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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v súlade s článkom 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (TFEÚ) musia byť 
všetky činnosti EÚ v tejto oblasti podporené vysokou úrovňou ochrany založenej okrem 
iného na zásade predbežnej opatrnosti;

1. zdôrazňuje, že plná zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek škodou spôsobenou 
prieskumom ložísk a ťažbou ropy a plynu sa musí zakladať na zásade „znečisťovateľ 
platí“ stanovenej v článku 191 ods. 2 ZFEÚ;

2. domnieva sa, že súčasné právne predpisy o environmentálnej zodpovednosti majú 
niekoľko významných nedostatkov, a odvoláva sa na uznesenie o činnosti EÚ v oblasti 
prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v Európe prijaté 7. októbra 2010, v ktorom Parlament 
vyzýva Komisiu, aby zvážila preskúmanie obsahu a rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
súčasných právnych predpisov EÚ (vrátane smernice o environmentálnej zodpovednosti, 
smernice SEVESO II a opatrení zahŕňajúcich balík Erika a tretí balík pre námornú 
bezpečnosť) a/alebo zavedenie akýchkoľvek potrebných nových právnych predpisov s 
cieľom zohľadniť riziká spojené s ťažbou ropy na mori a posilniť pravidlá, ktoré určujú 
zodpovednosť v prípade ropných havárií;

3. žiada Komisiu, aby vykonala komplexný prieskum požiadaviek na vydávanie povolení pre 
prieskum ložísk a ťažbu uhľovodíkov na mori a v prípade potreby predložila návrhy 
zosúladených minimálnych požiadaviek na úrovni EÚ;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s partnermi a susedmi na zavedení 
osobitného režimu pre všetky operácie v Arktíde, pričom bude veľkú pozornosť venovať 
udržateľnosti a potrebe prieskumných a ťažobných činností na mori v tomto zraniteľnom a 
výnimočnom životnom prostredí;

5. podporuje, aby sa ako súčasť havarijných plánov podľa možnosti vykonávali hodnotenia 
vplyvu (napr. v súvislosti s používaním chemických disperzantov ako núdzovým 
opatrením);

6. víta zámer Komisie navrhnúť zmeny a doplnenia smernice o environmentálnej 
zodpovednosti s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na environmentálne škody vo všetkých 
morských vodách, ako stanovuje rámcová smernica o morskej stratégii (smernica 
2008/56/ES);

7. víta úsilie Komisie o rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť, 
aby do jej právomoci patrili nielen plavidlá, ale aj zariadenia na mori;

8. vyzýva Komisiu, aby do smernice o environmentálnej zodpovednosti zahrnula povinné 
ustanovenia o finančnom zabezpečení; v tejto súvislosti berie na vedomie ochotu Komisie 
opätovne zvážiť možnosť zavedenia požiadavky povinného finančného zabezpečenia a 
preskúmať primeranosť súčasných finančných stropov;
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9. žiada Komisiu, aby sa zaoberala otázkou zodpovednosti v súvislosti s vyraďovaním 
existujúcich vrtných zariadení a aby v prípade potreby prostredníctvom právnych 
predpisov objasnila zodpovednosť prevádzkovateľov za zaistenie bezpečného odstránenia 
zariadení a za akúkoľvek škodu na životnom prostredí spôsobenú vyradením zariadenia 
alebo vrtnou plošinou po jej vyradení z prevádzky;

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

11. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri všetkých krokoch zvážili osobitnú situáciu malých 
a stredných prevádzkovateľov; v tejto súvislosti žiada, aby sa od malých a stredných 
prevádzkovateľov vyžadovalo, aby mali uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu alebo 
aby boli členmi spoločného fondu na krytie zodpovednosti.
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