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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti 
vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0688),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0392/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro právní záležitosti 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o bezpečnosti činností v oblasti 
vyhledávání, průzkumu a těžby ropy 
a zemního plynu na moři

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o bezpečnosti činností v oblasti 
vyhledávání, průzkumu a těžby ropy 
a zemního plynu na moři

Or. en

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění projednávaného právního předpisu. Jeho 
přijetí si vyžádá příslušné změny v celém znění.)
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Havárie, ke kterým došlo v roce 2010 
v souvislosti s činnostmi těžby ropy 
a zemního plynu, zejména v Mexickém 
zálivu, si vyžádaly přezkum politik 
zaměřených na zajištění bezpečnosti 
těžebních činností na moři. Komise 
zahájila přezkum a dne 13. října 2010 
vyjádřila své první stanovisko 
k bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu 
na moři ve svém sdělení „Řešení otázky 
bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu 
v pobřežních vodách“. Evropský parlament 
ve dnech 7. října 2010 a 13. září 2011 přijal 
k tomuto tématu usnesení. Ministři pro 
energetiku členských států vyjádřili svá 
stanoviska v závěrech Rady ve složení pro 
energetiku ze dne 3. prosince 2010.

(4) Havárie, ke kterým došlo v roce 2010 
v souvislosti s činnostmi těžby ropy 
a zemního plynu, zejména v Mexickém 
zálivu, bolestně poukázaly na rizika, která 
s sebou nesou činnosti těžby ropy 
a zemního plynu na moři, a vyžádaly si 
přezkum politik zaměřených na zajištění 
bezpečnosti těžebních činností na moři. 
Komise zahájila přezkum a dne 13. října 
2010 vyjádřila své první stanovisko 
k bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu 
na moři ve svém sdělení „Řešení otázky 
bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu 
v pobřežních vodách“. Evropský parlament 
ve dnech 7. října 2010 a 13. září 2011 přijal 
k tomuto tématu usnesení. Ministři pro 
energetiku členských států vyjádřili svá
stanoviska v závěrech Rady ve složení pro 
energetiku ze dne 3. prosince 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Odvětví těžby ropy a zemního plynu na 
moři působí v několika oblastech Unie 
a existují vyhlídky na nový regionální 
rozvoj ve vodách Unie. Těžba ropy 
a zemního plynu na moři je významným 
prvkem pro zabezpečení dodávek energie 
v EU.

(7) Odvětví těžby ropy a zemního plynu na 
moři působí v několika oblastech Unie 
a existují vyhlídky na nový regionální 
rozvoj ve vodách Unie i technologický 
rozvoj umožňující vrtání v náročnějších 
podmínkách. Těžba ropy a zemního plynu 
na moři je významným prvkem pro 
zabezpečení dodávek energie v EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 
30. května 1994 o podmínkách udělování 
a užívání povolení k vyhledávání, 
průzkumu a těžbě uhlovodíků smějí být 
činnosti těžby ropy a zemního plynu na 
moři prováděny na základě udělení 
povolení. V souvislosti s tím se vyžaduje, 
aby příslušný orgán zvážil technická 
a finanční rizika a podle možnosti rovněž 
předchozí poznatky ohledně zodpovědnosti 
žadatelů, kteří se ucházejí o výhradní 
licence na průzkum a těžbu. Je třeba 
zajistit, aby příslušné orgány při zkoumání 
technické a finanční způsobilosti žadatele 
o licenci důkladně posoudily také jeho 
schopnost trvale zajistit bezpečný 
a efektivní provoz za všech 
předvídatelných podmínek.

(9) V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 
30. května 1994 o podmínkách udělování 
a užívání povolení k vyhledávání, 
průzkumu a těžbě uhlovodíků smějí být 
činnosti těžby ropy a zemního plynu na 
moři prováděny na základě udělení 
povolení. V souvislosti s tím se vyžaduje, 
aby příslušný orgán zvážil technická 
a finanční rizika a podle možnosti rovněž 
předchozí poznatky ohledně zodpovědnosti 
žadatelů, kteří se ucházejí o výhradní 
licence na průzkum a těžbu. Je třeba 
zajistit, aby příslušné orgány při zkoumání 
technické a finanční způsobilosti žadatele 
o licenci důkladně posoudily také jeho 
schopnost trvale zajistit bezpečný 
a efektivní provoz za všech 
předvídatelných podmínek. Mechanismy 
finanční záruky a pojistné sazby by měly 
být založeny na skutečných rizicích, která 
vyplývají z těžebních a netěžebních 
činností, a jsou tedy zapotřebí pojistné 
produkty vytvořené pro jednotlivé 
projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Osvědčené provozní postupy Unie 
vyžadují, aby majitelé 

(21) Osvědčené provozní postupy Unie 
vyžadují, aby majitelé 
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a/nebo provozovatelé zařízení, včetně 
mobilních vrtných plošin, zavedli efektivní 
podnikovou politiku a vhodná opatření za 
účelem prevence závažných havárií 
a komplexně a systematicky identifikovali 
všechny scénáře závažných nebezpečí 
v souvislosti se všemi nebezpečnými 
činnostmi, jež mohou být na daném 
zařízení prováděny. Tyto osvědčené 
postupy rovněž vyžadují zhodnocení 
pravděpodobnosti a důsledků a nezbytná 
kontrolní opatření pro takové scénáře 
v rámci komplexního systému řízení 
bezpečnosti. Taková politika a opatření by 
měly být jasně popsány v dokumentu 
(„zpráva o významných rizicích“). Tato 
zpráva by měla být srovnatelná 
s dokumentem týkajícím se bezpečnosti 
a zdraví, který je uveden ve směrnici 
92/91/ES, a doplňovat jej a měla by rovněž 
obsahovat ustanovení o posouzení rizik pro 
životní prostředí a o plánech reakce na 
mimořádné události. Měla by se stanovit 
povinnost předkládat tuto zprávu 
příslušnému orgánu v rámci postupu 
udělování souhlasu.

a/nebo provozovatelé zařízení, včetně 
mobilních vrtných plošin, zavedli efektivní 
podnikovou politiku a vhodná opatření za 
účelem prevence závažných havárií 
a komplexně a systematicky identifikovali 
všechny scénáře závažných nebezpečí 
v souvislosti se všemi nebezpečnými 
činnostmi, jež mohou být na daném 
zařízení prováděny. Tyto osvědčené 
postupy rovněž vyžadují zhodnocení 
pravděpodobnosti a důsledků a nezbytná 
kontrolní opatření pro takové scénáře 
v rámci komplexního systému řízení 
bezpečnosti. Taková politika a opatření by 
měly být jasně popsány v dokumentu 
(„zpráva o významných rizicích“). Tato 
zpráva by měla být srovnatelná 
s dokumentem týkajícím se bezpečnosti
a zdraví, který je uveden ve směrnici 
92/91/ES, a doplňovat jej a měla by rovněž 
obsahovat ustanovení o posouzení rizik pro 
životní prostředí a o plánech reakce na 
mimořádné události. Měla by se stanovit 
povinnost předkládat tuto zprávu 
příslušnému orgánu v rámci postupu 
udělování souhlasu. Na vytváření zprávy 
o významných rizicích by se měli podílet 
také pracovníci, například 
prostřednictvím voleného zástupce pro 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) V této souvislosti byla na základě 
rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012 
založena Skupina orgánů dohledu nad 
těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních 
vodách Evropské unie („skupina orgánů 
dohledu EU“), aby sloužila jako fórum 
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pro výměnu zkušeností a odborných 
znalostí týkajících se předcházení 
závažných havárií a reakcí na ně při 
aktivitách v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48. Vzhledem k tomu, že žádné nástroje 
finančního zajištění, a to ani systémy 
sdílení rizika, nemohou zvládnout všechny 
případné následky mimořádně závažných 
havárií, Komise by měla pokračovat 
v dalších analýzách a studiích vhodných 
opatření, aby bylo možné zajistit 
dostatečně silný režim odpovědnosti za 
škody spojené s činností v oblasti ropy 
a zemního plynu na moři, požadavky na 
finanční způsobilost včetně dostupnosti 
vhodných nástrojů finančního zajištění 
nebo jiná opatření.

48. Vzhledem k tomu, že žádné nástroje 
finančního zajištění, a to ani systémy 
sdílení rizika, nemohou zvládnout všechny 
případné následky mimořádně závažných 
havárií, Komise by měla pokračovat 
v dalších analýzách a studiích vhodných 
opatření, aby bylo možné zajistit 
dostatečně silný režim odpovědnosti za 
škody spojené s činností v oblasti ropy 
a zemního plynu na moři, požadavky na 
finanční způsobilost včetně dostupnosti 
vhodných nástrojů finančního zajištění 
nebo jiná opatření a do jednoho roku od 
přijetí podat zprávu o výsledcích 
a návrzích.

V každé přímořské oblasti EU by se měly 
pro případ znečištění ropou zavést systémy 
vzájemné náhrady a členství v nich by 
mělo být z důvodu vytvoření bezpečnostní 
sítě pro subjekty povinné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Komise zajistí, aby se v odvětvích 
dodržovaly alespoň ekologické 
a bezpečnostní normy Unie či jejich 
obdoba aplikovaná kdekoli ve světě.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „přijatelným“ spojený s rizikem závažné 
havárie, které lze tolerovat až do nejzazší 
meze, za kterou za vynaložení dalšího 
času, zdrojů nebo nákladů nelze odvodit 
významné snížení rizika;

1. „přípustným“ míra rizika závažné 
havárie, která je podle možností co nejvíce 
snížena, přičemž zbytkové riziko je ve 
vztahu k množství dalšího vynaloženého 
času, zdrojů nebo nákladů nezbytných 
k odvrácení havárie nepatrné;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „příslušným orgánem“ orgán jmenovaný 
podle tohoto nařízení a odpovědný za
výkon povinností, jež souvisejí s jeho 
oblastí působnosti;

6. „příslušným orgánem“ veřejný orgán či 
veřejnoprávní subjekt jmenovaný za
účelem výkonu povinností, které mu byly 
tímto nařízením uloženy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. „subjektem“ každá fyzická či 
právnická osoba nebo jakékoli jejich 
seskupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „licencí na průzkum“ povolení vydané 
členským státem k provádění průzkumu 
ropy a zemního plynu v podzemní vrstvě 
oblasti, na kterou se licence vztahuje, 
avšak nikoli k těžbě ropy a zemního plynu 
pro komerční účely;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oddělený postup pro udělování licencí (pro průzkum a těžbu) je v rozporu s běžnou praxí. 
Informace, které se shromažďují na základě průzkumných činností, mohou být licenčním 
úřadem upřednostněny před udělením licence na těžební práce a jsou cílem obsaženým 
v pozměněném textu čl. 4 odst. 3.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „odvětvím“ soukromé společnosti, 13. „odvětvím“ subjekty, které se přímo 
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které se přímo podílejí na činnostech 
v oblasti ropy a zemního plynu na moři 
podle tohoto nařízení nebo jejichž činnosti 
jsou s těmito operacemi úzce spojeny;

podílejí na činnostech v oblasti ropy 
a zemního plynu na moři podle tohoto 
nařízení nebo jejichž činnosti jsou s těmito 
operacemi úzce spojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. „závažnou havárií“ událost, jako je 
požár nebo výbuch, významná ztráta 
kontroly nad vrtem nebo významný únik
uhlovodíků do životního prostředí, 
významná škoda na zařízení nebo na jeho 
vybavení, ztráta integrity konstrukce 
zařízení a jakákoli jiná událost, při které 
dojde k usmrcení nebo těžkému zranění 
pěti nebo více osob nacházejících se na 
zařízení nebo pracujících v souvislosti se 
zařízením;

18. „závažnou havárií“ událost, jako je 
požár nebo výbuch, ztráta kontroly nad 
vrtem nebo významné uniknutí
uhlovodíků či nebezpečných látek, při níž 
jsou oběti na životech; událost, která má 
za následek závažnou škodu na zařízení 
nebo na jeho vybavení, s bezprostředním 
ohrožením života; jakákoli jiná událost, 
která má za následek hromadné usmrcení 
nebo těžké zranění osob pracujících na 
zařízení na moři nebo zapojených do 
činnosti v souvislosti se zařízením; 
významné uvolnění uhlovodíků či 
nebezpečných látek s citelným dopadem 
na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. „těžbou ropy a zemního plynu na moři“ 
veškeré činnosti související s průzkumem, 
těžbou nebo zpracováním ropy a zemního 
plynu na moři. Zahrnují dopravu ropy 
a zemního plynu s využitím infrastruktury 

21. „těžbou ropy a zemního plynu na moři“ 
veškeré činnosti související s průzkumem, 
těžbou nebo zpracováním ropy a zemního 
plynu na moři. Zahrnují dopravu ropy 
a zemního plynu do zařízení na moři nebo 
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na moři propojené se zařízením nebo
s podmořskými zařízeními;

podmořských zařízení či z těchto zařízení 
s využitím propojené infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. „provozovatelem“ provozovatel 
těžebního zařízení nebo vlastník
netěžebního zařízení a provozovatel vrtu
v souvislosti s provozováním vrtu.
Provozovatel i držitel licence spadají pod 
definici čl. 2 odst. 6 směrnice 2004/35/ES;

22. „provozovatelem“ provozovatel 
těžebního zařízení, provozovatel
netěžebního zařízení nebo provozovatel 
vrtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. „provozovatelem těžebního zařízení“ 
osoba určená držitelem licence k řízení 
a kontrole hlavních funkcí těžebního 
zařízení;

23. „provozovatelem těžebního zařízení“ 
subjekt určený držitelem licence k řízení 
a kontrole hlavních funkcí těžebního 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24. „vlastníkem“ osoba s právním 
nárokem kontrolovat provoz netěžebního 

24. „provozovatelem netěžebního zařízení“ 
subjekt s právním nárokem kontrolovat 
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zařízení; provoz netěžebního zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. „licencí na těžbu“ povolení udělené 
členským státem k těžbě ropy a zemního 
plynu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oddělený postup pro udělování licencí (pro průzkum a těžbu) je v rozporu s běžnou praxí. 
Informace, které se shromažďují na základě průzkumných činností, mohou být licenčním 
úřadem upřednostněny před udělením licence na těžební práce a jsou cílem obsaženým 
v pozměněném textu čl. 4 odst. 3.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. „rizikem“ pravděpodobnost 
konkrétního dopadu, ke kterému dochází 
v konkrétní době nebo za konkrétních 
okolností;

30. „rizikem“ kombinace
pravděpodobnosti události a jejích 
následků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. „provozovatelem vrtu“ osoba určená
držitelem licence k tomu, aby plánovala
a prováděla provozování vrtu.

33. „provozovatelem vrtu“ subjekt určený
k tomu, aby plánoval a prováděl
provozování vrtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a. „nedostatečnou reakcí na únik ropy“ 
situace, v níž se činnosti, které mohou 
způsobit únik ropy, provádí za takových 
okolností, kdy nelze zasáhnout účinným 
způsobem buď z toho důvodu, že dostupné 
technologie nebudou účinné, anebo proto, 
že jejich zapojení je nemožné kvůli 
podmínkám životního prostředí či 
v důsledku jiných omezujících okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obzvlášť při posuzování technické 
a finanční způsobilosti subjektů, které 
žádají o povolení k provozování činnosti 
v oblasti ropy a zemního plynu na moři, je 
třeba věnovat náležitou pozornost rizikům, 
nebezpečím a jakýmkoli dalším 

2. Licenční orgány obzvlášť posoudí, zda 
jsou technické a finanční způsobilosti 
subjektů, které žádají o povolení 
k provozování činnosti v oblasti ropy 
a zemního plynu na moři, přiměřené 
rizikům, nebezpečím a jakýmkoli dalším 
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informacím souvisejícím s dotčenou oblastí 
a příslušné fázi činností průzkumu a těžby 
a také finanční způsobilosti žadatelů, 
včetně finančního zajištění a způsobilosti 
nést odpovědnost, která potenciálně 
vyplývá z příslušných činností v oblasti 
ropy a zemního plynu na moři, zvláště pak 
odpovědnost za škody na životním 
prostředí.

informacím souvisejícím s dotčenou oblastí 
a příslušné fázi činností průzkumu a těžby. 
Je třeba věnovat náležitou pozornost 
finančnímu zajištění žadatelů a jejich 
způsobilosti nést odpovědnost, která 
potenciálně vyplývá z příslušných činností
v oblasti ropy a zemního plynu na moři, 
zvláště pak odpovědnost za škody na 
životním prostředí.

Zároveň vezmou v potaz zprávy 
o rozsáhlých haváriích, na nichž se 
žadatel podílel.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení k průzkumu ropy a zemního 
plynu na moři a k těžební činnosti se 
udělují samostatně.

3. Povolení k průzkumu ropy a zemního 
plynu na moři a k těžební činnosti, která se 
vztahují k téže licenční oblasti, se udělují 
takovým způsobem, že informace, které se 
shromažďují na základě průzkumných 
činností, mohou být licenčním úřadem 
upřednostněny před udělením licence na 
těžební práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Licenční orgány podle směrnice 
94/22/ES při posuzování technické 
a finanční způsobilosti subjektů, které 
žádají o povolení činnosti těžby ropy 

vypouští se
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a zemního plynu na moři, zohledňují 
rizika, nebezpečí a veškeré další 
relevantní informace spojené s příslušným 
umístěním a s konkrétní fází 
průzkumných a těžebních operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují, aby byla 
veřejnosti poskytnuta včasná a účinná 
možnost účasti na postupu udělování
licencí v jurisdikci těchto členských států 
v souladu s požadavky přílohy I tohoto 
nařízení. Použijí se postupy stanovené 
v příloze II směrnice 2003/35/ES.

1. Členské státy zajišťují, aby byla 
veřejnosti poskytnuta včasná a účinná 
možnost účasti na postupu udělování
povolení k provozování činnosti v oblasti 
těžby ropy a zemního plynu na moři 
v souladu s požadavky přílohy I tohoto 
nařízení. Použijí se postupy stanovené 
v příloze II směrnice 2003/35/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast veřejnosti je organizována tak, 
aby bylo zajištěno, že zveřejnění informací 
a zapojení veřejnosti nepředstavuje riziko 
pro bezpečnost a ochranu zařízení v oblasti 
ropy a zemního plynu na moři a jejich 
operace.

3. Účast veřejnosti je organizována tak, 
aby bylo zajištěno, že zveřejnění informací 
a zapojení veřejnosti nepředstavuje riziko 
pro bezpečnost a ochranu zařízení v oblasti 
ropy a zemního plynu na moři a jejich 
operace a nepoškodí obchodní zájmy 
žadatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) doklad o členství provozovatele 
v systému vzájemné náhrady v případě 
znečištění ropou;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva o významných rizicích se 
příslušnému orgánu předloží ve lhůtě 
určené příslušným orgánem, a to 
nejpozději 12 týdnů před plánovaným 
zahájením operací.

3. Zpráva o významných rizicích se 
příslušnému orgánu předloží ve lhůtě 
určené příslušným orgánem, a to 
nejpozději 12 týdnů před plánovaným 
zahájením operací. Operace nezačnou, 
dokud příslušný orgán zprávu 
o významných rizicích nepřijme.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva o významných rizicích pro 
těžební zařízení obsahuje údaje uvedené 
v oddílech 2 a 5 přílohy II.

1. Zpráva o významných rizicích pro 
těžební zařízení obsahuje údaje uvedené 
v oddílech 2 a 5 přílohy II. Na přípravě 
zprávy o významných rizicích se podílejí 
zástupci pracovníků. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že jsou předtím, než je možné 
zprávu o významných rizicích přijmout, 
nezbytné další informace, vyžádá si 
příslušný orgán tyto další informace nebo 
změny předložených dokumentů.

4. V případě, že jsou předtím, než je možné 
zprávu o významných rizicích přijmout, 
nezbytné další informace, poskytne
provozovatel na žádost příslušného 
orgánu takovéto informace a zanese do 
návrhu zprávy o významných rizicích 
jakékoli nezbytné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva o významných rizicích pro 
netěžební zařízení obsahuje údaje uvedené 
v oddílech 3 a 5 přílohy II.

1. Zpráva o významných rizicích pro 
netěžební zařízení obsahuje údaje uvedené 
v oddílech 3 a 5 přílohy II. Na přípravě 
zprávy o významných rizicích se podílejí 
zástupci pracovníků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě, že jsou předtím, než je možné 
zprávu o významných rizicích přijmout, 
nezbytné další informace, vyžádá si 
příslušný orgán tyto další informace nebo 

5. V případě, že jsou předtím, než je možné 
zprávu o významných rizicích přijmout, 
nezbytné další informace, poskytne
provozovatel na žádost příslušného 
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změny předložených dokumentů. orgánu takovéto informace a zanese do 
návrhu zprávy o významných rizicích 
jakékoli nezbytné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Interní plán reakce na mimořádné 
události pro těžební a netěžební zařízení se 
předkládá příslušnému orgánu jako 
součást zprávy o významných rizicích.

2. Interní plán reakce na mimořádné 
události pro těžební a netěžební zařízení 
předloží provozovatel příslušnému orgánu 
jako součást zprávy o významných 
rizicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vybavení pro zadržení všech 
potenciálních úniků je dostupné 
v blízkosti zařízení, aby se umožnilo jeho 
včasné zapojení v případě závažné 
havárie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán toto oznámení posoudí 
a přijme opatření, jež považuje za 
nezbytná, dříve než bude možné zahájit 
provozování vrtu.

2. Příslušný orgán toto oznámení posoudí 
a přijme opatření, jež považuje za 
nezbytná, jako je zákaz zahájení činnosti, 
pokud je to nutné, dříve než bude možné 
zahájit provozování vrtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán oznámení posoudí 
a přijme opatření, jež považuje za 
nezbytná, a to předtím, než smějí být 
kombinované operace zahájeny.

2. Příslušný orgán toto oznámení posoudí 
a přijme opatření, jež považuje za 
nezbytná, jako je zákaz zahájení činnosti, 
pokud je to nutné, dříve než bude možné 
zahájit provozování vrtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výběr nezávislé třetí strany pro 
ověřování a návrhy systémů nezávislého 
ověřování třetí stranou a nezávislého 
zkoumání vrtů musí splňovat kritéria 
stanovená v oddílu 5 přílohy II.

2. Výběr nezávislé třetí strany pro 
ověřování a návrhy systémů nezávislého 
ověřování třetí stranou a nezávislého 
zkoumání návrhů vrtů musí splňovat 
kritéria stanovená v oddílu 5 přílohy II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Netěžební zařízení provozovaná ve 
vodách Unie musí splňovat požadavky 
příslušných mezinárodních úmluv 
vymezené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 391/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 nebo odpovídajících 
standardů předpisu pro stavbu a vybavení 
mobilních vrtných jednotek na moři 
(MODU Code 2009). Musí být 
certifikována organizací, která je uznávána 
Unií v souladu s výše uvedeným 
nařízením.

7. Netěžební mobilní zařízení provozovaná 
ve vodách Unie musí splňovat požadavky 
příslušných mezinárodních úmluv 
vymezené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 391/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 nebo odpovídajících 
standardů předpisu pro stavbu a vybavení 
mobilních vrtných jednotek na moři 
(MODU Code). Musí být certifikována 
organizací, která je uznávána Unií 
v souladu s výše uvedeným nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise ve spolupráci s Evropskou 
agenturou pro námořní bezpečnost 
vypracuje a pravidelně aktualizuje seznam 
organizací uznaných jako nezávislé 
ověřující třetí strany v souvislosti 
s těžebními zařízeními podle článku 35.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoc zakázat činnost Pravomoc příslušného orgánu ve vztahu 
k činnostem týkajícím se zařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zakáže operace nebo 
zahájení operací každého zařízení nebo 
jeho části, pokud se má za to, že opatření 
přijatá provozovatelem za účelem 
prevence a zmírnění důsledků závažných 
havárií podle článků 10, 11, 13 a 14 mají
vážné nedostatky.

1. Příslušný orgán zakáže operace nebo 
zahájení operací každého zařízení nebo 
jakékoli související infrastruktury, pokud 
se má za to, že opatření navržená ve 
zprávě o významných rizicích za účelem 
prevence či zmírnění důsledků závažných 
havárií podle článků 10, 11, 13 a 14 
nestačí k dodržení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán zakáže provoz každého 
zařízení nebo jeho části, jestliže výsledek 
inspekce, pravidelného přezkumu zprávy 
o významných rizicích podle článků 10 
a 11 nebo změn v oznámeních podle 
článků 13 a 14 ukáže, že požadavky tohoto 
nařízení nejsou splněny nebo že existují 
důvodné obavy ohledně bezpečnosti 

4. Příslušný orgán zakáže provoz každého 
zařízení nebo jeho části či jakékoli 
související infrastruktury, jestliže 
výsledek inspekce, pravidelného přezkumu 
zprávy o významných rizicích podle článků 
10 a 11 nebo změn v oznámeních podle 
článků 13 a 14 ukáže, že požadavky tohoto 
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operací nebo zařízení. nařízení nejsou splněny nebo že existují 
důvodné obavy ohledně bezpečnosti 
operací nebo zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže má členský stát za to, že 
provozování vrtu nebo zařízení v případě 
havárie může mít významný negativní vliv 
na vody jiného členského státu, nebo 
jestliže o to požádá členský stát, který 
může být významně postižen, předá 
členský stát, pod jehož jurisdikcí mají tyto 
operace probíhat, dotčenému členskému 
státu relevantní informace a usiluje 
o přijetí společných preventivních opatření 
k předcházení škodám.

1 Jestliže má členský stát či příslušný 
orgán za to, že závažná havárie související 
operacemi v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři prováděnými pod jeho 
jurisdikcí bude pravděpodobně mít 
významný vliv na životní prostředí jiného 
členského státu, nebo jestliže o to požádá 
členský stát či příslušný orgán v jiném 
členském státu, který může být významně 
postižen, předá členský stát či příslušný 
orgán, pod jehož jurisdikcí tyto operace 
probíhají, relevantní informace
dotčenému členskému státu či příslušnému 
orgánu a přijme podle článku 27 a 32 
schválená opatření k předcházení škodám.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé vypracují dokument, ve 
kterém určí svou politiku prevence 
závažných havárií, a zajistí, aby byla 
prováděna v rámci celé organizace jejich 
operací na moři, a to včetně zavedení
vhodných monitorovacích opatření 

1. Provozovatelé vlastní dokument, ve 
kterém určí svou politiku prevence 
závažných havárií, a zajistí, aby byla 
prováděna v rámci celé jejich organizace, 
a to včetně jejich operací na moři, za 
použití vhodných monitorovacích opatření 
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k zajištění účinnosti této politiky. k zajištění účinnosti této politiky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dokument podle odstavce 1 se předkládá 
příslušným orgánům jako součást zprávy 
o významných rizicích podle článků 10 
a 11 nebo oznámení o provozování vrtu 
podle článku 13.

2. Dokument podle odstavce 1 se předkládá 
příslušným orgánům jako součást zprávy 
o významných rizicích podle článků 10 
a 11 nebo jako součást oznámení 
o provozování vrtu podle článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé určí a pravidelně 
konzultují s představiteli příslušných 
členských států podle článku 27 priority 
odvětví v oblasti vypracování a/nebo revize 
standardů a pokynů pro osvědčené postupy 
při kontrole nebezpečí závažných havárií 
na moři ve fázi projektu a v průběhu celého 
životního cyklu těžebních činností na moři, 
a dodržují přinejmenším vzor v příloze IV.

5. Příslušné orgány určí a pravidelně 
konzultují s odvětvím podle článku 27 
priority odvětví v oblasti vypracování 
a/nebo revize standardů a pokynů pro 
osvědčené postupy při kontrole nebezpečí 
závažných havárií na moři ve fázi projektu 
a v průběhu celého životního cyklu 
těžebních činností na moři, a dodržují 
přinejmenším vzor v příloze IV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Držitelé licencí, provozovatelé 
a významní dodavatelé se sídlem v Unii 
usilují o provádění svých operací těžby 
ropy a zemního plynu na moři mimo Unii 
v souladu se zásadami stanovenými 
v tomto nařízení.

6. Držitelé licencí, provozovatelé 
a významní dodavatelé se sídlem v Unii 
provádějí své operace těžby ropy 
a zemního plynu na moři mimo Unii 
v souladu se zásadami stanovenými v této 
směrnici a podle článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Jestliže činnost prováděná 
provozovatelem bezprostředně ohrožuje 
lidské zdraví nebo významně zvyšuje 
riziko vzniku závažné havárie, 
provozovatelé pozastaví operace zařízení, 
které vykonává předmětnou činnost, 
dokud není hrozba či skutečné 
bezprostřední nebezpečí pod kontrolou.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Byla-li přijata opatření uvedená 
v odstavci 7 tohoto článku, provozovatel to 
neprodleně a příslušným způsobem 



PR\905288CS.doc 27/47 PE491.285v01-00

CS

oznámí příslušnému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány přijmou vhodná 
opatření, aby byla zajištěna jejich
nezávislost na střetech zájmů mezi regulací 
bezpečnosti a ochranou životního prostředí 
na jedné straně a funkcemi, které se týkají 
hospodářského rozvoje členských států, 
zejména vydávání licencí k provádění 
činností těžby ropy a zemního plynu na 
moři a politiky v oblasti souvisejících 
příjmů a jejich výběru, na straně druhé.

1. Členské státy, v jejichž jurisdikci 
dochází k činnostem těžby ropy a zemního 
plynu na moři, přijmou vhodná opatření, 
aby byla zajištěna nezávislost příslušných 
orgánů na střetech zájmů mezi regulací 
bezpečnosti a ochranou životního prostředí 
na jedné straně a funkcemi, které se týkají 
hospodářského rozvoje členských států, 
zejména vydávání licencí k provádění 
činností těžby ropy a zemního plynu na 
moři a politiky v oblasti souvisejících 
příjmů a jejich výběru, na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. 1a. Provozovatelé poskytují příslušným 
orgánům či jakýmkoli jiným osobám 
působícím pod vedením příslušných 
orgánů dopravu do zařízení nebo ze 
zařízení (včetně přepravy jejich vybavení) 
v jakoukoli rozumnou dobu a ubytování, 
stravu a další náležitosti spojené 
s pobytem na zařízení za účelem dozoru, 
a to včetně kontroly, vyšetřování 
a vynucování dodržování této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže z nedodržování ustanovení 
odstavce 1 tohoto článku vyplývá 
bezprostřední ohrožení lidského zdraví 
nebo hrozí bezprostřední významný 
nepříznivý vliv na bezpečnost a/nebo 
životní prostředí, pozastaví provozovatel 
operace zařízení nebo operace jeho 
příslušné části, dokud nebude dodržování 
obnoveno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kdykoli činnost prováděná provozovatelem bezprostředně ohrožuje lidské zdraví nebo 
významně zvyšuje riziko vzniku závažné havárie, musí být pozastavena.  Není relevantní, zda 
se riziko vztahuje k nedodržování opatření této směrnice. Text se proto přesouvá do článku 
18. 

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Byla-li přijata opatření uvedená 
v odstavci 2 tohoto článku, provozovatel to 
neprodleně a příslušným způsobem 
oznámí příslušnému orgánu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kdykoli činnost prováděná provozovatelem bezprostředně ohrožuje lidské zdraví nebo 
významně zvyšuje riziko vzniku závažné havárie, musí být pozastavena.  Není relevantní, zda 
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se riziko vztahuje k nedodržování opatření této směrnice.  Text se proto přesouvá do článku 
18.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. 4a. Členské státy, v jejichž jurisdikci 
dochází k činnostem těžby ropy a zemního 
plynu na moři, sledují účinnost tohoto 
příslušného orgánu a přijímají veškerá 
nezbytná opatření pro jeho zdokonalení

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informace podle přílohy VI jsou 
zpřístupňovány veřejnosti, a to bez 
vyžádání podle použitelných ustanovení 
právních předpisů Unie o přístupu 
k informacím o životním prostředí.

1. Příslušný orgán zpřístupní informace 
podle přílohy VI veřejnosti, a to bez 
vyžádání podle použitelných ustanovení 
právních předpisů Unie o přístupu 
k informacím o životním prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy při zveřejňování svých 
vnitrostátních plánů reakce na 
mimořádné události podle článku 30 
zajistí, aby zveřejňované informace 

3. Členské státy při zveřejňování informací 
podle přílohy I, V, VI zajistí, aby 
zveřejňované informace neohrožovaly 
bezpečnost a ochranu zařízení pro těžbu 



PE491.285v01-00 30/47 PR\905288CS.doc

CS

neohrožovaly bezpečnost a ochranu 
zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu na 
moři a jejich operace.

ropy a zemního plynu na moři a jejich 
operace.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy o dopadu těžby ropy a zemního 
plynu na moři na bezpečnost a životní 
prostředí

Zprávy o dopadu na bezpečnost a životní 
prostředí s ohledem na členské státy, 
v jejichž jurisdikci dochází k činnostem 
těžby ropy a zemního plynu na moři

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracují výroční zprávu 
uvádějící:

1. Dotčené členské státy vypracují výroční 
zprávu uvádějící:

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) výsledek sledování podle čl. 20 odst. 4 
písm. a) a o nezávislosti příslušného 
úřadu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí orgán odpovědný za 
vyměňování informací podle článku 22 
a zveřejňování informací podle článku 23, 
a vyrozumí o tom příslušným způsobem 
Komisi.

2. Dotčené členské státy určí orgán 
odpovědný za vyměňování informací podle 
článku 22 a zveřejňování informací podle 
článku 23, a vyrozumí o tom příslušným 
způsobem Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise jednou za dva roky zveřejní 
zprávy o bezpečnosti těžebních operací na 
moři za celou Unii na základě informací, 
které jí byly poskytnuty členskými státy 
a Evropské agenturou pro námořní 
bezpečnost. Při plnění tohoto úkolu jsou 
Komisi nápomocny členské státy v souladu 
s článkem 26.

3. Komise jednou za dva roky zveřejní 
zprávy na základě informací, které jí byly 
poskytnuty členskými státy podle 
odstavce 1 a Evropskou agenturou pro 
námořní bezpečnost. Při plnění tohoto 
úkolu jsou Komisi nápomocny členské 
státy a skupina orgánů dohledu EU 
v souladu s článkem 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou důkladné 2. Členské státy zajistí, aby se provedla
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vyšetření závažných havárií, při nichž 
došlo ke značným škodám (na osobách 
a na životním prostředí) nebo k velkým 
majetkovým škodám. Zpráva o vyšetřování 
zahrnuje posouzení účinnosti regulace 
dotčeného zařízení příslušným orgánem 
v době, která havárii předcházela, a podle 
potřeby doporučení odpovídajících změn 
v příslušných regulačních postupech.

důkladná vyšetření závažných havárií.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vytvoří posouzení 
účinnosti dozoru dotčeného zařízení 
příslušným orgánem v době, která havárii 
předcházela, a podle potřeby doporučení 
odpovídajících změn v příslušných 
regulačních postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Souhrn zprávy o vyšetřování 
vypracovaný podle odstavce 2 tohoto 
článku se zpřístupní Komisi po ukončení 
vyšetřování nebo po ukončení právního 
řízení podle toho, co nastane později. 
Zvláštní verze zprávy, která zohlední 
možná právní omezení, se zveřejní 
v souladu s články 22 a 23.

3. Souhrn zprávy o vyšetřování a zprávy 
o posouzení vypracovaný podle odstavců 2
a 2a tohoto článku se zpřístupní Komisi 
a skupině orgánů dohledu EU po 
ukončení vyšetřování nebo po ukončení 
právního řízení podle toho, co nastane 
později. Zvláštní verze zprávy, která 
zohlední možná právní omezení, se 
zveřejní v souladu s články 22 a 23.
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Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po provedení vyšetřování podle odstavce 
2 příslušný orgán realizuje veškerá 
doporučení, jež vyplynula z vyšetřování 
a jejichž provedení je v jeho pravomoci.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány si vzájemně pravidelně 
vyměňují znalosti, informace a zkušenosti 
a zapojují se do konzultací ohledně 
uplatňování příslušného vnitrostátního 
právního rámce a právního rámce Unie 
s odvětvím, ostatními zúčastněnými
stranami a Komisí.

1. Příslušné orgány si v rámci skupiny 
orgánů dohledu EU vzájemně pravidelně 
vyměňují znalosti, informace a zkušenosti 
a ověřují provádění a prosazování
příslušného vnitrostátního právního rámce 
a právního rámce Unie s ohledem na 
názory odvětví, ostatních zúčastněných
stran a Komise, aby posílily prosazování
a provádění nejvyšších norem v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanoví se jasné priority a postupy pro 3. Příslušné orgány ve spolupráci 
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přípravu a aktualizaci dokumentů 
obsahujících pokyny za účelem zjištění 
a usnadnění zavádění osvědčených postupů 
v oblastech, jež vymezuje odstavec 2.

s odvětvím stanoví jasné priority a postupy 
pro přípravu a aktualizaci dokumentů 
obsahujících pokyny za účelem zjištění 
a usnadnění zavádění osvědčených postupů 
v oblastech, jež vymezuje odstavec 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise na vhodných celosvětových 
a regionálních fórech, včetně fór
souvisejících s arktickými vodami, 
prosazuje vysokou úroveň standardů 
bezpečnosti při těžbě ropy a zemního plynu 
na moři.

3. Komise na vhodných celosvětových 
a regionálních fórech, zejména na fórech
souvisejících s arktickými vodami, 
prosazuje vysokou úroveň standardů 
bezpečnosti při těžbě ropy a zemního plynu 
na moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly uvedeny do chodu za účelem 
zadržení začínající závažné havárie na 
zařízení nebo ve výlučné zóně, kterou 
zřídil členský stát do určité vzdálenosti od 
zařízení nebo podmořské vrtné hlavice;

a) zabránily rozšíření či omezily následky 
havárie spojené s těžbou ropy a zemního 
plynu na moři ve výlučné zóně, kterou 
zřídil členský stát do určité vzdálenosti od 
zařízení nebo podmořské vrtné hlavice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel pravidelně testuje účinnost
interních plánů reakce na mimořádné 
události.

Provozovatel každoročně testuje interní 
plán reakce na mimořádné události, aby 
prokázal účinnost svého vybavení 
a kapacit pro reakci s cílem zaručit 
vysokou míru bezpečnosti a výkonnosti při 
provádění činností evakuace, omezování 
dopadů a kontroly, obnovy, odstraňování 
následků a likvidace.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracovávají externí 
plány pro mimořádné události, které 
zahrnují všechna zařízení v oblasti ropy 
a zemního plynu na moři a všechny oblasti, 
které mohou být postiženy, v jejich 
jurisdikci.

1. Členské státy vypracovávají externí 
plány reakce pro mimořádné události, 
které zahrnují všechna zařízení v oblasti 
ropy a zemního plynu na moři či propojené 
infrastruktury a všechny oblasti, které 
mohou být postiženy, v jejich jurisdikci.
Externí plány reakce pro mimořádné 
události upřesňují úlohu provozovatelů 
při externí reakci na mimořádné události 
a podíl provozovatelů na nákladech 
spojených s externí reakcí na mimořádné 
události.

Or. en



PE491.285v01-00 36/47 PR\905288CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Externí plány reakce na mimořádné 
události se vypracovávají ve spolupráci 
s příslušnými provozovateli, případně 
s držiteli licencí, a v souladu s interními 
plány reakce na mimořádné události pro 
zařízení umístěná a plánovaná v dotyčné 
oblasti. Zohledňuje se každá aktualizace 
interních plánů, kterou oznámí 
provozovatel.

2. Externí plány reakce na mimořádné 
události se vypracovávají ve spolupráci 
s příslušnými provozovateli, případně 
s držiteli licencí, a v souladu s interními 
plány reakce na mimořádné události pro 
stávající nebo plánovaná zařízení či pro 
propojené infrastruktury v dotyčné 
oblasti. Zohledňuje se každá aktualizace 
interních plánů, kterou oznámí 
provozovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Externí plány reakce na mimořádné 
události se vypracovávají v souladu 
s ustanoveními přílohy I a V a jsou 
zpřístupněny Komisi a případně 
i veřejnosti.

3. Externí plány reakce na mimořádné 
události se vypracovávají v souladu 
s ustanoveními přílohy V a jsou 
zpřístupněny Komisi, Evropské agentuře 
pro námořní bezpečnost a případně 
i veřejnosti. Použijí se postupy přijaté pro 
informování veřejnosti stanovené v příloze 
II směrnice 2003/35/ES. Členské státy, 
v jejichž jurisdikci dochází k činnostem 
těžby ropy a zemního plynu na moři, 
zajistí při zpřístupňování svých externích 
plánů reakce na mimořádné události, aby 
zveřejňované informace neohrožovaly 
bezpečnost a ochranu zařízení pro těžbu 
ropy a zemního plynu na moři a jejich 
operace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy udržují aktualizované 
záznamy o prostředcích reakce na 
mimořádné události, jimiž disponují 
veřejné i soukromé subjekty na jejich 
území nebo v jejich jurisdikci. Tyto 
záznamy se zpřístupňují ostatním členským 
státům, na základě vzájemnosti sousedním 
třetím zemím, a Komisi.

6. Členské státy udržují aktualizované 
záznamy o prostředcích reakce na 
mimořádné události, jimiž disponují 
veřejné i soukromé subjekty na jejich 
území nebo v jejich jurisdikci. Tyto 
záznamy se zpřístupňují ostatním členským 
státům, Evropské agentuře pro námořní 
bezpečnost, na základě vzájemnosti 
sousedním třetím zemím, a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě havárie příslušné orgány ve 
spolupráci s dotčenými provozovateli
přijímají veškerá nezbytná opatření, aby 
zabránily rozšíření havárie a zmírnily její 
následky.

2. V případě havárie provozovatelé ve 
spolupráci s dotčenými příslušnými 
orgány přijímají veškerá nezbytná 
opatření, aby zabránily rozšíření havárie 
a zmírnily její následky.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže lze předpokládat, že havárie při 
těžbě ropy a zemního plynu na moři bude 

1. Jestliže lze předpokládat, že havárie při 
těžbě ropy a zemního plynu na moři bude 
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mít přeshraniční dopady, členské státy 
o tom vyrozumí Komisi a členské státy, jež 
mohou být postiženy, nebo na základě 
vzájemnosti třetí země, a zjištěná rizika 
zohlední při přípravě externího plánu pro 
mimořádné události. Dotčené členské státy 
koordinují své plány pro mimořádné
situace s cílem usnadnit společnou reakci 
na vzniklou havárii.

mít přeshraniční dopady, členské státy 
o tom vyrozumí Komisi, Evropskou 
agenturu pro námořní bezpečnost
a členské státy, jež mohou být postiženy, 
nebo na základě vzájemnosti třetí země, 
a zjištěná rizika zohlední při přípravě 
externího plánu pro mimořádné události. 
Dotčené členské státy koordinují své plány 
pro mimořádné situace s cílem usnadnit 
společnou reakci na vzniklou havárii.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy pravidelně testují svou 
připravenost efektivně reagovat na havárie 
ve spolupráci s členskými státy, jež mohou 
být postiženy, příslušnými agenturami EU 
nebo třetími zeměmi. Komise může 
přispívat k činnostem zaměřeným na 
zkoušky přeshraničních mechanismů 
reakce na mimořádné události 
a mechanismů reakce Unie.

3. Členské státy pravidelně testují svou 
připravenost efektivně reagovat na havárie 
ve spolupráci s členskými státy, jež mohou 
být postiženy, příslušnými agenturami EU 
nebo třetími zeměmi. Evropská agentura 
pro námořní bezpečnost zahájí činnosti 
zaměřené na zkoušky přeshraničních 
mechanismů reakce na mimořádné události 
a mechanismů reakce Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 35 tohoto nařízení v zájmu 
přizpůsobení požadavků v přílohách I až 
VI poslednímu vývoji příslušných 

vypouští se
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technologií a postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může také přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 35 
tohoto nařízení, aby zajistila přesné 
uplatňování požadavků nařízení, pokud jde 
o:

2. Komise může přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 35 tohoto nařízení, 
aby zajistila přesné uplatňování požadavků 
nařízení, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavky související s ověřováním 
nezávislou třetí stranou, jak je stanoveno 
v oddíle 5 písm. d) přílohy II; d) 
požadavky na fungování a organizaci 
příslušných orgánů, jak je stanoveno 
v příloze III; a

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) požadavky související s připraveností 
a reakcí na mimořádné události, jak je 
stanoveno v příloze V.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna směrnice 2008/99/ES 
o trestněprávní ochraně životního 

prostředí
Směrnice 2008/99/ES se mění takto:

(1) V článku 3 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„j) závažná havárie mající za následek 
znečištění ropou.“;
(2) V příloze A se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
„– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady XX/XX/EU o bezpečnosti činností 
v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby 
ropy a zemního plynu na moři“

Or. en
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Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Článek 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy a přezkum
37b. Nejpozději 3 roky po ukončení 
přechodného období, jak je stanoveno 
v článku 38, zhodnotí Komise v úzké 
spolupráci se skupinou orgánů dohledu 
EU zkušenosti nabyté při zavádění této 
směrnice a zohlední přitom úsilí 
a zkušenosti příslušných orgánů.
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o výsledcích tohoto 
hodnocení. Tato zpráva bude obsahovat 
veškeré vhodné návrhy pro pozměnění 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 38 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Pokud příslušný orgán zjistí, že 
stávající zařízení představují nižší riziko, 
může být těmto zařízením prodlouženo 
přechodné období s tím, že dotčený 
příslušný orgán oznámí toto stanovisko 
Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení vstupuje v platnost 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

1. Členské státy uvedou v platnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[18 měsíců od vyhlášení v Úředním 
věstníku]. Neprodleně sdělí Komisi znění 
těchto ustanovení.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení je závazné v celém 
rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech.

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39a. Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
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věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Článek 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39b. Tato směrnice je určena členským 
státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 1. Z důvodu povolení stanovených v čl. 5 
odst. 2 členské státy zajistí, aby

a) byla veřejnost informována, ať už 
veřejnými oznámeními nebo jinými 
vhodnými prostředky, např. elektronickými 
médii, pokud jsou k dispozici, o podávání 
žádostí o licenci členským státům, a aby 
měla k dispozici příslušné informace 
o těchto návrzích, mimo jiné včetně 
informací o právu účastnit se a o tom, 
komu lze podávat připomínky nebo dotazy;

a) byla veřejnost informována, ať už 
veřejnými oznámeními nebo jinými 
vhodnými prostředky, např. elektronickými 
médii, pokud jsou k dispozici, o žádosti 
o povolení, a aby měla k dispozici 
příslušné informace o těchto návrzích, 
mimo jiné včetně informací o právu 
účastnit se a o tom, komu lze podávat 
připomínky nebo dotazy;

b) měla veřejnost právo vyjádřit 
připomínky a stanoviska v době, kdy jsou 
před přijetím rozhodnutí o žádostech 
o licenci všechny možnosti otevřené;

b) měla veřejnost právo vyjádřit 
připomínky a stanoviska v souladu 
s časovým harmonogramem a postupy 
stanovenými členskými státy či 
příslušnými orgány a před udělením 
povolení;

c) při přijímání těchto rozhodnutí byly 
řádně zohledněny výsledky veřejné účasti;

c) při udělování těchto povolení byly řádně 
zohledněny výsledky veřejné účasti;

d) po prozkoumání připomínek d) po prozkoumání připomínek 
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a stanovisek vyjádřených veřejností 
členský stát vyvinul přiměřené úsilí, aby 
informoval veřejnost o přijatých 
rozhodnutích a důvodech a zřetelech, na 
nichž jsou tato rozhodnutí založena, včetně 
informací o procesu veřejné účasti.

a stanovisek vyjádřených veřejností 
členský stát vyvinul přiměřené úsilí, aby 
informoval veřejnost o přijatých 
rozhodnutích a důvodech a zřetelech, na 
nichž jsou tato rozhodnutí založena, včetně 
informací o procesu veřejné účasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Důkaz, že byla identifikována všechna 
významná rizika, posouzena jejich 
pravděpodobnost a důsledky a že příslušná 
kontrolní opatření jsou vhodná k tomu, aby 
omezila rizika události závažného 
nebezpečí pro osoby a životní prostředí na 
přijatelnou míru.

(4) Důkaz, že byla identifikována všechna 
významná rizika, posouzena jejich 
pravděpodobnost a důsledky včetně 
jakýchkoli omezení životního prostředí, 
meteorologických podmínek a mořského 
dna pro bezpečné operace a že příslušná 
kontrolní opatření jsou vhodná k tomu, aby 
omezila rizika události závažného 
nebezpečí pro osoby a životní prostředí na 
přijatelnou míru. Tento důkaz obsahuje 
hodnocení nedostatečné reakce na únik 
ropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha 2 – odst. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Důkaz, že byla identifikována všechna 
významná rizika, posouzena jejich 
pravděpodobnost a důsledky a že příslušná 
kontrolní opatření jsou vhodná k tomu, aby 
omezila rizika události závažného 
nebezpečí pro osoby a životní prostředí na 

(5) Důkaz, že byla identifikována všechna 
významná rizika, posouzena jejich 
pravděpodobnost a důsledky včetně 
jakýchkoli omezení životního prostředí, 
meteorologických podmínek a mořského 
dna pro bezpečné operace a že příslušná 
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přijatelnou míru. kontrolní opatření jsou vhodná k tomu, aby 
omezila rizika události závažného 
nebezpečí pro osoby a životní prostředí na 
přijatelnou míru. Tento důkaz obsahuje 
hodnocení nedostatečné reakce na únik 
ropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) případně uložení požadavku, aby 
provozovatelé a/nebo majitelé zařízení 
zajistili náhradu nákladů příslušného
orgánu vzniklé při výkonu jeho funkcí 
podle tohoto nařízení;

d) případně uložení požadavku, aby 
provozovatelé a/nebo majitelé zařízení 
nahradili příslušnému orgánu poskytnuté 
služby (např. kontroly inspektorů) 
prostřednictvím poplatků či sazeb, které se 
počítají podle objektivních, 
transparentních a přiměřených kritérií.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 20. dubna 2010 zabil výbuch na Deepwater Horizon 11 mužů pracujících na této plošině 
a způsobila únik ropy v množství zhruba 4,9 milionu barelů (780 000 m³) surové ropy. Trvalo 
3 měsíce, než se podařilo vrt uzavřít, a další 2 měsíce, než se podařilo úspěšně dokončit 
odlehčovací vrt a původní vrt mohl být prohlášen za „účinně zneškodněný“. Americká 
vyšetřovací skupina případ uzavřela s tím, že „havárie byla téměř nevyhnutelným následkem 
mnohaleté samolibosti odvětví a vlády a nedostatku pozornosti věnované bezpečnosti ... 
Jelikož se vrtá ve stále hlubších a nebezpečnějších vodách, kde většina americké ropy leží, 
podobným případným katastrofám zabrání pouze systematické vládní a odvětvové reformy.“ 
(William K. Reilly, spolupředseda Komise pro ropné znečištění, internetový portál Landmark 
Report).

Tato havárie zároveň podnítila přezkum politik EU: Evropská komise nechala okamžitě 
vypracovat hodnocení bezpečnosti v souvislosti s činnostmi těžby ropy a zemního plynu 
v evropských vodách. Došla k závěru, že k úspěšnému rozšíření osvědčených postupů, které 
již v některých regulačních systémech členských států EU existují, je třeba podniknout další 
kroky v celé EU, a to prostřednictvím nejmodernějších jasných rámců na úrovni EU.

Návrh nařízení Komise o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy 
a zemního plynu na moři, který byl Parlamentu předložen v říjnu 2011, se zaměřuje na 
konkrétní opatření, která by měla odstranit veškeré rozdíly a roztříštěnost v postupech 
a právních předpisech členských států, které se týkají činností těžby ropy a zemního plynu na 
moři.

Návrh si klade za cíl vypořádat se se vzrůstajícími riziky tím, že zajistí, že odvětví v celé Unii 
bude využívat osvědčených postupů pro kontrolu významných rizik, že posílí připravenost 
a schopnost Unie reagovat a že objasní stávající právní rámec týkající se odpovědnosti 
a náhrady za škody.

Zpravodaj rozlišuje následující hlavní témata:

Právní forma

Přestože má nařízení výhodu přímé použitelnosti, a může tedy vytvořit rovné podmínky, 
vyvstaly otázky týkající se důležitých zrušení stávajících rovnocenných vnitrostátních 
právních předpisů a pokynů a jejich změn, které by mohly být jeho důsledkem. Takovéto 
přepracovávání by odklonilo vzácné prostředky od posuzování bezpečnosti a inspekcí v této 
oblasti. Zpravodaj se v této souvislosti domnívá, že je lepší změnit právní formu a zaměřit 
práci na stanovení stabilního právního rámce v rámci směrnice.

Nezávislost orgánů

„Vláda musí ustavit nezávislý úřad zodpovědný za úpravu všech oblastí bezpečnosti u vrtných 
prací na moři, aby se USA stalo mezinárodním vůdcem v této záležitosti… Pouze skutečně 
nezávislý federální bezpečnostní úřad – zcela oddělený od nájemních postupů a politik –
může zajistit, aby se regulační úřady znovu nezmocnily odvětví.“ (Bob Graham, 
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spolupředseda Komise pro ropné znečištění, internetový portál Landmark Report)
Jednou z hlavních lekcí uštědřených haváriemi na vrtu Macondo je zjištění, jak zásadní je 
zabezpečit nezávislost orgánů zodpovědných za hodnocení rizik operací z hlediska 
bezpečnosti a životního prostředí na těch příslušných orgánech, které mají na starosti 
povolování vrtu.

Zapojení Skupiny orgánů dohledu nad těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních vodách 
Evropské unie („skupina orgánů dohledu EU“) a Evropské agentury pro námořní bezpečnost 

V návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 13. září 2011 o řešení otázky bezpečnosti těžby 
ropy a plynu v pobřežních vodách (zpráva paní Fordové) se zpravodaj domnívá, že by se měla 
posílit spolupráce a výměna informací mezi členskými státy. Nedávno ustavená skupina 
orgánů dohledu EU by měla být využita na maximum. Představuje jedinečné fórum pro 
výměnu zkušeností a odborných znalostí týkajících se předcházení závažných havárií a reakcí 
na ně a zároveň musí hrát patřičnou úlohu při ověřování provádění a prosazování příslušného 
vnitrostátního právního rámce a právního rámce Unie.

Rovněž se musí brát zřetel na rozšířenou působnost Evropské agentury pro námořní 
bezpečnost: dají-li se předvídat přeshraniční dopady těžby ropy a zemního plynu na moři, je 
třeba do připravenosti reagovat na mimořádné události a zásahů zapojit Evropskou agenturu 
pro námořní bezpečnost. Detaily plánů reakce na mimořádné události a zdroje členských států 
by se měly zpřístupnit Evropské agentuře pro námořní bezpečnost a ta by měla zahájit
pravidelná cvičení, která by zkoušela přeshraniční mechanismy reakce na mimořádné 
události.

Ověřování třetí stranou

Parlament také jasně trval na ověřování třetí stranou. Zpravodaji jsou známy zavedené 
postupy v odvětví nezávislého ověřování a věří, že je třeba věnovat tomuto tématu další 
pozornost.

Normy EU pro celosvětové operace

Ačkoli existují problémy s vymáháním práva, zjevně se od společností se sídlem v EU 
očekává, že budou fungovat na celém světě v souladu s bezpečnostními normami EU. 
Nejenže by měly být tyto přísné normy prosazovány na mezinárodní úrovni na příslušných 
celosvětových a regionálních fórech, ale měly by být dále prověřovány také mechanismy 
zajišťující jejich uplatňování.


