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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do pilnego dokonania dogłębnego przeglądu jej 
prawodawstwa, przy poszanowaniu zasady ostrożności, pod kątem wszelkich 
aspektów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu, a także poszukiwania 
ich na jej terytorium; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji 
do wypełnienia luk w istniejącym prawodawstwie UE;

2. nalega, by Komisja i państwa członkowskie wzmocniły skuteczną współpracę oraz 
stworzyły unijny system nadzorowania organów kontroli;

Wzmocnienie zdolności UE do reagowania w przypadku katastrof

3. ponawia wezwania do Komisji o jak najszybsze przedłożenie wniosków w sprawie 
stworzenia sił obrony cywilnej UE w oparciu o mechanizm obrony cywilnej UE, 
integrujących specjalne mechanizmy, które umożliwią UE stawienie czoła rozległemu 
zanieczyszczeniu spowodowanemu przez instalacje wydobywcze ropy naftowej 
znajdujące się na morzu;

Systemy odpowiedzialności za środowisko i mechanizmy gwarancji finansowych

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” do 
wszelkich szkód ekologicznych wyrządzanych na wodach morskich i odbijających się 
na różnorodności biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

5. domaga się przeglądu tej dyrektywy w celu objęcia jej zakresem wszystkich wód 
morskich UE zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej;

6. wzywa Komisję, by w ramach dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
obniżyła progi szkodliwości oraz unikała ustalania pułapów prowadzących do 
zwalniania zanieczyszczających z odpowiedzialności za szkody wyrządzone na 
wodach morskich;

7. uważa, że w ramach procedury udzielania zezwolenia od podmiotów gospodarczych 
na rynku gazu i ropy naftowej powinno się wymagać udowodnienia, że posiadają 
odpowiednie ubezpieczenie lub inne gwarancje finansowe pozwalające na 
naprawienie szkody i wypłatę odszkodowań związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;
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8. w związku z tym zwraca się do Komisji z wnioskiem o zweryfikowanie swego 
stanowiska przedstawionego w sprawozdaniu opublikowanym w dniu
12 października 2010 r. (COM(2010)0581), w którym stwierdza ona, „że obecnie 
brakuje wystarczającego uzasadnienia dla wprowadzenia zharmonizowanego systemu 
obowiązkowego zabezpieczenia finansowego”; nalega, by Komisja nie czekała do 
terminu określonego na mocy art. 18 ust. 2 dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko ze złożeniem sprawozdania, które będzie zawierać wszelkie odnośne 
wnioski w sprawie zmiany dyrektywy;

9. sugeruje, by państwa członkowskie przyjęły zestaw środków wprowadzających kary 
za zaniedbania we wdrażaniu zasad bezpieczeństwa;

Ulepszenie prawodawstwa środowiskowego UE

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
aby objąć nimi wszystkie etapy realizacji projektów na morzu (poszukiwanie, 
działania operacyjne i likwidacja), domaga się również wprowadzenia specjalnych 
wymogów dla ocen oddziaływania na środowisko w przypadku odwiertów 
głębinowych;

11. wzywa Komisję do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie poważnych awarii 
przemysłowych: kontrola zagrożeń związanych z niebezpiecznymi substancjami 
(SEVESO III) w celu rozszerzenia jego zakresu o platformy wiertnicze;

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozszerzenia mandatu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) na przypadki 
zanieczyszczenia wód morskich przez inne źródła niż statki, w szczególności przez 
morskie instalacje wydobywcze ropy naftowej i gazu; jest zdania, że powinien on 
również obejmować instalacje ruchome i transportowe, a także terminale rurociągów; 
wspiera wniosek Komisji o odpowiednie dostosowanie budżetu oraz poziomu kadr 
EMSA do wykonywania nowych zadań;

13. zwraca uwagę, że eksploatacja podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego jest 
wyłączona z głównych przepisów dyrektywy w sprawie emisji zanieczyszczeń 
przemysłowych; sugeruje, by europejskie biuro IPPC zdefiniowało wzorcowe praktyki 
w zakresie działań związanych z eksploatacją złóż węglowodorów na morzu.


