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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
zaleceń:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) wszystkie działania UE w tej dziedzinie muszą mieć za cel wysoki poziom 
ochrony opartej między innymi na zasadzie ostrożności,

1. podkreśla, że cała odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane poszukiwaniem
i wydobyciem ropy naftowej i gazu musi opierać się na zasadzie „zanieczyszczający 
płaci” zapisanej w art. 191 ust. 2 TFUE;

2. uważa, że w obowiązujących przepisach dotyczących odpowiedzialności za środowisko 
występuje szereg poważnych niedociągnięć, i powołuje się na swoją rezolucję z dnia 
7 października 2010 r. w sprawie działań UE związanych z poszukiwaniem i wydobyciem 
ropy naftowej w Europie, w której Parlament zwrócił się do Komisji, aby rozważyła 
możliwość przeglądu treści oraz rozszerzenia zakresu obowiązującego prawa UE (w tym 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, dyrektywy SEVESO II oraz 
środków obejmujących pakiet Erika i trzeci pakiet w sprawie bezpieczeństwa na morzu) 
oraz/lub wprowadzenia wszelkich nowych, niezbędnych przepisów w celu uwzględnienia 
wszystkich zagrożeń wynikających z wydobycia na morzu oraz zaostrzenia zasad 
odpowiedzialności w razie wypadków powodujących zanieczyszczenie ropą naftową;

3. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie kompleksowego przeglądu wymogów 
dotyczących uzyskiwania pozwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na 
morzu, oraz, w stosownych przypadkach, o przedstawienie wniosków o ujednolicenie 
minimalnych wymogów na szczeblu UE;

4. nakłania Komisję do współpracy z partnerami i państwami sąsiedzkimi w celu ustalenia 
specjalnych zasad prowadzenia wszystkich operacji w Arktyce, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zachowanie zrównoważonego charakteru, i na potrzebę, morskiej 
działalności wydobywczej w tym jakże wrażliwym i jedynym w swoim rodzaju 
środowisku;

5. opowiada się za przeprowadzaniem w ramach planów reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, o ile jest to możliwe, ocen oddziaływania (np. w sprawie stosowania 
dyspergatorów chemicznych jako środka nadzwyczajnego);

6. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru zaproponowania przez Komisję zmian do 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, tak aby uwzględniono w niej 
szkody w środowisku wyrządzane wszystkim wodom morskim określonym w dyrektywie 
ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywa 2008/56/WE);

7. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o rozszerzenie zakresu uprawnień 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, tak by obejmowały one nie tylko 
statki, ale i morskie instalacje;
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8. nalega, aby Komisja włączyła do dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
postanowienia dotyczące obowiązkowych zabezpieczeń finansowych; odnotowuje
w związku z tym gotowość Komisji do ponownego rozważenia możliwości wprowadzenia 
wymogu obowiązkowego zabezpieczenia finansowego oraz do zbadania przydatności 
aktualnych pułapów finansowych;

9. wzywa Komisję, aby przyjrzała się kwestii odpowiedzialności związanej z likwidacją 
istniejącej infrastruktury wiertniczej i sprecyzowała, w miarę konieczności w formie 
przepisów prawnych, odpowiedzialność operatorów za zapewnienie bezpiecznego 
usunięcia takiej infrastruktury oraz odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku 
wyrządzone w wyniku likwidacji platformy wiertniczej lub po jej likwidacji;

10. wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu obowiązujących przepisów umożliwiających 
posiadaczom pozwoleń na wydobycie ropy naftowej ze złóż podmorskich wynajem 
instalacji stronom trzecim, tak aby w wynikłych sporach cywilnych łatwiej można było 
ustalić odpowiedzialność za utratę zdrowia i szkody wyrządzone środowisku w wyniku 
wypadków i katastrof na morskich platformach naftowych;

11. nakłania państwa członkowskie, by przy podejmowaniu jakichkolwiek działań brały pod 
uwagę szczególną sytuację małych i średnich operatorów; apeluje w związku z tym, aby 
mali i średni operatorzy mieli obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej lub obowiązek przynależności do funduszu wspólnej odpowiedzialności.
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