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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań UE związanych z 
poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 11 i 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając konwencję ONZ o różnorodności biologicznej, 

– uwzględniając sieć Natura 2000, ustanowioną na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory1, jako podstawowy środek ochrony różnorodności biologicznej europejskiego 
środowiska morskiego, 

– uwzględniając plan działań UE w zakresie różnorodności biologicznej2, 

– uwzględniając wyciek ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w 
Zatoce Meksykańskiej, 

– uwzględniając naftowe platformy wiertnicze na wodach UE, 

– uwzględniając pytania …. skierowane do Rady i Komisji w sprawie skutków wycieku 
ropy naftowej z platformy Deepwater Horizon dla UE i działań UE związanych z 
poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w UE (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-
0000/2010 – B7-0000/2010),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w związku z wyciekiem ropy naftowej z platformy Deepwater 
Horizon w Zatoce Meksykańskiej konieczne jest, aby UE i państwa członkowskie 
przeanalizowały w trybie pilnym wszystkie aspekty poszukiwania i wydobycia ropy 
naftowej w Unii Europejskiej, a następnie podjęły wszelkie kroki niezbędne do 
zagwarantowania, że podobna katastrofa ekologiczna nie wydarzy się na wodach UE,

B. mając na uwadze, że najwyższy poziom ochrony środowiska oraz najwyższy poziom 
bezpieczeństwa operacji związanych z ropą naftową to zasady o nadrzędnym znaczeniu, 
które muszą leżeć u podstaw wszystkich działań UE w tym obszarze,

C. mając na uwadze, że wiercenia i wydobycie ropy naftowej odbywają się głównie na 
wodach Morza Północnego, 

1. wyraża solidarność z poszkodowanymi w wyniku katastrofalnego wycieku ropy naftowej 
z platformy Deepwater Horizon oraz apeluje, aby UE udzieliła pomocy technicznej i 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. 
2 SEC (2006) 607 i 621.
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wsparcia w reakcji na tę katastrofę; 

2. dostrzega pilną potrzebę przyjęcia wspólnego, europejskiego, transgranicznego planu 
działania na wypadek wycieku ropy; 

3. wzywa Komisję, aby pilnie śledziła wyniki dochodzenia prowadzonego przez władze 
USA w sprawie ludzkich, naturalnych i technicznych czynników, które doprowadziły do 
katastrofy w Zatoce Meksykańskiej w celu wyciągnięcia wszelkich wniosków 
potrzebnych do zapobieżenia wystąpieniu takich zdarzeń na morskich platformach 
naftowych na obszarze wód morskich i przybrzeżnych UE; 

4. wzywa Komisję, aby w szczególności dokonała przeglądu zdolności UE do 
natychmiastowego reagowania na wypadki na morskich platformach naftowych oraz aby 
we współpracy z państwami członkowskimi opracowała europejski plan działania;

5. z zadowoleniem przyjmuje „test warunków skrajnych” przeprowadzony przez Komisję w 
odniesieniu do wierceń naftowych na wodach UE w celu określenia wszelkich luk i 
słabości w uregulowaniach prawnych na szczeblu UE; wzywa Komisję do jak 
najszybszego udostępnienia tej analizy Parlamentowi; 

6. wzywa Komisję, aby w szczególności przeanalizowała obowiązujące przepisy 
umożliwiające posiadaczom licencji na wydobycie ropy naftowej ze złóż podmorskich 
wynajem instalacji stronom trzecim, tak aby w wynikłych sporach cywilnych łatwiej 
można było ustalić odpowiedzialność za utratę zdrowia i szkody wyrządzone środowisku 
w wyniku wypadków i katastrof na morskich platformach naftowych; 

7. wzywa Komisję, aby po dokonaniu przeglądu uregulowań prawnych w jak najkrótszym 
czasie przedstawiła Parlamentowi wszelkie wnioski ustawodawcze, jakie uzna za 
konieczne do wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w przepisach mających 
zastosowanie do wydobycia i poszukiwania ropy naftowej w UE; 

8. uważa, że w obowiązujących przepisach dotyczących odpowiedzialności za środowisko 
występuje szereg istotnych luk w tym zakresie, zwraca się zatem do Komisji, aby 
rozważyła potrzebę przeglądu treści i rozszerzenia zakresu obecnego prawa UE (w tym 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko1 i dyrektywy SEVESO II2) w celu 
uwzględnienia zagrożeń wynikających z wydobycia na morzu; 

9. uważa ponadto, że wszelkie wnioski ustawodawcze muszą zapewniać kompleksowe ramy 
prawne, które:

- w możliwie największym stopniu zapobiegają szkodom, jakie potencjalnie 
niebezpieczne działania na dnie morza mogą spowodować w środowisku morskim i 
przybrzeżnym; 

                                               
1 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
2 Dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi; Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 97.
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- gwarantują, że odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane tego typu 
działalnością ponosi zanieczyszczający; oraz

- zapewniają ochronę różnorodności biologicznej europejskiego środowiska morskiego;  

10. apeluje do Komisji, Rady i państw członkowskich, aby wspólnie z przemysłem i organami 
regulacyjnymi działały na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa, 
jednakowych dla wszystkich platform naftowych UE i operacji wiertniczych w UE, oraz 
aby we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską aktywnie dążyły do 
wzmocnienia międzynarodowych przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa i kontroli;

11. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie wprowadziły moratorium na wszystkie 
głębinowe wiercenia naftowe na wodach UE do czasu zagwarantowania takich norm na 
całym terytorium UE;

12. wzywa Komisję do zbadania możliwości ustanowienia skutecznego systemu nadzoru w 
celu „kontroli kontrolerów” oraz apeluje o szybkie zaostrzenie metod kontroli i 
minimalnych obowiązkowych zasad bezpieczeństwa UE; 

13. uważa, że należy rozszerzyć uprawnienia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na 
Morzu (EMSA), aby obejmowały nie tylko statki, ale i platformy naftowe; oraz apeluje o 
to, aby powierzenie takich nowych zadań znalazło odbicie w budżecie i liczbie personelu 
EMSA;

14. wzywa Komisję do publikacji rocznego sprawozdania, sporządzonego we współpracy z 
organami państw członkowskich i niezależnymi ekspertami, które powinno zawierać 
ocenę bezpieczeństwa technicznego instalacji i morskich platform naftowych działających 
na wodach morskich i przybrzeżnych UE; 

15. wyraża przekonanie, że kluczowe znaczenie ma dokonanie przez Komisję analizy 
wszystkich kwestii finansowych i kwestii odpowiedzialności związanych z wydobyciem 
ropy naftowej w UE w celu wprowadzenia w razie konieczności obowiązkowego 
ubezpieczenia w całej UE lub innych stosownych instrumentów, na przykład ustanowienia 
specjalnego funduszu europejskiego; uważa, że każdy z takich instrumentów musi w pełni 
uwzględniać odpowiedzialność producentów ropy naftowej, zapewniać operatorom 
wystarczające ubezpieczenie lub inne gwarancje finansowe zabezpieczające przywrócenie 
stanu pierwotnego i odszkodowanie w związku z wyrządzonymi w środowisku szkodami, 
a także przewidywać dodatkowe gwarancje finansowe – na przykład w postaci funduszy –
przywrócenia stanu pierwotnego i odszkodowania, w przypadku gdy gwarancje finansowe 
operatora nie są wystarczające;

16.  wzywa Komisję, aby w szczególności rozpatrzyła obowiązkowe systemy ubezpieczeń 
obowiązujące w całej UE, mające na celu zrekompensowanie szkód poniesionych przez 
rybaków i innych przedsiębiorców w przypadku wycieku; 

17. wzywa Komisję do przeanalizowania kwestii likwidacji istniejącej infrastruktury 
wiertniczej i sprecyzowania, w miarę konieczności w formie przepisów ustawowych, 
odpowiedzialności operatorów za zapewnienie jej bezpiecznego usunięcia oraz 
odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w środowisku spowodowane tą 
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likwidacją; 

18. wzywa Komisję do wprowadzenia rygorystycznych i obowiązkowych przepisów w 
zakresie ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących praktyk w zakresie 
środowiska i zarządzania oraz wzorców społecznych; 

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


