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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 viesť EÚ k tomu, aby bezodkladne dôkladne preskúmala svoje právne predpisy z 
hľadiska zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o všetky aspekty ťažby a prieskumu 
ropy a zemného plynu na mori vo svojich teritoriálnych vodách; v tejto súvislosti víta 
skutočnosť, že Komisia chce vyplniť medzery v existujúcich právnych predpisoch EÚ;

2. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby posilnili účinnú vzájomnú spoluprácu a 
vytvorili „kontrolu kontrolných systémov“ EÚ;

Posilnenie kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy

3. 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, spájali by špecifické mechanizmy a umožnili by EÚ čeliť rozsiahlemu 
znečisteniu spôsobenému ropnými zariadeniami na mori;

Režimy environmentálnej zodpovednosti a mechanizmy finančných záruk

4. domnieva sa, že smernica o environmentálnej zodpovednosti (ELD) by mala v prípade 
každého poškodenia morskej vody a biodiverzity striktne uplatňovať zásadu 
„znečisťovateľ platí“, aby bolo možné brať ropné spoločnosti na zodpovednosť za 
všetky škody, ktoré spôsobia;

5. žiada revíziu ELD s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na všetky morské vody EÚ v súlade 
s rámcovou smernicou o námornej stratégii (MSFD);

6. vyzýva Komisiu, aby v rámci ELD znížila prahy škodlivosti a zabránila tomu, že 
stropy budú viesť k oslobodeniu znečisťovateľov od prísneho režimu zodpovednosti 
za poškodenie morských vôd;

7. domnieva sa, že od prevádzkovateľov v oblasti ropy a zemného plynu treba v 
licenčnom konaní vyžadovať, aby preukázali, že majú dostatočné poistenie alebo iné 
finančné záruky, ktoré zabezpečia obnovu a kompenzácie pri poškodení životného 
prostredia – či už prostredníctvom vzájomných poisťovní v rámci odvetvia, ako je 
OPOL, alebo formou povinného poistenia;

8. žiada preto Komisiu, aby prehodnotila svoju pozíciu vyjadrenú v správe zverejnenej 
12. októbra 2010 (KOM(2010)581), v ktorej dospela k záveru, „že v súčasnosti 
neexistuje dostatočné opodstatnenie na zavedenie harmonizovaného systému 
povinného finančného zabezpečenia“; naliehavo žiada Komisiu, aby s predložením 
správy, ktorá bude obsahovať príslušné návrhy na zmenu smernice, nečakala do 
uplynutia lehoty stanovenej podľa článku 18 ods. 2 ELD;
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9. navrhuje, aby členské štáty prijali súbor opatrení na postihovanie nedbanlivosti pri 
uplatňovaní bezpečnostných pravidiel;

Zlepšenie právnych predpisov EÚ z oblasti životného prostredia

10. žiada rozšírenie platnosti smerníc o posudzovaní vplyvu na životné prostredie tak, aby 
sa vzťahovali na všetky fázy projektov na mori (prieskum, prevádzka a vyraďovanie z 
prevádzky), a žiada stanovenie osobitných požiadaviek na posudzovanie vplyvu na 
životné prostredie pre prípad vrtných prác v hlbokej vode;

11. vyzýva Komisiu, aby znovu preskúmala svoj návrh týkajúci sa veľkých priemyselných 
havárií – o kontrole nebezpečenstiev s prítomnosťou nebezpečných látok (SEVESO 
III) s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na ropné vrtné veže;

12. víta návrh Komisie rozšíriť mandát Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť 
(EMSA) aj 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 Komisiu v požiadavke, aby 
sa tieto nové úlohy brali do úvahy v rozpočte EMSA a pri stanovení počtu jej 
zamestnancov;

13. konštatuje, že činnosti spojené s ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú vyňaté z 
kľúčových ustanovení smernice o priemyselných emisiách; navrhuje, aby Európska 
kancelária IPKZ definovala najlepšie dostupné postupy pre činnosti súvisiace s 
uhľovodíkmi na mori.


