovaných v rámci iniciatívy 
Poznatky o mori 2020 s cieľom uľahčiť verejnú kontrolu a podporiť pochopenie 
námorného prostredia;

13. vyzýva ropné a plynárske spoločnosti, aby 5 % svojich finančných prostriedkov určených 
na výskum a vývoj venovali na nové technológie prevencie a nápravy škôd po nehodách;
zdôrazňuje, že všetky technológie v oblasti reakcie na katastrofu musia pred svojím 

                                               
1 Oznámenie Komisie s názvom Poznatky o mori 2020, námorné dáta a monitorovanie mora na účely 

rozumného a udržateľného rastu (KOM(2010)0461).
2 KOM(2010)0494.
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začlenením do schválených pohotovostných plánov prejsť nezávislým testovaním, 
posúdením a schválením;

14. navrhuje, aby sa súčasťou zdrojov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) 
určených na reakciu stali všetky relevantné verejné a priemyselné zdroje, aby bola EMSA 
na najlepšej pozícii z hľadiska plnenia koordinačnej úlohy, ktorá by mohla byť potrebná 
v prípade závažnej mimoriadnej udalosti;

15. navrhuje, aby boli dostupné zariadenia na zastavenie všetkých prípadných únikov ropy a 
plynu základnou súčasťou pohotovostných plánov a aby boli takéto zariadenia dostupné v 
blízkosti vrtných zariadení, čím by sa umožnilo ich včasné nasadenie v prípade závažnej 
mimoriadnej udalosti;

Režimy environmentálnej zodpovednosti a mechanizmy finančných záruk

16. domnieva sa, že pôsobnosť smernice o environmentálnej zodpovednosti 1 by sa mala 
rozšíriť, aby sa v prípade každého poškodenia morskej vody a biodiverzity uplatňovala 
zásada „znečisťovateľ platí“ a  režim objektívnej zodpovednosti, na základe čoho by bolo 
možné vyvodiť zodpovednosť voči ropným a plynárenským spoločnostiam za všetky 
škody na životnom prostredí, ktoré spôsobia, a títo znečisťovatelia by prevzali plnú 
hmotnú zodpovednosť za potenciálne škody, a to bez akejkoľvek hornej hranice, pričom 
zárukou by boli ich rezervy;

17. žiada revíziu smernice o environmentálnej zodpovednosti s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť 
na všetky morské vody EÚ v súlade s rámcovou smernicou o námornej stratégii2;

18. vyzýva Komisiu, aby v rámci smernice o environmentálnej zodpovednosti znížila prahy 
škodlivosti a aby presadzovala režim objektívnej zodpovednosti vzťahujúci sa na všetky 
škody týkajúce sa morskej vody a biodiverzity bez ohľadu na akékoľvek stropy 
vyplývajúce zo vzájomného podieľania sa na riziku alebo z poistného krytia a navrhuje 
začať dialóg s poisťovateľmi o záväzných celoeurópskych poisťovacích systémoch 
v záujme zaručenia vyvodenia zodpovednosti;

19. zastáva názor, že Komisia by mala preskúmať, či sa dá v rámci environmentálnej 
zodpovednosti vytvoriť kompenzačný fond pre prípady ropných havárií, ktorý by 
obsahoval opatrenia o záväznej finančnej záruke;

20. zdôrazňuje, že ešte pred realizáciou vrtu by sa malo jednoznačne určiť, ktoré strany nesú 
finančnú zodpovednosť;

21. domnieva sa, že od prevádzkovateľov v oblasti ropy a zemného plynu treba v licenčnom 
konaní, počas prevádzky a vo všetkých etapách realizácie projektov na mori (prieskum, 
prevádzka a vyraďovanie z prevádzky) vyžadovať, aby preukázali, že sú dostatočne 
finančne spôsobilí zaistiť nápravu v súvislosti so škodami na životnom prostredí 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej 

zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd. Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre 

činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej 
stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
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spôsobenými konkrétnou činnosťou, ktorú vykonávajú, vrátane škôd spôsobených 
nehodami s nízkou pravdepodobnosťou, ale závažnými následkami, a to buď 
prostredníctvom povinných vzájomných záruk alebo povinným poistením či zmiešanými 
systémami zaisťujúcimi finančné ručenie;

22. zdôrazňuje, že aj keď finančné záruky možno v zásade poskytovať prostredníctvom 
poistenia alebo rozložením rizík v rámci odvetvia, je dôležité zaistiť, aby prevádzkovatelia 
preukázali, že majú finančné záruky na krytie všetkých nákladov na vyčistenie a náhradu 
škôd v prípade závažných havárií a aby sa riziká a zodpovednosť neprenášali na menšie 
spoločnosti, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť vyhlásenia platobnej neschopnosti 
v prípade nehody; vyzýva, aby sa spoločné systémy vytvárali spôsobom, ktorý bude ďalej 
podnecovať k vyhýbaniu sa rizikám a dodržiavaniu najprísnejších možných 
bezpečnostných noriem v jednotlivých operáciách;

23. uznáva prínosy spoločných fondov, ako je napríklad OPOL v Severnom mori, a potrebu, 
aby sa takéto fondy vytvárali v každej morskej oblasti EÚ; žiada, aby bolo členstvo 
v týchto fondoch pre prevádzkovateľov povinné, aby sa zabezpečila právna istota 
a vznikol by mechanizmus záchrannej siete, ktorý by členským štátom, námornému 
sektoru, najmä rybárom, a daňovým poplatníkom poskytol potrebnú istotu;

24. žiada Komisiu, aby prehodnotila svoju pozíciu vyjadrenú v správe zverejnenej 12. októbra 
20101, v ktorej dospela k záveru, „že v súčasnosti neexistuje dostatočné opodstatnenie na 
zavedenie harmonizovaného systému povinného finančného zabezpečenia“; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby s predložením správy, ktorá bude obsahovať príslušné návrhy na 
zmenu smernice, nečakala do uplynutia lehoty stanovenej podľa článku 18 ods. 2 
smernice o environmentálnej zodpovednosti;

25. navrhuje, aby okrem odobratia povolenia pre zariadenia, ktoré by bolo najprísnejším 
opatrením, členské štáty prijali ďalšie vhodné opatrenia na postihovanie nedbanlivosti 
a nedodržiavania právnych predpisov pri uplatňovaní bezpečnostných právnych predpisov 
a nariadení a aby nariaďovali pravidelné previerky založené na jednotných postupoch 
v celej EÚ;

Zlepšenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia

26. žiada rozšíriť pôsobnosť smernice o posudzovaní vplyvu na životné prostredie tak, aby sa 
vzťahovala na všetky fázy projektov na mori (prieskum aj prevádzka), a žiada stanoviť 
osobitné požiadavky na posudzovanie vplyvu na životné prostredie v prípade vrtných prác 
v hlbokej vode, zložitých vrtov alebo náročných podmienok vŕtania a tiež v prípade 
prepravy ropy alebo zemného plynu podmorským potrubím nachádzajúcim sa na 
morskom dne alebo pod ním; okrem toho sa domnieva, že Komisia by mala zaistiť, aby 
posúdenia vplyvov na životné prostredie pre projekty na mori schválené vnútroštátnymi 
orgánmi obsahovali aj postupy, ktoré musia prevádzkovatelia vykonávať počas 
vyraďovania z prevádzky; žiada Komisiu, aby opätovne preskúmala právne ustanovenia o 

                                               
1 Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu podľa článku 14 ods. 2 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd (KOM(2010)0581). 
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posudzovaní vplyvu na životné prostredie a aby v nich stanovila, že ich vykonávaním 
musia byť poverení odborníci, ktorí sú nezávislí od klientov, pre ktorých ich vykonávajú;

27. vyzýva Komisiu, aby preskúmala platný regulačný rámec pre vyraďovanie existujúcej 
vrtnej infraštruktúry z prevádzky a aby v prípade potreby aj formou právneho predpisu 
objasnila zodpovednosť prevádzkovateľov za zaistenie bezpečného odstránenia 
infraštruktúry a za všetky škody na životnom prostredí vyplývajúce z vyradenia 
infraštruktúry z prevádzky alebo spôsobené vrtným miestom po jeho vyradení 
z prevádzky;

28. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť začleniť spoľahlivé zásady kontroly 
nebezpečenstiev na pevnine (SEVESO II1 a III2) aj do právnych predpisov v oblasti 
prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori; medzitým, a v prípade, ak 
Komisia nenavrhne takéto nové konkrétne právne predpisy, vyzýva Komisiu, aby 
opätovne preskúmala svoj návrh smernice SEVESO III s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na 
ropné vrtné veže a podmorské potrubia nachádzajúce sa na dne mora alebo pod ním a na 
všetky fázy prieskumu ložísk ropy a zemného plynu až po vyradenie vrtu z prevádzky;
víta dôvodovú správu Komisie týkajúcu sa revízie smernice SEVESO II, v ktorej Komisia 
uvádza, že vyhodnotí vhodný spôsob sprísnenia právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia;

29. víta návrh Komisie rozšíriť mandát Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) 
na prípady na prípady znečistenia morí inými zdrojmi než plavidlami, najmä ropnými a 
plynovými zariadeniami na mori; domnieva sa, že by mali byť zahrnuté i mobilné a 
prepravné zariadenia, ako aj terminály potrubí; podporuje požiadavku Komisie, aby sa
takéto nové úlohy zohľadnili v rozpočte agentúry EMSA a pri stanovení počtu jej 
zamestnancov; domnieva sa, že mandát agentúry EMSA by sa mohol ďalej rozšíriť tak, 
aby agentúra zabezpečovala nezávislý externý audit posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a udeľovania povolení na činnosti v oblasti prieskumu ložísk a ťažby ropy a 
zemného plynu, ako aj pravidelné previerky prevádzkovateľov;

30. konštatuje, že činnosti spojené s ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú vyňaté 
z kľúčových ustanovení smernice o priemyselných emisiách3; navrhuje, aby Komisia 
doplnila do bodu 1.5 prílohy I „činnosti spojené s ťažbou ropy a zemného plynu na mori“ 
ako súčasť prvého preskúmania rozsahu pôsobnosti, ktoré sa má vykonať do 31. decembra 
2011, a navrhuje, aby Európska kancelária IPKZ definovala najlepšie dostupné postupy 
pre činnosti súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu na mori;

Spoločné záväzky s tretími krajinami a na medzinárodnej úrovni

31. vyzýva Komisiu, aby začala rozpravu o nariadeniach v oblasti zodpovednosti za 
poškodenie životného prostredia a finančných záruk, ktoré by zahŕňali aj tretie krajiny;

                                               
1 Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s 

prítomnosťou nebezpečných látok; Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.
2 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k 

vzniku veľkých havárií; KOM(2010)0781.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách 

(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia); Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, 
s. 17.
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32. víta návrh Komisie, aby členské štáty vyžadovali od spoločností so sídlom v EÚ 
uplatňovanie noriem EÚ pri všetkých svojich činnostiach na celom svete; podporuje vôľu 
Komisie zintenzívniť dialóg a spoluprácu so susednými krajinami v oblasti bezpečnosti na 
mori s cieľom vytvoriť nové spoločné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania predpisov, 
napríklad previerky zariadení, ako aj vôľu zabezpečiť rovnako prísne bezpečnostné normy 
v oblastiach hraničiacich s vodami EÚ; podporuje ideu Komisie podnecovať vytváranie 
regionálnych fór alebo iniciatív a zriaďovanie sietí príslušných vnútroštátnych orgánov 
v oblasti Stredozemného, Čierneho a Baltského mora rozširovaním existujúcich štruktúr 
spolupráce, ako je napríklad Únia pre Stredozemie;

33. podporuje Komisiu v jej zámere vytvoriť globálny systém pevných spoločných cieľov 
v oblasti bezpečnosti a udržateľnosti pri prieskume ložísk a ťažbe na mori a vyzýva ju, 
aby podporovala prísne spoločné bezpečnostné normy na medzinárodnej úrovni, ako aj 
v rámci susedských štátov;

Arktída, chemické dispergátory atď.

34. žiada Komisiu, aby vykonala komplexnú revíziu požiadaviek na udeľovanie povolení 
v súvislosti s prieskumom ložísk a ťažbou uhľovodíkov na mori a aby predložila návrhy 
na harmonizované minimálne požiadavky na úrovni EÚ vrátane nezávislého externého 
auditu v záujme zaistenia transparentnosti a zverejňovania informácií 
o environmentálnych postupoch a v záujme zníženia rizík konfliktu záujmov;

35. požaduje moratórium na činnosti v oblasti prieskumu ložísk a ťažby uhľovodíkov na mori 
v oblasti Arktídy so zreteľom na zraniteľnosť tohto jedinečného životného prostredia;

36. berie na vedomie najnovšiu správu Úradu pre zdravie a bezpečnosť Spojeného kráľovstva 
(Health and Safety Executive) o pracovných podmienkach v Severnom mori, ktorá 
poukazuje na to, že za posledný rok sa zdvojnásobila miera smrteľných a ťažkých úrazov 
a že sa o tretinu zvýšil počet závažných únikov uhľovodíkov;

37. vyzýva Komisiu, aby preskúmala príslušné právne predpisy s cieľom zaviesť zákaz 
prieskumu a ťažby na mori vo vodách vzdialených menej než 80 km od námorných 
národných parkov a prírodných rezervácií;

38. vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní vplyvu projektov na mori náležite zohľadnila 
nepriaznivý vplyv, ktorý majú činnosti v oblasti uhľovodíkov na cestovný ruch 
v dotknutých oblastiach;

39. podporuje prísnu kontrolu a nepretržité testovanie a posudzovanie environmentálnych 
vplyvov chemických dispergátorov (ako aj plánov pohotovostnej reakcie súvisiacich 
s využívaním chemických dispergátorov), a to s cieľom ubezpečiť sa o tom, že sú vhodné 
v prípade úniku a zamedziť vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie; vyzýva 
Komisiu, aby zaistila podrobnejší výskum vplyvov takýchto chemických látok v prípade 
potreby aj prostredníctvom výskumných programov EÚ.
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