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Návrh usnesení Evropského parlamentu o hlubinných vrtech v Jónském moři

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rada EU schválila svým rozhodnutím 2013/5/EU1 ze dne 
17. prosince 2012 přistoupení Evropské unie k Protokolu o ochraně Středozemního moře 
před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského 
dna a jeho podloží;

B. vzhledem k tomu, že italská vláda článkem 35 zákona č. 83/2012 známého pod označením 
„Cresci Italia“ naftařským společnostem de facto povoluje provádění hlubinných vrtů 
v Jónském moři;

C. vzhledem k tomu, že z vědeckých důkazů, které ve svých studiích předložil Světový fond 
na ochranu přírody (WWF), vyplývá, že metody odkrývání ložisek, jež mají být za tímto 
účelem použity, fungují na základě systému „air gun“; tyto metody vedou k nadměrnému 
zvýšení hladiny hluku, což velmi závažným způsobem poškozuje mořská prostředí a při 
rybolovu následně způsobuje až 50% pokles úlovků;

D. vzhledem ke zvláštnímu tvaru Jónského moře, které je mořem polouzavřeným, a havárie 
srovnatelná s tou, ke které došlo v roce 2010 v Mexickém zálivu, by zde tedy mohla mít 
katastrofální přeshraniční environmentální dopady na křehké mořské a pobřežní 
ekosystémy Středozemního moře;

E. vzhledem k tomu, že jednou z klíčových zásad politiky EU v oblasti životního prostředí je 
zásada obezřetnosti zakotvená v článku 191 Smlouvy o fungování Evropské unie;

1. vyzývá Evropskou komisi, aby posoudila, zda článek 35 zákona č. 83/2012, tzv. zákona 
„Cresci Italia“, není v rozporu se zmíněnou zásadou obezřetnosti prosazovanou EU 
v její politice životního prostředí a s rozhodnutím Rady 2013/5/EU, a aby se k této otázce 
vyjádřila.

1 Úř. věst. L 4, 9.1.2013, s. 13.


