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15. 5. 2013 A7-0121/2 

Pozměňovací návrh  2 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Younous 
Omarjee 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

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, včetně fór 

souvisejících s arktickými vodami, 

prosazuje vysokou úroveň standardů 

bezpečnosti při těžbě ropy a zemního plynu 

na moři. Vznese proto společně s obyvateli 
Arktidy na odpovídajících místech žádosti 
s cílem dosáhnout zavedení moratoria na 
činnosti těžby ropy a zemního plynu na 
moři v arktických vodách a případně také 
uzavření příslušné dohody o odškodnění 
těchto obyvatel. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise považuje možnost závažné havárie na moři za závažné riziko. Taková rizika jsou 
v arktických vodách mnohem větší, neboť podniky nemají žádné zkušenosti s vrtnými pracemi 
v této oblasti. Následky havárie v polárním moři by byly katastrofální a nezvladatelné. Únik 
ropy by nebylo možné odstranit, dokud by nedošlo k tání ledu. EU by proto měla rozhodně 
prosazovat moratorium a odpovídající finanční zdroje na podporu udržitelného rozvoje pro 
obyvatele Arktidy. 
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15. 5. 2013 A7-0121/3 

Pozměňovací návrh  3 
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Bas Eickhout 
vza skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 39 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39a) Členské státy by měly upustit od 
provádění vrtů na moři v blízkosti 
zejména turistických oblastí či geologicky 
nestabilních oblastí nebo tam, kde by 
následky pro pobřežní komunity a mořské 
prostředí byly zničující. 

Or. en 
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15. 5. 2013 A7-0121/4 

Pozměňovací návrh  4 
Michèle Rivasi, Bart Staes, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, 
Lepage Corinne 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 40 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Závažné obavy související s životním 

prostředím v oblasti arktických vod, 
sousedním mořským prostředím se 
zvláštním významem pro Společenství, 
vyžadují obzvláštní pozornost, aby byla 
zajištěna ochrana životního prostředí 

Arktidy v souvislosti s veškerými 
těžebními činnostmi na moři, včetně 

průzkumu. 

(40) Arktické vody jsou sousedním 
mořským prostředím se zvláštním 
významem pro Unii a hrají významnou 
roli při zmírňování změny klimatu. 
Závažné obavy související s životním 

prostředím v oblasti arktických vod 

vyžadují obzvláštní pozornost, aby byla 
zajištěna ochrana životního prostředí 

Arktidy v souvislosti s veškerými 

činnostmi v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři, včetně průzkumu, a to při 
zohlednění rizik závažných havárií a 
potřeby účinné reakce. Dokud nelze 
zaručit účinnou reakci na veškeré havárie 
v arktických podmínkách, neměly by 
členské státy udělovat povolení k těžebním 
činnostem na moři v této oblasti, a to ani 
k průzkumu. Členské státy, které jsou 
členy Arktické rady, se vybízejí, aby v 
tomto ohroženém a ojedinělém 
ekosystému aktivně prosazovaly nejvyšší 
normy bezpečnosti životního prostředí, a 
to např. vytvořením mezinárodních 
nástrojů pro předcházení znečištění 
arktického mořského prostředí ropou a 
pro přípravu a reakci na takové 
znečištění, ale i rozvíjením výsledků 
činnosti pracovní skupiny zřízené 
Arktickou radou a uplatňováním 



 

AM\936398CS.doc  PE509.805v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

stávajících pokynů Arktické rady pro 
těžbu ropy a plynu na moři. 

Or. en 

 

 


