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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhované nařízení o bezpečnosti činností vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního 
plynu na moři (2011/0309(COD)) je velmi významným právním předpisem, jedinečnou šancí, 
jak by se EU mohla vypořádat s vážnými nedostatky, a především jak by mohla vytvořit 
skutečnou kulturu bezpečnosti EU. Navrhovatelka stanoviska souhlasí s tím, že nařízení je 
vhodné, jelikož jeho právní základ zaručí důsledné, rychlé a přímé uplatňování v celé Evropě. 
Tím, že se zajistí rovné podmínky a omezí se prostor pro vnitrostátní či regionální výklady 
tohoto nařízení, může být účinně dosaženo požadovaného cíle nařízení, což nakonec přinese 
prospěch danému odvětví, vnitrostátním orgánům veřejné správy a občanům EU. 
Navrhovatelka je však přesvědčena, že by měla být provedena komplexnější reforma 
a zavedena přísnější opatření pro rizikové činnosti. Co se týče volby možnosti politiky, měl 
by být sledován institucionalizovanější přístup, který by vedl k posílení evropské role v otázce 
dohledu nad těžbou ropy a zemního plynu na moři (možnost politiky 3), a to především 
prostřednictvím Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA). V tomto ohledu by role 
agentury neměla být omezena pouze na reakce na mimořádné události. Evropa by naopak 
měla zhodnotit zkušenosti agentury EMSA v oblasti prevence úniků ropy (audity, zjišťování, 
inspekce a odborná příprava) a sledování řádného uplatňování předpisů EU. Z obecnějšího 
hlediska navrhovatelka stanoviska vyzývá Evropský parlament jakožto spolutvůrce právních 
předpisů, aby vyvážil dané znění s ohledem na pobřežní komunity, pracovníky 
a environmentální problémy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 191 Smlouvy o fungování EU 
stanoví cíle zachování, ochrany 
a zlepšování kvality životního prostředí 
a stanoví povinnost zaměřit se ve všech 
činnostech Unie na vysokou úroveň 
ochrany založené na zásadách předběžné 
opatrnosti a prevence a na uvážlivém a 

(1) Článek 191 Smlouvy o fungování EU 
stanoví cíle zachování, ochrany 
a zlepšování kvality životního prostředí 
a stanoví povinnost zaměřit se ve všech 
činnostech Unie na vysokou úroveň 
ochrany založené na zásadách předběžné 
opatrnosti a prevence a na uvážlivém a 
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racionálním využívání přírodních zdrojů. racionálním využívání přírodních zdrojů.
V souladu s čl. 191 odst. 2 se plná 
odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli 
škodami vzniklými v důsledků činností 
podle tohoto nařízení řídí zásadou 
„znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem tohoto nařízení je snížit výskyt 
závažných havárií spojených s činnostmi 
v oblasti ropy a zemního plynu na moři 
a omezit jejich důsledky, a zvýšit tak 
ochranu mořského prostředí a ekonomik 
pobřežních států před znečištěním, vytvořit 
minimální podmínky pro bezpečné 
vyhledávání, průzkum a využívání ropy a 
zemního plynu a zároveň omezit možná 
narušení vlastní výroby energie v Unii 
a zlepšit mechanismy reakce pro případ 
havárie.

(2) Cílem tohoto nařízení je snížit výskyt 
závažných havárií spojených s činnostmi 
v oblasti ropy a zemního plynu na moři, 
předcházet jim a omezit jejich důsledky, 
a zvýšit tak ochranu mořského prostředí 
a ekonomik pobřežních států před 
znečištěním, vytvořit minimální podmínky 
pro bezpečné vyhledávání, průzkum a 
využívání ropy a zemního plynu a zároveň 
omezit možná narušení vlastní výroby 
energie v Unii a zlepšit mechanismy reakce 
pro případ havárie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Stávající roztříštěnost regulačního 
rámce, který upravuje bezpečnost 
těžebních činností na moři v Evropě, 
a stávající bezpečnostní postupy v rámci 
odvětví neposkytují dostatečnou jistotu, že 
rizika havárií na moři jsou v celé Unii 
snížena na minimum a že v případě havárie 
ve vodách Unie by následovala včasná 
a nejúčinnější reakce. Při stávajících 
režimech odpovědnosti nemusí
zodpovědná strana být vždy jasně 
identifikovatelná a/nebo nemusí být

(8) Stávající roztříštěnost regulačního 
rámce, který upravuje bezpečnost 
těžebních činností na moři v Evropě, 
a stávající bezpečnostní postupy v rámci 
odvětví neposkytují dostatečnou jistotu, že 
rizika havárií na moři jsou v celé Unii 
snížena na minimum a že v případě havárie 
ve vodách Unie by následovala včasná 
a nejúčinnější reakce. Je třeba zajistit, aby
při stávajících režimech odpovědnosti byla
zodpovědná strana vždy jasně 
identifikovatelná před započetím operací a 
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schopna nebo povinna uhradit veškeré 
náklady na nápravu škody, kterou 
způsobila.

aby byla schopna uhradit veškeré náklady 
na nápravu škody, kterou způsobila, a to 
případně prostřednictvím systémů 
vzájemného odškodnění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je třeba vyjasnit, že držitelé povolení 
pro výkon těžebních činností na moři podle 
směrnice 94/22/ES jsou také potenciálními
odpovědnými „provozovateli“ ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí a že nemusí být
oprávněni přenést tuto svou odpovědnost v 
tomto ohledu na třetí strany, s nimiž 
uzavřou smlouvu.

(10) Je třeba vyjasnit, že držitel povolení 
pro výkon těžebních činností na moři podle 
směrnice 94/22/ES je také odpovědným 
„provozovatelem“ ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí a že není oprávněn 
přenést tuto svou odpovědnost v tomto 
ohledu na třetí strany, s nimiž uzavře
smlouvu.

S ohledem na další odpovědnost je rovněž 
třeba jednoznačně stanovit, kdo 
představuje odpovědnou stranu ještě před 
započetím těžebních činností na moři.

Pozměňovací návrh 5

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 

(48) Členské státy by měly zajistit, aby 
provozovatelé v rámci své jurisdikce 
prokázali schopnost nést následky 
související se škodami, které byly 
způsobeny jejich činnostmi, tím, že 
poskytují finanční zajištění, a měly by 
rozhodnout, jaké nástroje (např. fondy, 
bankovní záruky, pojištění nebo sdílení 
rizika) jsou pro tento účel vhodné.
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zemního plynu na moři, požadavky na 
finanční způsobilost včetně dostupnosti 
vhodných nástrojů finančního zajištění 
nebo jiná opatření. 

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 silný 
režim odpovědnosti za škody spojené 
s činností v oblasti ropy a zemního plynu 
na moři a požadavky na finanční 
způsobilost včetně lepší dostupnosti 
nástrojů a opatření finančního zajištění. 

Pozměňovací návrh 6

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 
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.

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 
informacím souvisejícím s dotčenou 
licenční oblastí a příslušné fázi činností 
průzkumu a těžby a také finanční 
způsobilosti žadatelů, včetně finančního 
zajištění a způsobilosti nést veškerou
odpovědnost, která potenciálně vyplývá 
z příslušných činností v oblasti ropy a 
zemního plynu na moři, zvláště pak 
odpovědnost za škody na životním 
prostředí. Je třeba zohlednit rovněž 
havárie nebo události, u nichž byla 
žadateli prokázána jeho odpovědnost nebo 
nedbalost, včetně transparentnosti 
a účinnosti jakýchkoli opatření týkajících
se reakcí na tyto události.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Žadatel prokáže, že poskytl náležité 
finanční zajištění s cílem nést veškerou 
odpovědnost, která vyplývá z jeho činností 
těžby ropy a zemního plynu na moři, 
zvláště pak odpovědnost za škody na 
životním prostředí. Toto finanční zajištění 
musí být platné a účinné před zahájením 
provozování vrtu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby licenční 
orgán nevydal povolení, pokud žadatel 
neprokáže, že bylo nebo bude 
prostřednictvím finančního zajištění 
učiněno náležité opatření na základě 
ujednání, o nichž rozhodnou členské 
státy, a to s cílem nést odpovědnost 
za následky, které vyplývají z jeho činností 
v oblasti těžby ropy a zemního plynu 
na moři, zvláště pak odpovědnost za škody 
na životním prostředí. Toto finanční 
zajištění musí být platné a účinné před 
zahájením provozování vrtu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Licenční orgány podle směrnice 
94/22/ES při posuzování technické 

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

a finanční způsobilosti subjektů, které 
žádají o povolení činnosti těžby ropy 
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. Licenční orgány zajistí, aby 
finanční prostředky na odpovědnost za 
škody poskytnuté podle odstavce 2a byly 
přiměřené takovým rizikům, nebezpečím a 
veškerým dalším relevantním informacím 
spojeným s příslušným umístěním a fází 
operací.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy podporují a usnadňují 
vytváření udržitelných produktů 
finančního zajištění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise do [jednoho roku po přijetí 
nařízení] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o dostupnosti 
produktů finančního zajištění a návrhy 
opatření na zjednodušení poskytování 
finančního zajištění podle odstavce 2a.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Subjekty, které žádají o povolení 
k provozování činnosti v oblasti těžby ropy 
a zemního plynu na moři, v plném 
rozsahu předloží důkazy o finanční 
a technické způsobilosti a jakékoli další 
informace související s dotčenou oblastí 
a příslušnou fází činností průzkumu 
a těžby a tyto důkazy zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
ekologicky citlivému mořskému 
a pobřežnímu prostředí, zejména pak 
ekosystémům, které hrají důležitou úlohu 
v přizpůsobení se změně klimatu a jejím 
zmírňování a jimiž jsou např. slaniska 
a dna s výskytem mořských řas;
a chráněným mořským oblastem, např. 
zvláštním oblastem ochrany podle 
směrnice o stanovištích, zvláště 
chráněným oblastem podle směrnice 
o ochraně ptáků a chráněným mořským 
oblastem, na kterých se shodlo 
Společenství nebo dotčené členské státy 
v rámci mezinárodních či regionálních 
dohod, jejichž jsou stranami.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel licence je v souladu se směrnicí 
2004/35/ES odpovědný za prevenci a 
nápravu škod na životním prostředí, jež 
byly způsobeny činnostmi těžby ropy a 
zemního plynu na moři, které provádí 
držitel licence nebo subjekt, který se na 
základě smlouvy s držitelem licence podílí 
na provádění činností těžby ropy 
a zemního plynu na moři. Postupem 
udělení souhlasu s prováděním operací 
podle tohoto nařízení není dotčena 
odpovědnost držitele licence za škody. 

Držitel licence je v souladu se směrnicí 
2004/35/ES odpovědný za prevenci a 
nápravu škod na životním prostředí, jež 
byly způsobeny činnostmi těžby ropy a 
zemního plynu na moři, které provádí 
držitel licence nebo subjekt, který se na 
základě smlouvy s držitelem licence podílí 
na provádění činností těžby ropy 
a zemního plynu na moři. Postupem 
udělení souhlasu s prováděním operací 
podle tohoto nařízení se zajistí, aby se 
držitelé licence zaručili, že ponesou 
veškerou odpovědnost za vzniklé škody.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitel licence je v souladu se směrnicí 
2004/35/ES odpovědný za prevenci a 
nápravu škod na životním prostředí, jež 
byly způsobeny činnostmi těžby ropy a 
zemního plynu na moři, které provádí 
držitel licence nebo subjekt, který se na 
základě smlouvy s držitelem licence podílí 
na provádění činností těžby ropy 
a zemního plynu na moři. Postupem 
udělení souhlasu s prováděním operací 
podle tohoto nařízení není dotčena 
odpovědnost držitele licence za škody.

1. Držitel licence - považovaný za 
provozovatele podle definice tohoto 
nařízení- je v souladu se směrnicí 
2004/35/ES odpovědný za prevenci a 
nápravu škod na životním prostředí , jež 
byly způsobeny operacemi v oblasti těžby 
ropy a zemního plynu na moři, které 
provádí držitel licence nebo provozovatel, 
který se na základě smlouvy s držitelem 
licence podílí na provádění činností těžby 
ropy a zemního plynu na moři. Postupem 
udělení souhlasu s prováděním operací 
podle tohoto nařízení není dotčena 
odpovědnost držitele licence za škody.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Kontrola bezpečnosti na moři prováděná 

agenturou
1. Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost (EMSA), dále jen „agentura“, 
Komisi a členským státům poskytuje 
technickou a vědeckou pomoc, aby se 
zajistila minimalizace rizika a řádné 
uplatňování právních předpisů Unie v 
oblasti bezpečnosti činností těžby ropy a 
zemního plynu na moři.
2. Agentura provádí přezkum povolení 
udělených podle tohoto nařízení, kontrolu 
příslušných orgánů a dohled nad 
inspekcemi a rovněž opatřeními členských 
států pro reakci na mimořádné události.
3. Agentura má navíc tyto povinnosti:
i) pomáhá členským státům a Komisi při 
zjišťování a sledování rozsahu úniku ropy 
a jeho dopadu na životní prostředí a 
bezpečnostních rizik vyplývajících ze 
zařízení nebo plavidel provozovaných v 
jejich okolí;
ii) pomáhá členským státům s přípravou a 
prováděním krizových plánů reakce na 
závažné havárie, zejména v případě 
přeshraničních dopadů, včetně případů 
přeshraničních dopadů mimo vody Unie;
iii) pomáhá členským státům s nápravou 
a odstraňováním škod a koordinuje 
přeshraniční reakce na mimořádné 
události po závažných haváriích, včetně 
případů, kdy dochází k přeshraničním 
dopadům mimo vody Unie;
iiii) pomáhá členským státům při 
vyšetřování havárií, při nichž jsou dotčena 
zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu 
na moři, včetně přezkoumávání 
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nápravných opatření.
Agentura podporuje vysokou úroveň 
bezpečnostních norem a osvědčené 
postupy při těžbě ropy a zemního plynu na 
moři na mezinárodní úrovni, a činí tak 
prostřednictvím vhodných regionálních 
a celosvětových fór.

Pozměňovací návrh 17

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 a předkládá 
důkazy o tom, že byla zohledněna 
stanoviska zástupců zaměstnanců 
a ekologických skupin.

Pozměňovací návrh 18

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 a předkládá 
důkazy o tom, že byla zohledněna 
stanoviska zástupců zaměstnanců 
a ekologických skupin.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise, Fórum orgánů dohledu na 
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pobřežními vodami Unie a příslušné 
orgány spolupracují s dalšími 
mezinárodními fóry a provozovateli z 
Unie, aby podpořili uplatňování co 
nejvyšších bezpečnostních a 
environmentálních norem v globálním 
měřítku.

Odůvodnění

Existují závažné problémy s prosazováním požadavku, aby se společnosti se sídlem v EU, 
které fungují po celém světě, řídily normami EU, zejména s ohledem na to, že provozovatelé 
musí dodržovat právní rámec země/jurisdikce, v níž provádějí činnost. Provozovatelé nicméně 
musí zajistit, aby používali uznané osvědčené postupy v rámci všech svých činností, a 
současně dodržovat místní právní rámce, na což musí důsledně dohlížet Komise a Fórum 
orgánů dohledu na pobřežními vodami EU.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatel pravidelně testuje 
účinnost interních plánů reakce na 
mimořádné události.

5. Provozovatel zpřístupní veřejnosti 
interní plány reakce na mimořádné 
události, včetně výsledků testů účinnosti 
zaměřených na schopnost reakce.

Pozměňovací návrh 21

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 I a V a jsou 
zpřístupněny Komisi a případně i 
veřejnosti, přičemž jsou patřičně 
zohledněny požadavky v oblasti ochrany 
údajů.



PE492.595v02-00 14/16 AD\913068CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce pro případ 
porušení tohoto nařízení ze strany odvětví 
a přijmou veškerá opatření, která jsou 
nezbytná pro zajištění jejich provádění. 
Takto stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce pro případ 
porušení tohoto nařízení ze strany odvětví 
a přijmou veškerá opatření, která jsou 
nezbytná pro zajištění jejich provádění 
s cílem zamezit rozdílnosti sankcí mezi 
regiony. Takto stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„5a. „mořskými vodami“ se rozumí 
všechny vody, na které se vztahuje 
směrnice 2008/56/ES;“

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Změna směrnice 2008/99/ES 

o trestněprávní ochraně životního 
prostředí

1. V článku 3 se vkládá nový bod, který 
zní: 
„ ia) závažná havárie mající za následek 
znečištění ropou.“
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2. V příloze A se doplňuje nová odrážka, 
která zní: 
„– nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. XX/XX/EU o bezpečnosti 
činností v oblasti vyhledávání, průzkumu 
a těžby ropy a zemního plynu na moři.“
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