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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 s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti bezodkladně a do hloubky 
přezkoumala své právní předpisy, které se týkají všech aspektů těžby ropy a zemního 
plynu nebo průzkumu jejich zdrojů v pobřežních vodách EU; v této souvislosti vítá 
odhodlání Komise vyplnit mezeru ve stávajících právních předpisech EU;

2. vybízí Komisi a členské státy, aby posílily účinnou vzájemnou spolupráci a aby v EU 
zavedly systém „kontroly kontrolních orgánů“;

Zlepšení schopnosti EU reagovat na katastrofy

3. 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 využívala by konkrétních mechanismů, které by EU umožnily čelit rozsáhlým 
znečištěním způsobeným ropnými zařízeními v pobřežních vodách;

Režimy odpovědnosti za životní prostředí a mechanismy finančních záruk

4. je toho názoru, že směrnice o odpovědnosti za životní prostředí by na všechny škody 
v mořských vodách a škody ohrožující biologickou rozmanitost měla přísně 
uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“, aby tak ropné společnosti mohly být pohnány 
k zodpovědnosti za jakékoliv škody, které způsobí;

5. 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 prostředí;

6. vybízí Komisi, aby v rámci směrnice o odpovědnosti za životní prostředí snížila 
prahové hodnoty a zrušila stropy, aby tak znečišťovatelé nemohli být osvobozeni od 
režimu objektivní odpovědnosti za znečištění mořských vod;

7. domnívá se, že hospodářské subjekty nakládající s ropou a zemním plynem by měly 
mít povinnost prokázat během licenčního řízení, že mají dostatečné pojištění nebo jiné 
dostatečné finanční zajištění, aby byly schopny zabezpečit odstranění následků 
a odškodnění v souvislosti se způsobenou škodou na životním prostředí – ať již 
systémem vzájemných záruk, jako je např. OPOL, nebo formou povinného pojištění;

8. žádá tedy Komisi, aby přezkoumala svůj postoj vyjádřený ve zprávě zveřejněné dne 
12. října 2010 (KOM(2010)581), 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;
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9. navrhuje, aby členské státy přijaly soubor opatření postihujících nedbalost při 
provádění bezpečnostních předpisů;

Zlepšení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

10. požaduje rozšíření platnosti směrnic o posuzování vlivů na životní prostředí tak, aby 
se vztahovaly na všechny fáze realizace projektů v pobřežních vodách (průzkum, 
těžba i vyřazení z provozu), a také požaduje, aby směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí stanovily zvláštní požadavky v případě vrtů v hluboké vodě;

11. žádá, aby Komise přezkoumala svůj návrh směrnice o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek (SEVESO III) a rozšířila její platnost i na 
ropné plošiny;

12. 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;

13. konstatuje, že těžba ropy a zemního plynu v pobřežních vodách není zahrnuta 
v klíčových ustanoveních směrnice o průmyslových emisích; navrhuje, aby Evropský 
úřad pro integrovanou prevenci a omezování znečištění definoval dostupné osvědčené 
postupy pro činnosti v souvislosti se zdroji uhlovodíků v pobřežních vodách.


