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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že podle článku 191 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) musí 
veškerou činnost EU v této oblasti doprovázet vysoká úroveň ochrany založená mimo jiné 
na zásadě předběžné opatrnosti,

1. zdůrazňuje, že plná odpovědnost v souvislosti s jakoukoli škodou způsobenou průzkumem 
ložisek a těžbou nafty nebo plynu musí být založena na zásadě „znečišťovatel platí“, 
kterou stanoví čl. 191 odst. 2 SFEU;

2. domnívá se, že stávající právní předpisy o odpovědnosti za životní prostředí obsahují 
několik významných nedostatků a poukazuje na své usnesení o činnosti EU v oblasti 
průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě přijaté dne 7. října 2010, ve kterém 
Parlament vyzval Komisi, aby zvážila přezkum obsahu a rozšíření oblasti působnosti 
současných právních předpisů EU (včetně směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, 
směrnice SEVESO II a opatření zahrnujících balíček Erika a třetí balíček pro námořní 
bezpečnost) a/nebo zavedení případných nových nezbytných právních předpisů s cílem 
zohlednit veškerá rizika spojená s námořní těžbou ropy a posílit předpisy upravující 
odpovědnost v případě ropných havárií;

3. žádá Komisi, aby provedla komplexní přezkum požadavků na udělování licencí, které se 
vztahují na průzkum uhlovodíků v pobřežních vodách, a aby v případě potřeby předložila 
návrhy na minimální harmonizaci požadavků na úrovni EU;

4. naléhavě žádá Komisi, aby spolupracovala s partnery a sousedy na vypracování zvláštního 
režimu pro jakékoli operace rozvíjené v Arktidě a věnovala přitom bedlivou pozornost 
udržitelnost pobřežních činností v tomto zranitelném a jedinečném prostředí a jejich 
potřebnosti;

5. prosazuje provádění posouzení dopadu v rámci plánu řešení mimořádných událostí, 
kdekoli je to možné (například u použití chemických dispergátorů jako nouzového 
opatření);

6. vítá záměr Komise navrhnout změny směrnice o odpovědnosti za životní prostředí tak, 
aby obsáhla škodu na životním prostředí všech mořských oblastí, jak je vymezeno v 
rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES);

7. vítá snahu Komise rozšířit mandát Evropské agentury pro námořní bezpečnost, aby do její 
pravomoci spadala nejen plavidla, ale také pobřežní zařízení;

8. naléhavě žádá Komisi, aby začlenila ustanovení o povinném finančním zajištění do 
směrnice o odpovědnosti za životní prostředí; bere v tomto ohledu na vědomí, že Komise 
je ochotna zvážit možnost zavedení požadavku povinného finančního zajištění a 
prozkoumat, do jaké míry je vhodný stávající finanční strop;
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9. vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkou odpovědnosti v souvislosti s vyřazováním 
existujících vrtných soustav z provozu a aby objasnila, formou právních předpisů, bude-li 
to nezbytné, odpovědnost provozovatelů za odstranění soustav a jejich odpovědnost za 
jakoukoli škodu na životním prostředí způsobenou vyřazováním soustav nebo vrtnou 
plošinou po vyřazení z provozu;

10. vyzývá Komisi, aby revidovala stávající právní předpisy, na základě kterých mohou 
držitelé licence pro námořní těžbu ropy pronajímat zařízení třetím stranám, tak aby mohla 
být v následných občanskoprávní sporech snadněji stanovena odpovědnost za ztráty na 
lidských životech a škody na životním prostředí, které byly způsobeny haváriemi a 
katastrofami na námořních vrtných plošinách;

11. naléhavě žádá členské státy, aby při přijímání jakýchkoli opatření zohlednily zvláštní 
situaci malých a středně velkých provozovatelů; v tomto ohledu žádá, aby měli malí a 
středně velcí provozovatelé povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti nebo být 
členem společného fondu pojištění odpovědnosti.
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