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Usnesení Evropského parlamentu o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby 
ropy v Evropě

Evropský parlament,

– s ohledem na články 11 a 191 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti, 

– s ohledem na síť Natura 2000 zřízenou směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1, která 
představuje hlavní prostředek ochrany biologické rozmanitosti moří v Evropě, 

– s ohledem na akční plán EU pro biologickou rozmanitost2,

– s ohledem na ropnou skvrnu, kterou způsobila vrtná plošina Deepwater Horizon
v Mexickém zálivu, 

– s ohledem na vrtné plošiny ve vodách EU, 

– s ohledem na otázky .....  Radě a Komisi o důsledcích ropné skvrny způsobené vrtnou 
plošinou Deepwater Horizon na EU a činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby 
ropy v EU (O-0000/2010 – B7 0000/2010, O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v důsledku ropné skvrny způsobené vrtnou plošinou Deepwater 
Horizon v Mexickém zálivu je nezbytné, aby EU a její členské státy okamžitě 
přezkoumaly veškeré aspekty průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropské unii a aby 
podnikly všechny kroky nezbytné k tomu, aby k takovéto ekologické katastrofě nedošlo 
ve vodách EU,

B. vzhledem k tomu, že dodržování nejvyššího stupně ochrany životního prostředí
a bezpečnosti ropných operací v Evropě představuje klíčovou zásadu, která musí být 
základem pro všechny činnosti EU v této oblasti, 

C. vzhledem k tomu, že se většina těžby ropy a průzkum jejích ložisek odehrává ve vodách 
Severního moře, 

1. vyjadřuje solidaritu s oběťmi nehody vrtné plošiny Deepwater Horizon a vyzývá EU, aby
v reakci na tuto katastrofu poskytla technickou pomoc a podporu; 

2. uvědomuje si, že je naléhavě nutné přijmout společná evropská přeshraniční opatření proti 

                                               
1 Úř. věst. L 206, 22. 7.1992, s. 7.
2 SEK (2006) 607 a 621.
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únikům ropy; 

3. vyzývá Komisi, aby se důkladně řídila výsledky vyšetřování amerických úřadů týkajících 
se lidských, přírodních a technologických faktorů, které způsobily tuto pohromu
v Mexickém zálivu, s cílem učinit závěry nezbytné k zabránění takovýmto událostem na 
vrtných plošinách v mořských a pobřežních vodách EU; 

4. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby přezkoumala schopnosti EU okamžitě reagovat na 
nehody na námořních vrtných plošinách a vyvinula evropský akční plán ve spolupráci
s členskými státy;

5. vítá rozhodnutí Komise provést „zátěžové testování“ těžby ropy ve vodách EU a odhalit 
nedostatky a slabosti právního rámce na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby své rozbory co 
nejdříve zpřístupnila Parlamentu;

6. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby přezkoumala stávající právní předpisy, v rámci 
kterých držitelé licence na námořní těžbu ropy mohou pronajímat zařízení třetím stranám, 
tak aby odpovědnost za škody na lidských životech a na životním prostředí, které byly 
způsobeny nehodami a neštěstími na námořních vrtných plošinách, mohla být snadněji 
stanovena v následných občanskoprávních sporech; 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby po přezkumu regulačního rámce Parlamentu co nejdříve 
představila možné návrhy, které považuje za nezbytné k napravení zjištěných slabých 
stránek regulačního režimu vztahujícího se na těžbu ropy a průzkum jejích ložisek v EU; 

8. domnívá se, že současné právní předpisy o odpovědnosti za životní prostředí obsahují
v tomto ohledu několik významných mezer, a proto vyzývá Komisi, aby zvážila 
přezkoumání obsahu a rozšíření oblasti působnosti současných právních předpisů EU 
(včetně směrnice o odpovědnosti za životní prostředí1 a směrnice SEVESO II2) s cílem 
zohlednit rizika spojená s námořní těžbou ropy;

9. dále se domnívá, že všechny návrhy právních předpisů musí zajišťovat komplexní právní 
rámec, který:

– pokud možno zabrání činnostem na mořském dnu spojených s potenciálním rizikem 
ničit mořské a pobřežní životní prostředí;

– zaručí, že odpovědnost za veškeré škody způsobené těmito činnostmi ponese 
znečišťovatel; 

– zaručí ochranu evropské biologické rozmanitosti moří. 

10. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby spolupracovaly s průmyslovými odvětvími
a regulačními orgány na zajištění co nejlepších bezpečnostních norem platných pro 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. května 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 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice 
Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, Úř. věst. L 345, 
31.12.2003, s. 97.



PE445.826v01-00 4/4 RE\825112CS.doc

CS

všechny vrtné plošiny EU a těžební operace v EU a aby ve spolupráci s Mezinárodní 
námořní organizací (IMO) aktivně usilovaly o posílení mezinárodních pravidel a norem
v oblasti bezpečnosti a kontroly;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly moratorium na veškerou těžbu ropy 
na volném moři ve vodách EU, dokud takovéto normy nebudou zavedeny v celé EU;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala zavedení účinného systému dohledu, který 
umožní „kontrolovat kontrolní orgány“, a vyzývá k brzkému posílení kontrolních metod
a povinných minimálních bezpečnostních požadavků na úrovni EU; 

13. domnívá se, že by mandát Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) týkající se 
plavidel měl být rozšířen o vrtné plošiny; a žádá, aby takovéto nové úkoly byly vzaty
v potaz při sestavování rozpočtu agentury EMSA a odrazily se v počtu jejích 
zaměstnanců;

14. vyzývá Komisi, aby zveřejnila výroční zprávu připravenou ve spolupráci s orgány 
členských států a nezávislými odborníky, která by měla ohodnotit technickou bezpečnost 
zařízení a námořních vrtných plošin vykonávajících svou činnost v mořských
a pobřežních vodách EU; 

15.  domnívá se, že je prvořadé, aby Komise prozkoumala všechny finanční a odpovědnostní 
otázky spojené s těžbou ropy v EU s cílem, bude-li nezbytné, zavést povinné pojištění
v celé EU nebo další vhodné nástroje, jako například vytvoření zvláštního evropského 
fondu; domnívá se, že takovýto nástroj musí plně zohlednit odpovědnost producentů ropy, 
zajistit, aby činnosti byly dostatečně pojištěny nebo jinak finančně garantovány, aby 
mohly být zabezpečeny obnova a odškodnění v souvislosti se způsobenou škodou na 
životním prostředí, a poskytnout dodatečné finanční záruky, například v podobě fondů, na 
obnovu a odškodnění tam, kde finanční záruky provozovatelů nejsou dostatečné;

16.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zejména zvážila zavedení povinných systémů pojištění
v celé EU určených k odškodnění rybářů a dalších společností poškozených případnou 
ropnou skvrnou;  

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala vyřazování z provozu existujících vrtných 
soustav a aby objasnila, bude-li to nezbytné, formou právních předpisů, odpovědnost 
provozovatelů za zajištění bezpečného odstranění soustav a za jakoukoli škodu na 
životním prostředí způsobenou jejich vyřazováním z provozu; 

18. vyzývá Komisi, aby zavedla přísný a závazný rámec týkající se zveřejňování informací
o činnostech společnosti v oblasti životního prostředí, v oblasti sociální a v oblasti řízení; 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


