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Uznesenie Európskeho parlamentu o činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a 
ťažby ropy v Európe

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 11 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na dohovor OSN o biologickej diverzite, 

– so zreteľom na sieť Natura 2000 vytvorenú smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1, ako základný 
nástroj ochrany európskej morskej biodiverzity, 

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre biodiverzitu,2

– so zreteľom na únik ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive, 

– so zreteľom na vrtné plošiny vo vodách EÚ, 

– so zreteľom na otázky ..... Rade a Komisii o dôsledkoch úniku ropy z vrtnej plošiny 
Deepwater Horizon na EÚ a činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v 
EÚ (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže v dôsledku úniku ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive je 
nevyhnutné, aby EÚ a jej členské štáty okamžite preskúmali všetky aspekty prieskumu 
ložísk ropy a ťažby ropy v Európskej únii a prijali všetky kroky nevyhnutné na to, aby k 
takejto ekologickej katastrofe nedošlo vo vodách EÚ,

B. keďže dodržiavanie najvyššieho stupňa ochrany životného prostredia a bezpečnosti 
ropných operácií v Európe predstavuje kľúčovú zásadu, ktorá musí byť základom pre 
všetky činnosti EÚ v tejto oblasti,

C. keďže sa väčšina ťažby ropy a prieskum jej ložísk sústredí vo vodách Severného mora, 

1. vyjadruje solidaritu s obeťami katastrofy spojenej s únikom ropy z vrtnej plošiny 
Deepwater Horizon a vyzýva EÚ, aby v reakcii na túto haváriu poskytla technickú pomoc 
a podporu; 

2. uvedomuje si, že je naliehavo potrebné prijať spoločné európske cezhraničné opatrenia 
proti únikom ropy; 

3. vyzýva Komisiu, aby sa dôkladne riadila výsledkami vyšetrovania amerických úradov 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 SEK (2006) 607 a 621.
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týkajúcich sa ľudských, prírodných a technologických faktorov, ktoré túto katastrofu v 
Mexickom zálive spôsobili s cieľom dospieť k záverom nevyhnutným na to, aby sa 
takýmto udalostiam na vrtných plošinách v morských a pobrežných vodách EÚ zabránilo; 

4. vyzýva Komisiu najmä, aby preskúmala schopnosti EÚ okamžite reagovať na havárie na 
námorných vrtných plošinách a vypracovala európsky akčný plán v spolupráci s 
členskými štátmi;

5. víta rozhodnutie Komisie o stresovom testovaní ťažby ropy vo vodách EÚ a určiť 
nedostatky a slabosti právneho rámca na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby svoje analýzy, 
čo najskôr sprístupnila Parlamentu; 

6. vyzýva Komisiu najmä, aby preskúmala súčasné právne predpisy, v rámci ktorých 
držitelia licencie na námornú ťažbu ropy môžu prenajímať zariadenie tretím stranám, tak 
aby zodpovednosť za škody na ľudských životoch a životnom prostredí, ktoré boli 
spôsobené haváriami a katastrofami na námorných vrtných plošinách, mohla byť 
jednoduchšie stanovená v následných občianskoprávnych sporoch; 

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby po preskúmaní regulačného rámca čo najskôr predložila 
možné návrhy právnych predpisov, ktoré považuje za nevyhnutné na nápravu zistených 
slabých stránok regulačného režimu vzťahujúceho sa na ťažbu ropy a prieskum jej ložísk 
v EÚ; 

8. domnieva sa, že súčasné právne predpisy o zodpovednosti za životné prostredie obsahujú 
v tejto súvislosti niekoľko významných bielych miest, a preto vyzýva Komisiu, aby 
zvážila preskúmanie obsahu a rozšírenie rozsahu pôsobnosti súčasných právnych 
predpisov EÚ (vrátane smernice o environmentálnej zodpovednosti1 a smernice SEVESO 
II2) s cieľom zohľadniť riziká spojené s ťažbou ropy na mori; 

9. ďalej sa domnieva, že všetky návrhy právnych predpisov musia zabezpečovať komplexný 
právny rámec, ktorý:

– ak je možné zabráni činnostiam na morskom dne spojeným s potenciálnym rizikom 
ničenia morského a pobrežného životného prostredia;

– zaručí, že zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené týmito činnosťami ponesie 
znečisťovateľ, ako aj

– zaručí ochranu európskej morskej biodiverzity. 

10. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby spolupracovali s priemyselnými odvetviami a 
regulačnými orgánmi na zabezpečení čo najlepších bezpečnostných noriem platných pre 
všetky vrtné plošiny EÚ a ťažobné operácie v EÚ, aby sa v spolupráci s Medzinárodnou 
námornou organizáciou (IMO) aktívne snažili o posilnenie medzinárodných pravidiel a 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. mája 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd. Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok Ú. v. 
EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97.
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noriem v oblasti bezpečnosti a kontroly;

11. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli moratórium na akúkoľvek ťažbu 
ropy na otvorenom mori vo vodách EÚ, kým takéto normy nebudú zavedené v celej EÚ;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala zavedenie účinného systému dohľadu, ktorý 
umožní „kontrolovať kontrolné orgány“, a vyzýva na skoré posilnenie kontrolných metód 
a povinných minimálnych bezpečnostných požiadaviek na úrovni EÚ; 

13. domnieva sa, že by mandát Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť (EMSA) týkajúci 
sa plavidiel mal byť rozšírený aj na vrtné plošiny; a žiada, aby takéto nové úlohy boli 
zobraté do úvahy pri plánovaní rozpočtu agentúry EMSA, ako aj v počte jej 
zamestnancov;

14. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú správu pripravenú v spolupráci s orgánmi 
členských štátov a nezávislými odborníkmi, v ktorej by mala byť posúdená technická 
bezpečnosť zariadení a námorných vrtných plošín, ktoré vykonávajú svoju činnosť v 
morských a pobrežných vodách EÚ; 

15.  domnieva sa, že je kľúčové, aby Komisia preskúmala všetky otázky týkajúce sa financií a 
zodpovednosti spojené s ťažbou ropy v EÚ s cieľom, ak to bude nevyhnutné, zaviesť 
povinné poistenie v celej EÚ alebo ďalšie vhodné nástroje, akým je napríklad založenie 
osobitného európskeho fondu; domnieva sa, že takýto nástroj musí v plnej miere 
zohľadniť zodpovednosť producentov ropy, zabezpečiť, aby boli činnosti dostatočne 
poistené alebo inak finančne garantované, aby sa mohla zaistiť obnova a odškodnenie v 
súvislosti so spôsobenou škodou na životnom prostredí a poskytnúť dodatočné finančné 
záruky, napríklad v podobe fondov, na obnovu a odškodnenie v prípadoch, keď finančné 
záruky prevádzkovateľov nie sú dostatočné;

16.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila najmä zavedenie povinných systémov poistenia v 
celej EÚ určených na odškodnenie rybárov a ďalších spoločností poškodených 
prípadným únikom ropy; 

17. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala vyradzovanie existujúcich vrtných zariadení a 
aby, ak to bude potrebné, objasnila prostredníctvom právnych predpisov zodpovednosť 
prevádzkovateľov za zaistenie bezpečného odstránenia zariadení a za akúkoľvek škodu 
na životnom prostredí spôsobenou jeho vyradením; 

18. vyzýva Komisiu, aby zaviedla prísny a záväzný rámec týkajúci sa uverejňovania 
informácií o činnostiach spoločnosti v oblasti životného prostredia, v sociálnej a správnej 
oblasti; 

19. poveruje svojho pre predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


