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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o otázkach bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(2011/XXXX(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 
o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov1,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych 
požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom 
vrtnom priemysle2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica 
o IPKZ)3,

– so zreteľom na smernicu Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)4, zmenenú a doplnenú smernicami 
97/11/ES5, 2003/35/ES6 a 2009/31/ES7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 
(smernica o environmentálnej zodpovednosti alebo SEZ)8,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 
2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra9, v znení zmien 
a doplnení,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 
z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej 
bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami, 

                                               
1 Ú. v. ES L 164, 30.6.1994. s. 3.
2 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992. s. 9.
3 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008. s. 8.
4 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985. s. 40.
5 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997. s. 5.
6 Ú. v. EÚ L 156, 24.6.2003. s. 17.
7 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009. s. 114.
8 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004. s. 56.

9 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002. s. 1.
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ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/200210,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o činnosti EÚ v oblasti prieskumu 
ložísk ropy a ťažby ropy v Európe11,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Otázky bezpečnosti prieskumu ložísk 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori (KOM(2010)0560),

– so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2011),

A. keďže článok 194 ZFEÚ výslovne potvrdzuje právo členských štátov určiť podmienky 
využívania ich energetických zdrojov,

B. keďže domáce zdroje ropy a plynu významne prispievajú k uspokojeniu energetických 
potrieb Európy a majú zásadný význam pre našu energetickú bezpečnosť,

C. keďže sa zintenzívňuje činnosť na mori v oblastiach susediacich s územím EÚ, na ktoré sa 
nevzťahujú právne predpisy EÚ, pričom akákoľvek mimoriadna udalosť, ku ktorej by 
v nich došlo, by mohla mať dôsledky pre územie EÚ; keďže mnohé z týchto oblastí sú 
v súčasnosti politicky nestabilné,

Regulačný prístup

1. zdôrazňuje, že vydávanie povolení a ďalších schválení potrebných na prieskum a ťažbu 
zdrojov uhľovodíkov je výsadou jednotlivých členských štátov a že akékoľvek prerušenie 
činností je na uvážení príslušného členského štátu;

2. zdôrazňuje, že v rámci legislatívneho a regulačného režimu každého členského štátu by sa 
mal zaujať prístup založený na tzv. dokumentácii o bezpečnosti;

3. zdôrazňuje, že dokumentácia o bezpečnosti musí byť schválená pred začatím akejkoľvek 
činnosti a musí sa prehodnocovať najmenej každých päť rokov; poznamenáva, že 
schváleniu podliehajú aj akékoľvek vecné zmeny, aby sa zabezpečilo, že dokumentácia 
o bezpečnosti sa stane vyvíjajúcim sa dokumentom, ktorý bude odzrkadľovať zmeny;

4. je presvedčený, že aj jediný nový akt osobitných právnych predpisov EÚ môže znamenať 
riziko destabilizácie súčasnej siete režimov, ktoré by sa tak vzdialili od osvedčeného 
prístupu založeného na tzv. dokumentácii o bezpečnosti;

5. podporuje želanie Komisie, aby sa zosúladili minimálne normy v EÚ; domnieva sa, že 
bezpečnostné a environmentálne hľadiská by sa mali začleniť do všetkých právnych 
predpisov;

                                               
10 Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006. s. 1.
11 Prijaté texty, P7_TA(2010)0352.
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6. zdôrazňuje, že účinnosť právnych predpisov v konečnom dôsledku závisí od právomoci 
príslušných vnútroštátnych orgánov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité, aby vyškolení odborníci so znalosťami miestnych podmienok 
vykonávali pravidelné, rôznorodé a prísne inšpekcie; poznamenáva, že počet skúsených 
inšpektorov je obmedzený; konštatuje, že systém inšpekcií u prevádzkovateľa musí 
podliehať overeniu treťou stranou;

8. vyjadruje znepokojenie z toho, že „kontrolór kontrolórov“ na úrovni EÚ neprinesie 
dostatočnú pridanú hodnotu, aby sa dal odôvodniť odliv obmedzených regulačných 
zdrojov z príslušných vnútroštátnych orgánov;

9. uznáva, že spoločným využívaním inšpektorátov by členské štáty s menej rozvinutými 
činnosťami mohli dosiahnuť úspory z rozsahu;

Výmena informácií a najlepších postupov

10. domnieva sa, že pre členské štáty v oblasti Stredozemného, Baltského a Čierneho mora by 
sa mali vytvoriť podobné fóra, ako je Fórum pobrežných orgánov v Severnom mori 
(NSOAF) v prípade Severného mora;

11. uznáva prínos programov, do ktorých sú zapojení pracovníci, z hľadiska bezpečnosti; 
podporuje silné väzby a spoločné iniciatívy medzi priemyselným odvetvím, pracovníkmi 
a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného 
prostredia;

12. víta medzinárodné výmenné programy pre zamestnancov príslušných vnútroštátnych 
orgánov;

13. podporuje intenzívnejšie snahy o výmenu osvedčených postupov z hľadiska právnej 
úpravy, noriem, procesov a mimoriadnych udalostí;

14. uznáva, že informácie sa už vymieňajú, či už prostredníctvom regulačných skupín alebo 
obchodných partnerstiev a spoločných podnikov; je presvedčený, že bezpečnosť nie je 
výlučne záležitosťou majiteľa;

15. vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby zhromažďovali a vymieňali si informácie 
o hlásených mimoriadnych udalostiach – s náležitým zreteľom na citlivé obchodné 
informácie –, aby sa z toho mohli vyvodiť ponaučenia;

16. domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť: účinnosť rozličných jestvujúcich informačných 
kanálov, možnosť racionalizácie a/alebo možnosť vytvoriť nové medzinárodné režimy, 
a to s náležitým prihliadnutím na administratívne zaťaženie, ktoré z toho vyplýva;

Vydávanie povolení a súhlas s uskutočňovaním vrtov

17. poznamenáva, že existuje rozdiel medzi vydaním povolenia a udelením súhlasu 
s uskutočňovaním vrtov; upozorňuje, že držiteľom povolenia nemusí byť spoločnosť 
realizujúca vrt; domnieva sa, že po udelení povolenia a pred začatím vrtu by mali 
existovať tzv. regulačné kontrolné body;
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18. odporúča, aby vo všetkých členských štátoch boli oddelené funkcie vydávania povolení 
a funkcie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti;

Pohotovostné plány

19. podporuje používanie pohotovostných plánov špecifických pre danú lokalitu, v ktorých by 
sa identifikovali riziká, posúdili zdroje znečistenia a jeho vplyv a načrtla stratégia reakcie 
spolu s plánmi vrtov prípadných odľahčovacích vrtov; trvá na tom, že prevádzkovatelia by 
mali predkladať svoje pohotovostné plány najmenej dva mesiace pred začatím činností 
a že v prípade zložitých vrtov alebo náročných podmienok vŕtania by sa mal pohotovostný 
plán posúdiť, predložiť na konzultácie a schváliť súčasne s ďalšími regulačnými 
schvaľovacími procesmi (súvisiacimi napr. so životným prostredím alebo s návrhom 
vrtu); zastáva názor, že vo všetkých prípadoch sa činnosti nesmú začať pred schválením 
pohotovostného plánu; tvrdí, že príslušný vnútroštátny orgán by mal s náležitým 
prihliadnutím na ochranu údajov zverejniť pohotovostné plány;

20. vyzýva členské štáty, aby vypracovali, upravili alebo aktualizovali vnútroštátne 
pohotovostné plány uvádzajúce podrobnosti o kanáloch velenia a mechanizmoch 
využívania vnútroštátnych prostriedkov, ktoré by sa v prípade uniku využívali spolu 
so zdrojmi priemyselného odvetvia;

21. navrhuje, aby zásoby zdrojov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry určené 
na reakciu zahŕňali aj relevantné zdroje priemyselného odvetvia, pričom v každej morskej 
oblasti EÚ musia byť k dispozícii primerané zdroje;

Reakcia na katastrofy

22. uznáva, že prvotnú zodpovednosť za rekciu na katastrofy nesie priemyselné odvetvie; víta 
spoločné priemyselné iniciatívy týkajúce sa vývoja, mobilizácie a nasadzovania zdrojov 
s cieľom zabrániť únikom ropy;

23. vyjadruje presvedčenie, že odborné znalosti a zdroje agentúry EMSA by sa mali využívať 
na základe žiadosti členských štátov;

24. uznáva úlohu monitorovacieho a informačného centra12 pri dopĺňaní mechanizmov reakcie 
na núdzové situácie, ktorými disponujú členské štáty a priemyselné odvetvie;

Zodpovednosť

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri posudzovaní potreby zaviesť poistenie 
zodpovednosti postupovali obozretne tak, aby cenová politika nevytlačila malých 
a stredných prevádzkovateľov z trhu;

26. požaduje, aby sa zhodnotili prínosy spoločných fondov a v prípade potreby sa takéto 
fondy vytvorili v každej morskej oblasti EÚ; požaduje, aby členstvo príslušných 
prevádzkovateľov v týchto fondoch bolo povinné ako mechanizmus záchrannej siete 
poskytujúci istotu členským štátom a daňovým poplatníkom;

                                               
12 Monitorovacie a informačné centrum prevádzkované Komisiou. 
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27. zdôrazňuje, že príspevky by sa mali zakladať tak na miere rizika na danom mieste, ako aj 
na pohotovostných plánoch a mali by im zodpovedať;

28. domnieva sa, že smernica o environmentálnej zodpovednosti je veľmi zložitým právnym 
predpisom; trvá na tom, aby akékoľvek navrhované zmeny a doplnenia sprevádzalo 
posúdenie vplyvu;

29. odporúča, aby členské štáty zvážili prijatie odradzujúcich opatrení v prípade nedbalosti, 
ako sú pokuty, odobratie povolenia a trestná zodpovednosť zamestnancov; pripomína 
však, že takýto režim existoval v USA pred únikom ropy z plošiny Deepwater Horizon;

Vzťahy s tretími krajinami

30. naliehavo vyzýva, aby sa v rámci priemyselného odvetvia jednotne uplatňovali prísne 
normy bez ohľadu na to, kde sa vo svete vyvíja činnosť; vyjadruje pochybnosti 
nad vynútiteľnosťou požiadavky, aby spoločnosti so sídlom v EÚ pôsobili vo svete 
v súlade s normami EÚ;

31. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej prispievali k iniciatívam na mori 
v rámci zoskupenia G20;

32. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa aktívne angažovala spolu s pobrežnými členskými 
štátmi s cieľom zabezpečiť, aby regulačné rámce a dohľad poskytovali rovnako vysokú 
úroveň bezpečnosti;

33. berie na vedomie význam jestvujúcich právnych predpisov iniciovaných Programom OSN 
pre životné prostredie, a to prostredníctvom Stredozemského akčného plánu 
a Barcelonského dohovoru;

34. podporuje systémy vytvorené v rámci priemyselného odvetvia, ktoré slúžia na prenos 
odborných znalostí, predovšetkým do krajín s menej rozvinutými regulačnými rámcami;

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos, pokiaľ ide o spotrebu energie 
a energetickú bezpečnosť v EÚ. V EÚ sa viac ako 90 % ropy a 60 % plynu získava 
prostredníctvom činností na mori.

Aktivity neprebiehajú v celej EÚ rovnomerne a väčšina ťažby sa odohráva v Severnom mori. 
V EÚ pripadá iba na dva členské štáty okolo 80 % výroby surovej ropy13, pričom Nórsko 
produkuje viac ako celá EÚ-27.

Nie každá činnosť na mori, ktorá sa týka ťažby ropy a plynu v európskych vodách, prebieha 
vo vodách pod kontrolou EÚ. Napríklad v Stredozemnom mori prebieha významný prieskum 
ložísk pri brehoch severnej Afriky, najmä Egyptu a Líbye.

Katastrofa v súvislosti s plošinou Deepwater Horizon bola podnetom na to, všetky subjekty 
zapojené do prieskumu ložísk a ťažby plynu a ropy na mori opätovne prehodnotili bezpečnosť 
v ich priemyselných odvetviach. Štátna komisia pre únik ropy z plošiny BP Deepwater 
Horizon a vrty na mori okrem iného vydala súbor odporúčaní, z ktorých mnohé sa už 
vykonávajú.

Dôsledky pre Európu sú menej jasné. Viaceré odporúčania pre režim USA odrážajú postupy, 
ktoré sa v niektorých častiach EÚ bežne používajú už 20 rokov alebo dlhšie. V Severnom 
mori Európa disponuje vyspelými priemyselnými zariadeniami pôsobiacimi v dobre 
rozvinutom prostredí, pod dohľadom vyspelých a vyvíjajúcich sa regulačných režimov.

Jedno z prvých odporúčaní, ktoré obsahuje správa štátnej komisie, znie:
„Ministerstvo vnútra by malo vypracovať proaktívny, na rizikách založený prístup špecificky 
zameraný na jednotlivé zariadenia, činnosti a prostredia podľa vzoru prístupu založeného 
na tzv. dokumentácii o bezpečnosti v Severnom mori“.14

Normatívne režimy sú vo svojej podstate reakčné a nedokážu viesť k trvalému zlepšeniu 
politík a postupov potrebných na udržanie kroku s rozvíjajúcim sa priemyslom hľadajúcim 
stále vzácnejšie a ťažšie dostupné zásoby uhľovodíkov. Namiesto toho sa projekty musia 
posudzovať jednotlivo na základe environmentálnych a technických podmienok špecifických 
pre danú lokalitu. Vrty spojené s vysokým tlakom alebo vysokou teplotou (HPHT) sa 
vyznačujú rizikami, ktoré sa líšia od rizík v situácii, keď treba vyvinúť tlak s cieľom vyťažiť 
ropu. Hoci hĺbka vody má nepochybne vplyv na technickú náročnosť, čo sa týka vrtov a úsilia 
v reakcii na znečistenie, nie všetky hlbinné vrty sú nebezpečné a nie všetky vrty v plytkých 
moriach sú bezpečné.

Prístup založený na tzv. dokumentácii o bezpečnosti je prístup vychádzajúci z rizík 
špecifických pre danú lokalitu, ktorý od prevádzkovateľov požaduje, aby príslušným 
vnútroštátnym orgánom pôsobiacim v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného 
prostredia preukázali, že zvážili všetky riziká a vykonali príslušné kontroly. Akékoľvek 

                                               
13 UK & DK.
14 S. 252.
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zostávajúce riziko by malo zodpovedať zásade ALARP15. Príslušný orgán by mal 
pred začatím akejkoľvek činnosti schváliť dokumentáciu o bezpečnosti, ako aj všetky jej 
následné zmeny. Regulačné „kontrolné body“ pred začatím vŕtania zabezpečia, aby spustenie 
prevádzky nebolo automatické a činnosti sa nemohli začať pred posúdením a zmiernením 
rizika.

Žiadny nový prístup nesmie znížiť účinnosť takýchto regulačných noriem, ktoré sa už v praxi 
uplatňujú v členských štátoch, ale skôr by sa mal usilovať o rozšírenie najlepšieho postupu 
do všetkých vôd EÚ, pričom sa súčasne zabezpečí jeho prísne uplatňovanie.

V USA sa funkcie vydávania povolení a funkcie spojené so zdravím a s bezpečnosťou zlúčili 
do jednej agentúry. Viedlo to k vnútornému napätiu a nejasnostiam v oblasti cieľov, pričom 
systém sa stal menej odolným voči vonkajším vplyvom. Odporúča sa preto, aby členské štáty 
oddelili proces vydávania povolení od otázok zdravia a bezpečnosti.

Stanovenie charakteru regulačného rámca je dôležité, ale každý právny predpis je účinný iba 
vtedy, ak sa riadne vykonáva. V súvislosti s tým je v záujme zabezpečenia dodržiavania 
predpisov potrebné, aby odborníci, ktorí sú dobre oboznámení s podmienkami vŕtania 
a ktorým prevádzkovatelia dôverujú, vykonávali pravidelné inšpekcie.

Títo vysoko kvalifikovaní inšpektori, predovšetkým tí s dostatočnými skúsenosťami, 
predstavujú nedostatkový regulačný zdroj. Akékoľvek iniciatívy, ktoré slúžia na vyslanie, 
výmenu alebo dokonca cezhraničnú činnosť inšpektorov, by mali zohľadňovať túto 
skutočnosť a prinášať pridanú hodnotu namiesto odčerpávania dôležitých zdrojov.

Hoci v členských štátoch s obmedzenou mierou činností na mori môže spoločné využívanie 
inšpektorátov viesť k úsporám z rozsahu, nesmie sa tým ospravedlniť nižšia úroveň dohľadu. 
Priemyselné odvetvie pokrýva náklady na regulácie svojej činnosti. Podstatnou otázkou je 
skôr nedostatok regulačných zdrojov, a nie náklady na ne.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje jedna konkrétna otázka týkajúca sa prevádzky, a to že 
základná bezpečnosť vrtov tak na pevnine, ako aj na mori si za každých okolností vyžaduje 
dve preverené bariéry. Zariadenia, ako sú protierupčné uzávery, by sa mali často kontrolovať.

Výmena informácií

Treba vyvinúť maximálne úsilie o posilnenie dialógu a podporu spoločných iniciatív 
medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa vzoru NSOAF16.

Stredozemné, Baltské a Čierne more môže mať úžitok z podobného fóra, v rámci ktorého by 
regulačné orgány posudzovali vývoj v odvetví a najlepšie postupy, reagovali by 
na mimoriadne udalosti a šírili poznatky okrem iného prostredníctvom vykonávania 
nadnárodných projektov auditu a vytvárania pracovných skupín, ktoré by predkladali správy 
na pravidelných plenárnych zasadnutiach. Aby činnosť týchto fór bola účinná, mali by v nich 
pôsobiť všetky príslušné vnútroštátne orgány bez ohľadu na to, či sú v EÚ alebo mimo nej.

                                               
15 Na čo najnižšej rozumnej úrovni.
16 Fórum pobrežných orgánov v Severnom mori.
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Predkladanie správ o mimoriadnych udalostiach Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu 
je v odvetví jadrovej energie povinné. Právne predpisy EÚ stanovujú povinnosť hlásiť takéto 
nehody v prípade civilného letectva, čím sa zabezpečuje možnosť analyzovať a šíriť všetky 
informácie prostredníctvom využívania spoločného výskumného centra ako centrálneho 
registra.

Aj keď existujú mechanizmy v oblasti hlásenia mimoriadnych udalostí17 a neregulačnými 
kanálmi je možné šíriť vyvodené závery18, stále existuje priestor na ďalšie opatrenia, najmä 
z globálneho hľadiska.

Príslušné vnútroštátne orgány by mali zhromažďovať informácie získané na základe hlásenia 
mimoriadnych udalostí a včas ich zverejňovať, a to s náležitým prihliadnutím na citlivé 
obchodné informácie.

Komisia by mala posúdiť účinnosť najrôznejších existujúcich informačných kanálov 
pred tým, ako zhodnotí potrebu akýchkoľvek nových cezhraničných iniciatív.

Zapojenie zamestnancov

S cieľom vytvoriť kultúru prísneho zaistenia bezpečnosti je potrebné zapojiť zamestnancov 
pracujúcich na mori do iniciatív týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, pretože oni často 
najlepšie dokážu určiť prekážky brániace zlepšeniu výsledkov v oblasti zdravia a bezpečnosti.

Britský program Step Change in Safety bol zriadený s cieľom podporovať silný kultúrny 
prístup orientovaný na bezpečnosť prostredníctvom zapojenia zamestnancov, rozvíjania 
spoločných noriem a zverejňovania najlepších postupov. Značným prínosom sú často tie 
návrhy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré sa môžu považovať za nepatrné zmeny správania. 
Keďže sa však zvyčajne najväčšie riziko objavuje v tých etapách činností, ktoré si vyžadujú 
zásah človeka (vŕtanie, údržba atď.), takéto zameranie sa môže ukázať ako veľmi cenné.

Bezpečnostná odborná príprava

Ropný a plynársky priemysel na mori sa môže pochváliť stále sa zlepšujúcimi výsledkami 
v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Zameranie na bezpečnosť personálu by však 
nemalo odvádzať pozornosť od bezpečnosti postupov, najmä v oblasti prevencie havárií a ich 
riadenia.

Zásadný význam má dôkladná odborná príprava týkajúca sa scenárov riadenia havárií. 
V celosvetovom meradle je už napríklad normou, že všetci prevádzkovatelia vrtných 
zariadení absolvujú kurzy zamerané na kontrolu vrtov (vrátane odbornej prípravy týkajúcej sa 
reakcie v prípade havárie).

Zdá sa, že k mnohým zlyhaniam pri havárií plošiny Deepwater Horizon došlo v dôsledku 
hľadísk jej prevádzky, ktoré súvisia s istou kultúrou práce.

                                               
17 Napríklad správa komisie OSPAR o prípadoch vypúšťania ropy, ropných škvrnách a emisiách.
18 Napríklad bulletiny Fóra pobrežných orgánov v Severnom mori týkajúce sa bezpečnosti.
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Príprava na najhoršie

Podstatným prvkom regulačného procesu by malo byť predloženie, konzultácia a schválenie 
pohotovostného plánu pre určitú lokalitu. Tieto plány by mali: určiť prípadné riziká, posúdiť 
zdroje znečistenia a jeho vplyv, načrtnúť stratégiu reakcie, ktorá môže zahŕňať plán vŕtania 
odľahčovacích vrtov a identifikovať vhodné zariadenie na reakciu.

Žiadna činnosť by sa nemala začať, kým sa neschváli pohotovostný plán. V prípade zložitých 
vrtov alebo náročných podmienok vŕtania by sa mal pohotovostný plán posudzovať súčasne 
s ďalšími regulačnými schvaľovacími postupmi.

Dosah havárie plošiny Deepwater Horizon bol znásobený tým, že neexistovalo primerané 
záchytné zariadenie. Konkrétne ponaučenie z tejto havárie by sa malo odraziť pri projektovaní 
záložných systémov a zariadenia slúžiaceho na obnovu. Otázka lepšej reakcie na budúcu krízu 
je jednou z kľúčových oblastí diskusie v rámci fór ako GIRG19 a OSPRAG20. Spoločné 
iniciatívy zamerané na vývoj vhodných zariadení na zachytávanie a obnovu už priniesli 
ovocie – skupina OSPRAG si nedávno objednala „uzáver“, ktorý by v prípade úniku ropy 
mohol uzavrieť vrt a používal by sa v oblasti pevninského šelfu Spojeného kráľovstva.

Priemyselné odvetvie a regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby podobné zariadenie bolo 
k dispozícii v Stredozemnom mori.

V súvislosti s revíziou nariadenia o zriadení agentúry EMSA, ktorá sa zaoberá otázkou 
reakcie na znečistenie spôsobené prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori, 
by agentúra mala zhromaždiť inventár prostriedkov reakcie, ktoré má k dispozícii priemysel, 
a verejné zdroje.

Nápravné opatrenia

Počiatočnú fázu reakcie na haváriu plošiny Deepwater Horizon charakterizovala nejasnosť 
zodpovednosti, nedostatočný dohľad zo strany vlády a nedôsledné poskytovanie informácií 
verejnosti.

Únik ropy celoštátneho významu v EÚ by mal spustiť pohotovostný plán daného členského 
štátu obsahujúci podrobné informácie o veliteľských štruktúrach, komunikačných kanáloch 
a plánoch využitia vnútroštátnych prostriedkov, čím by sa doplnili snahy priemyselného 
odvetvia.

Zodpovednosť

Možné náklady v súvislosti s akoukoľvek haváriou ovplyvňujú mnohé faktory súvisiace 
s typom vrtu (veľkosťou zásobníka, tlakom, teplotou atď.), širším okolím a charakterom 
reakcie, pričom rozhodujúca je rýchlosť reakcie.

                                               
19 Celosvetová skupina zameraná na odstraňovanie následkov únikov ropy (Global Industry Response Group).
20 Skupina zameraná na predchádzanie únikom ropy a odstraňovanie následkov únikov ropy (Oil Spill 
Prevention and Response Group).
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Environmentálna zodpovednosť v EÚ je založená na zásade „znečisťovateľ platí“. Dôležitou 
regulačnou kontrolou pred začatím činností je ubezpečenie sa, že prevádzkovatelia disponujú 
dostatočnými finančnými zdrojmi na splnenie tejto požiadavky, ako aj ďalších povinností.

Regulačné prekážky v tejto oblasti však nesmú byť také vysoké, že v podstate znemožnia 
činnosť menších a často špecializovaných prevádzkovateľov v priemyselnom odvetví. Zatiaľ 
čo veľké nadnárodné spoločnosti čoraz viac dospievajú k zisteniu, že nie je rentabilné 
pokračovať v ťažbe v niektorých existujúcich lokalitách, menší prevádzkovatelia ich často 
môžu prevziať, pokračovať v investovaní a rozšíriť dodávky. Ďalšie investície majú zásadný 
význam z hľadiska zastavenia poklesu produkcie v zavedených prevádzkach na ťažbu ropy 
a zemného plynu na mori v EÚ.

Oligopol v oblasti ťažby na mori nie je najlepším riešením na uspokojenie hospodárskych, 
environmentálnych a energetických potrieb EÚ.

Združenie OPOL je systémom vzájomných záruk v Severnom mori, ktorý zaväzuje svojich 
členov spomedzi priemyselných subjektov, aby prijali prísnu zodpovednosť za škody 
spôsobené znečistením životného prostredia, ktorá nepripúšťa zlyhania, a povinnosť uhradiť 
nápravné opatrenia, pričom v súčasnosti je hranica tejto zodpovednosti 250 mil. USD za jednu 
mimoriadnu udalosť.21

Takýto systém ponúka mechanizmus na riadne vyrovnanie nárokov a nabáda všetky strany 
na okamžité prijatie nápravných opatrení. Takéto vzájomné delenie o riziko prispieva 
k určitému stupňu sebakontroly a dohľadu medzi prevádzkovateľmi. Systém závisí od dôvery 
medzi prevádzkovateľmi pôsobiacimi v podobnej lokalite. Zdá sa, že nie je vhodné rozšíriť 
pôsobnosť združenia OPOL na mimopobrežné zariadenia v prípade iných morí EÚ. 
Vzhľadom na jeho výhody by sa však mali vytvoriť rovnocenné systémy pre činnosti na mori 
v iných vodách EÚ.

Medzinárodný rozmer

Na vody EÚ sa vzťahuje veľké množstvo medzinárodných právnych predpisov. Akékoľvek 
opatrenie na úrovni EÚ je možné privítať iba v prípade, že prinesie pridanú hodnotu.

Hoci priemyselné odvetvie by malo zabezpečiť, aby subjekty pôsobiace v rámci neho 
jednotne uplatňovali prísne normy všade vo svete, uloženie tejto povinnosti spoločnostiam 
so sídlom v EÚ sa javí ako nerealistické. Bez ohľadu na prípadné právne otázky nie je možné, 
aby príslušné vnútroštátne orgány sledovali globálne činnosti spoločností.

Je tiež otázne, aký dosah na globálne bezpečnostné normy by malo, keby sa pod kontrolu 
vládnych alebo štátnych regulovaných ropných spoločností dostalo stále väčšie množstvo 
celosvetovej produkcie ropy.

Lepší a realistickejší prístup spočíva v podpore medzinárodného úsilia na úrovni skupiny G20 
o výmenu informácií o osvedčených postupoch, čo sa týka právnej úpravy, noriem 
a procesov. Priemyselné odvetvie má doplňujúcu úlohu a mali by sa podporovať systémy ako 

                                               
21 Táto suma nepredstavuje najvyššiu úroveň zodpovednosti.
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PETRAD22, predovšetkým ak sa angažujú v rozvojových krajinách.

                                               
22 Výmena skúseností s nórskymi producentmi.


