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15.5.2013 A7-0121/2 

Pozmeňujúci návrh  2 
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Younous 
Omarjee 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhľadávanie, prieskum a ťažba ropy a zemného plynu na mori 

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

Návrh nariadenia 
Článok 28 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia presadzuje vysokú úroveň 

bezpečnostných noriem pre prevádzkové 

činnosti ťažby ropy a zemného plynu na 

medzinárodnej úrovni na primeraných 

globálnych a regionálnych fórach vrátane 

tých, ktoré súvisia s arktickými vodami. 

3. Komisia presadzuje vysokú úroveň 

bezpečnostných noriem pre prevádzkové 

činnosti ťažby ropy a zemného plynu na 

medzinárodnej úrovni na primeraných 

globálnych a regionálnych fórach vrátane 

tých, ktoré súvisia s arktickými vodami. 

V súlade s tým poskytuje za plnej účasti 
obyvateľov Arktídy vyhlásenia 
v relevantných kruhoch so snahou 
o dosiahnutie moratória na činnosti 
súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu 
v arktických vodách a tiež o prípadnú 
sprievodnú dohodu o kompenzácii pre 
obyvateľov Arktídy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Možnosť vážnej nehody na mori Komisia zaradila do kategórie veľkého rizika. Takéto riziká 
sú oveľa väčšie v arktických vodách, kde spoločnosti nemajú žiadne skúsenosti s vrtmi. 
Následky nehody v polárnom mori by boli katastrofické a nebolo by ich možné odstrániť. Únik 
ropy by nebolo možné zastaviť, kým by sa neroztopil ľad. EÚ by mala preto rozhodne 
presadzovať  moratórium a tiež  primerané finančné zdroje na podporu trvalo udržateľného 
rozvoja pre ľudí žijúcich v Arktíde. 
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15.5.2013 A7-0121/3 

Pozmeňujúci návrh  3 
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhľadávanie, prieskum a ťažba ropy a zemného plynu na mori 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 39a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (39a) Členské štáty by sa mali zdržať 
vŕtania na mori najmä v tesnej blízkosti 
turistických oblastí, v geologicky 
nestabilných oblastiach alebo tam, kde by 
boli vplyvy na pobrežné komunity a 
morské prostredie zničujúce. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

15.5.2013 A7-0121/4 

Pozmeňujúci návrh  4 
Michèle Rivasi, Bart Staes, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, 
Lepage Corinne 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0121/2013 
Ivo Belet 
Vyhľadávanie, prieskum a ťažba ropy a zemného plynu na mori 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 40 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Vážne obavy týkajúce sa životného 
prostredia v arktických vodách, ktoré sú 

susediacim morským prostredím 

mimoriadneho významu pre Spoločenstvo, 

si vyžadujú osobitnú pozornosť, aby bola 

zaručená ochrana životného prostredia 

Arktídy v súvislosti s činnosťami na mori 

vrátane prieskumu. 

(40) Arktické vody sú susediacim morským 

prostredím mimoriadneho významu pre 

Úniu a zohrávajú významnú úlohu pri 
zmierňovaní zmeny klímy. Vážne 
environmentálne obavy týkajúce sa 
arktických vôd si vyžadujú osobitnú 

pozornosť, aby bola zaručená ochrana 

životného prostredia Arktídy, pokiaľ ide 
o operácie v súvislosti s ropou a zemným 
plynom na mori vrátane prieskumu, 
pričom je potrebné zohľadniť riziko 
závažných nehôd a potrebu účinnej 
reakcie. Pokiaľ nemožno zaručiť účinnú 
reakciu na akúkoľvek nehodu 
v arktických podmienkach, členské štáty 
by sa mali zdržať povoľovania činností na 

mori, vrátane prieskumu v danej oblasti. 
Členské štáty, ktoré sú členmi Arktickej 
rady, sa nabádajú, aby aktívne 
podporovali najprísnejšie normy v oblasti 
environmentálnej bezpečnosti v tomto 
citlivom a jedinečnom ekosystéme, a to 
napríklad prostredníctvom tvorby 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
predchádzania znečisteniu arktického 
morského prostredia ropou, pripravenosti 
a reakcie naň, ako aj prostredníctvom 
stavania, okrem iného, na práci osobitnej 
skupiny zriadenej Arktickou radou 
a existujúcich usmerneniach Arktickej 
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rady v oblasti prieskumu ložísk a ťažby 
ropy a zemného plynu na mori. 

Or. en 

 

 


