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– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zodpovednosti, 

náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného 

plynu na mori podľa článku 39 smernice 2013/30/EÚ (COM(2015)0422), 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Zodpovednosť, náhrada 

a finančné zabezpečenie nehôd na mori v Európskom hospodárskom priestore, ktorý je 

pripojený k správe Komisie o tejto otázke (SWD(2015)0167), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o 

bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori, a o 

zmene smernice 2004/35/ES1 (ďalej len „smernica o bezpečnosti na mori“), 

– so zreteľom na posúdenia vplyvu – sprievodný dokument k návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a 

zemného plynu na mori (SEC(2011)1293), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 

2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva2, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o 

environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd3 

(ďalej len „smernica o environmentálnej zodpovednosti“), 

– so zreteľom na medzinárodné a regionálne acquis v oblasti nárokov na náhradu škody z 

nehôd súvisiacich s prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu na mori, a najmä na 

Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené 

znečistením ropou (ďalej len „Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti“) z 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 66. 
2  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28. 
3  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56. 



 

 

27. novembra 1992, Medzinárodný dohovor o zriadení Medzinárodného fondu na 

kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropným látkami (ďalej len 

„Dohovor o fonde“) z 27. novembra 1992, Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej 

zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropnými látkami zo zásobníkov (ďalej 

len „Dohovor o znečistení ropnými látkami zo zásobníkov“) z 23. marca 2001, 

Severský dohovor o ochrane životného prostredia, uzatvorený medzi Dánskom, 

Fínskom, Nórskom a Švédskom, a morský protokol k Barcelonskému dohovoru o 

ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora (ďalej len 

„morský protokol“), 

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. septembra 20051, 

– so zreteľom na článok 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 

12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 

obchodných veciach2 (prepracované znenie nariadenia Brusel I), 

– so zreteľom na Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 

obchodných veciach3 (Luganský dohovor z roku 2007), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 

11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky4 (nariadenie Rím II), 

– so zreteľom na záverečnú správu, ktorú pre Komisiu pripravila spoločnosť BIO by 

Deloitte s názvom Občianskoprávna zodpovednosť, finančné zabezpečenie a žiadosti o 

náhradu súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori 

v Európskom hospodárskom priestore5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o otázkach bezpečnosti prieskumu 

ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori6, 

– so zreteľom na nehodu ropnej plošiny Deepwater Horizon v apríli 2010 v Mexickom 

zálive, 

– so zreteľom na incidenty spojené s plošinou Castor pri pobreží provincií Castellón a 

Tarragona v Španielsku, pri ktorých došlo k 500 zemetraseniam, ktoré ovplyvnili tisícky 

európskych občanov, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre životné 

                                                 
1  Vec C-176/03, Komisia/Rada, ECLI:EÚ:C:2005:542. 
2  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 339, 21.12.2007, s. 3. 
4  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40. 
5  BIO by Deloitte (2014), Občianskoprávna zodpovednosť, finančné zabezpečenie a 

žiadosti o náhradu súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného 
plynu na mori v Európskom hospodárskom priestore, záverečná správa vypracovaná pre 
Európsku komisiu – Generálne riaditeľstvo pre energetiku. 

6  Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 43. 



 

 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0308/2016), 

A. keďže článok 194 ZFEÚ jednoznačne potvrdzuje právo členských štátov určiť 

podmienky využívania svojich zdrojov energie, pričom sa rešpektuje solidarita a 

ochrana životného prostredia; 

B. keďže domáce zdroje ropy a zemného plynu môžu významne prispieť k existujúcim 

európskym energetickým potrebám a sú obzvlášť dôležité pre energetickú bezpečnosť a 

energetickú rozmanitosť; 

C. keďže operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori prebiehajú v 

čoraz extrémnejších prostrediach a potenciálne môžu mať závažné a ničivé dôsledky na 

životné prostredie a hospodárstvo v morských a pobrežných oblastiach; 

D. keďže aj keď ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori v posledných rokoch klesá, 

počet zariadení na mori v Európe v budúcnosti pravdepodobne vzrastie, a to najmä v 

Stredozemnom a Čiernom mori; 

E. keďže nehody spôsobené ropnými plošinami a plošinami na ťažbu zemného plynu na 

mori majú cezhraničné dôsledky a opatrenia EÚ na prevenciu a zmiernenie takýchto 

nehôd a snaha bojovať proti týmto nehodám sú preto odôvodnené; 

F. keďže je dôležité pripomenúť si tragickú stratu 167 ropných robotníkov, ktorí 6. júla 

1988 zomreli pri havárii ropnej plošiny Piper Alpha pri pobreží pri Aberdeene v 

Škótsku; 

G. keďže viaceré štúdie vrátane štúdie výskumnej služby Európskeho parlamentu a štúdie 

Spoločného výskumného centra odhadujú, že v období 1990 až 2007 došlo k niekoľkým 

tisícom nehôd v ropnom a plynárenskom sektore EÚ, presnejšie k 9 700 nehodám; 

keďže kumulatívny vplyv týchto nehôd vrátane nehôd s malým rozsahom sa 

nepriaznivo a dlhodobo odráža na morskom prostredí a mal by sa v smernici zohľadniť; 

H. keďže v súlade s článkom 191 ZFEÚ sa všetky opatrenia EÚ v tejto oblasti musia 

opierať o vysokú úroveň ochrany založenej okrem iného na zásadách predbežnej 

opatrnosti, prevencie, udržateľnosti a znečisťovateľ platí; 

I. keďže od roku 1988 nedošlo k rozsiahlej havárii v EÚ a keďže 73 % produkcie ropy a 

zemného plynu v EÚ pochádza z členských štátov pri Severnom mori, ktoré sú už 

uznávané, že majú najvýkonnejšie bezpečnostné systémy na mori na svete; keďže je 

dôležité zdôrazniť, že EÚ má približne 68 000 kilometrov pobrežia, a že množstvo 

zariadení na mori sa bude pravdepodobne v budúcnosti výrazne zvyšovať, najmä v 

Stredozemnom a Čiernom mori, v dôsledku čoho je naliehavo potrebné v plnej miere 

vykonávať a presadzovať smernicu 2013/30/EÚ a zabezpečiť, aby bol vytvorený riadny 

právny rámec na riadenie všetkých činností na mori predtým, ako dôjde k vážnej 

nehode; keďže podľa článku 191 ZFEÚ environmentálna politika Únie musí vychádzať 

zo zásady predbežnej opatrnosti a zásady prevencie; 

J. keďže systémy zodpovednosti predstavujú základný prostriedok, prostredníctvom 

ktorého sa uplatňuje zásada znečisťovateľ platí, ktorá zabezpečuje, že podniky nesú 

zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v rámci prevádzky, a ktorá ich podnecuje 

k prijatiu opatrení a vypracovaniu postupov na minimalizáciu rizika takejto škody; 



 

 

K. keďže smernica o bezpečnosti na mori neumožnila zaviesť komplexný rámec EÚ pre 

zodpovednosť, hoci podľa nej držitelia povolenia na operácie na mori nesú objektívnu 

zodpovednosť za prevenciu a nápravu akejkoľvek environmentálnej škody vyplývajúcej 

z ich činnosti (článok 7 v spojení s článkom 38, ktorý rozširuje rozsah pôsobnosti 

smernice o environmentálnej zodpovednosti na kontinentálne šelfy členských štátov); 

L. keďže je nanajvýš dôležité mať k dispozícii účinné a primerané mechanizmy náhrad a 

rýchle a primerané mechanizmy vybavovania nárokov pre ľudí, zvieratá a životné 

prostredie ako obete škôd spôsobených operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a 

zemného plynu na mori, ako aj dostatočné zdroje na obnovu hlavných ekosystémov; 

M. keďže smernicou o bezpečnosti na mori sa nezabezpečila harmonizácia, pokiaľ ide o 

občianskoprávne škody z nehôd na mori, a existujúci medzinárodný právny rámec 

sťažuje úspešné vymoženie cezhraničného nároku na náhradu škody v 

občianskoprávnych veciach; 

N. keďže v smernici o bezpečnosti na mori sa stanovujú podmienky na udeľovanie 

povolení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby držitelia povolení boli vždy technicky aj 

finančne schopní niesť následky svojich operácií na mori, a takisto sa vyžaduje, aby 

členské štáty zaviedli postupy na zabezpečenie rýchleho a primeraného vybavovania 

žiadostí o náhradu vrátane nárokov vyplývajúcich z cezhraničných nehôd a aby uľahčili 

využívanie udržateľných finančných nástrojov (článok 4); 

1. víta prijatie smernice 2013/30/EÚ o bezpečnosti na mori, ktorá dopĺňa smernicu 

2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti a smernicu 2011/92/EÚ o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, ako aj ratifikáciu morského protokolu Barcelonského 

dohovoru Radou ako prvého kroku na ochranu životného prostredia, ľudských činností 

a bezpečnosti pracovníkov; vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali uvedené 

smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, aby tak urobili čo najskôr; 

rovnako vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 8 smernice o bezpečnosti na mori 

zabezpečili nezávislosť príslušných orgánov, a vyzýva Komisiu, aby posúdila 

primeranosť zavedenia ďalších harmonizovaných pravidiel o zodpovednosti, náhradách 

a finančnom zabezpečení s cieľom predchádzať akýmkoľvek ďalším nehodám s 

cezhraničnými dôsledkami; 

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v smernici o bezpečnosti na mori 

a smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú havárie definované ako 

„závažné“ iba ak spôsobia smrť alebo vážne zranenia, bez odkazu na vplyvy na životné 

prostredie; zdôrazňuje, že havária, aj keď nemá za následok smrť alebo vážne zranenia, 

môže mať závažný vplyv na životné prostredie z dôvodu svojho rozsahu alebo z toho 

dôvodu, že ovplyvňuje napríklad chránené oblasti, chránené druhy alebo mimoriadne 

zraniteľné biotopy; 

3. zdôrazňuje, že účinné uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí na operácie prieskumu 

ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori by sa malo vzťahovať nielen na náklady 

na predchádzanie environmentálnym škodám a ich nápravu – čo sa v súčasnosti do 

určitej miery zabezpečuje pomocou smerníc o bezpečnosti na mori a o environmentálnej 

zodpovednosti – ale aj na náklady na nápravu v súvislosti s nárokmi týkajúcimi sa 

tradičných škôd v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a zásadou trvalo 

udržateľného rozvoja; preto vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie legislatívneho 

mechanizmu náhrad pre prípady nehôd na mori – podobne ako v prípade nórskeho 



 

 

zákona o ropných činnostiach – aspoň pre odvetvia, ktoré môžu byť vážne postihnuté, 

ako napr. rybolov a prímorský cestovný ruch a ďalšie odvetvia modrej ekonomiky; v 

tejto súvislosti odporúča, aby sa zneužívanie alebo havárie spôsobené činnosťami 

podnikov kvantitatívne a kvalitatívne posúdili tak, aby zahŕňali všetky vedľajšie účinky 

na spoločenstvá; takisto zdôrazňuje, pokiaľ ide o environmentálnu zodpovednosť, 

rozdiely a nedostatky pri transpozícii a uplatňovaní smernice o environmentálnej 

zodpovednosti, ako sa uvádza aj v druhej správe Komisie o vykonávaní; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila účinnú implementáciu smernice o environmentálnej 

zodpovednosti a aby sa zodpovednosť za environmentálne škody spôsobené nehodami 

na mori uplatňovala v zodpovedajúcej miere v celej EÚ; 

4. v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že v smernici o bezpečnosti na mori sa 

neupravuje občianskoprávna zodpovednosť za škody voči fyzickým alebo právnickým 

osobám, či už ide o ublíženie na zdraví, majetkovú škodu alebo priamu či nepriamu 

hospodársku stratu; 

5. vyjadruje aj poľutovanie nad tým, že prístup jednotlivých členských štátov k 

občianskoprávnej zodpovednosti sa značne odlišuje; zdôrazňuje, že v mnohých 

členských štátoch ťažiacich ropu a plyn neexistuje žiadna zodpovednosť za väčšinu 

žiadostí tretích strán o náhradu tradičných škôd spôsobených nehodou, v prevažnej 

väčšine členských štátov žiadny systém kompenzačných platieb a v mnohých členských 

štátoch ani žiadna záruka, že prevádzkovatelia alebo zodpovedné osoby budú mať 

dostatok finančných prostriedkov na uspokojenie pohľadávok; navyše zdôrazňuje, že 

často panuje neistota, pokiaľ ide o spôsob, ako by právne systémy týchto štátov zvládli 

rozmanitosť občianskoprávnych nárokov, ktoré by mohli vyplynúť z nehôd, ku ktorým 

došlo pri prieskume ložísk a ťažbe ropy a zemného plynu na mori; domnieva sa preto, 

že je potrebný európsky rámec, ktorý by mal byť založený na právnych predpisoch z 

najvyspelejších členských štátov, mal by sa vzťahovať nielen na ublíženia na zdraví a 

škody na majetku, ale aj na čisto ekonomické straty a mal by zabezpečiť efektívne 

mechanizmy odškodnenia pre obete a pre odvetvia, ktoré môžu byť vážne postihnuté 

(napr. rybolov a cestovný ruch v pobrežných oblastiach); v tejto súvislosti vyzýva 

Komisiu, aby posúdila, či európsky horizontálny rámec kolektívneho odškodňovania by 

bol možným riešením, a aby tejto oblasti venovala osobitnú pozornosť pri vypracúvaní 

správy o vykonávaní smernice o bezpečnosti na mori; 

6. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nároky na náhradu a nápravu tradičných škôd sú 

naďalej obmedzované pravidlami občianskoprávneho konania týkajúcimi sa 

premlčacích lehôt, finančnými nákladmi, neexistenciou sporu týkajúceho sa verejného 

záujmu a hromadných nárokov na náhradu škody, ako aj ustanoveniami o dôkazoch, 

ktoré sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia; 

7. zdôrazňuje, že v rámci kompenzačných režimov musí byť možné účinne a urýchlene 

riešiť cezhraničné nároky, v rámci rozumného časového rámca a bez diskriminácie 

medzi žiadateľmi z rôznych krajín EHP; odporúča, aby pokryli primárne aj sekundárne 

škody vo všetkých dotknutých oblastiach, pretože takéto udalosti ovplyvňujú väčšiu 

oblasť a môžu mať dlhodobý vplyv; zdôrazňuje, že je potrebné, aby susedné krajiny, 

ktoré nie sú členmi EHP, rešpektovali medzinárodné právo; 

8. zastáva názor, že by sa mali stanoviť prísne pravidlá občianskoprávnej zodpovednosti 

pri nehodách na mori s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti pre obete (právnické a 

fyzické osoby)nehôd na mori, pretože to môže poskytnúť stimul pre prevádzkovateľa na 



 

 

mori, aby správne riadil riziká operácií; domnieva sa, že by sa malo zabrániť finančným 

obmedzeniam zodpovednosti; 

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvážili osobitnú situáciu pracovníkov a 

zamestnancov v odvetví prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu, najmä v 

malých a stredných podnikoch (MSP); poukazuje na to, že nehody, ku ktorým dochádza 

pri prieskume ložísk a ťažbe ropy a zemného plynu na mori, môžu mať obzvlášť 

závažné dôsledky na sektory rybolovu a cestovného ruchu, ako aj na ostatné sektory, 

ktoré pri podnikaní závisia od dobrého stavu spoločného morského prostredia, pretože 

tieto sektory, ktoré zahŕňajú množstvo malých a stredných podnikov, by mohli v 

prípade veľkých nehôd na mori utrpieť výrazné hospodárske straty; 

10. zdôrazňuje preto, že je nanajvýš dôležité aktualizovať existujúce systémy 

zodpovednosti v členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že ak dôjde k nehode v ich 

vodách, nebude to mať nepriaznivý vplyv na budúce operácie prieskumu ložísk a ťažby 

ropy a zemného plynu na mori v danom členskom štáte ani v celej EÚ, ak k nehode 

dôjde v oblasti, ktorá je do značnej miery závislá od príjmov z cestovného ruchu; preto 

vyzýva Komisiu, aby prehodnotila potrebu zaviesť spoločné normy EÚ pre systémy 

nárokov na náhradu a nápravu škody; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné začleniť obete sprievodných škôd súvisiacich so sondovaním, 

prieskumom a prevádzkou zariadení na mori, ako aj tých, ktorí budú pravdepodobne 

oprávnení na pripravované odškodnenie; 

12. berie na vedomie, že Komisia má v úmysle uskutočniť systematické zhromažďovanie 

údajov prostredníctvom skupiny orgánov EÚ pre činnosti na mori (EUOAG) na 

vykonávanie komplexnejšej analýzy účinnosti a pôsobnosti vnútroštátnych ustanovení o 

zodpovednosti; 

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia vykonávala pravidelné kontroly súladu 

vnútroštátnych právnych systémov a podnikov s príslušnými ustanoveniami o 

zodpovednosti a náhradách v smernici o bezpečnosti na mori vrátane overení účtovných 

závierok spoločností na mori, a aby sa prijali opatrenia v prípade nedodržania súladu, a 

to s cieľom predchádzať závažným nehodám a obmedziť ich vplyv na ľudí a životné 

prostredie; odporúča, aby sa vytvoril spoločný mechanizmus na európskej úrovni na 

riešenie havárií a zneužívania; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi rýchlym a primeraným odškodnením 

obetí a predchádzaním vyplácaniu nelegitímnych nárokov (známemu ako problém 

„otvorených brán“), a to prostredníctvom zvýšenej istoty, pokiaľ ide o úrovne finančnej 

zodpovednosti mnohých zahraničných podnikov a vyhnutie sa zdĺhavým a nákladným 

súdnym konaniam; 

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadny z členských štátov výslovne neuvádza širokú 

škálu nástrojov finančného zabezpečenia týkajúcich sa náhrady škody, pokiaľ ide o 

nároky na náhradu tradičných škôd z nehôd, ku ktorým došlo pri prieskume ložísk a 

ťažbe ropy a zemného plynu na mori; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že prílišné 

spoliehanie sa na poistenie by potenciálne mohlo viesť k uzavretiu trhu s nástrojmi 

finančného zabezpečenia, keďže by mohlo vyústiť do nedostatku hospodárskej súťaže a 

zvýšených nákladov; 



 

 

16. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom využívania nástrojov finančného zabezpečenia 

v EÚ na pokrytie škôd spôsobených najnákladnejšími nehodami na mori; berie na 

vedomie, že jedným z dôvodov môže byť to, že z rozsahu zodpovednosti za škodu v 

niektorých členských štátoch nevyplýva potreba takýchto nástrojov; 

17. vyzýva členské štáty, aby poskytovali podrobné údaje týkajúce sa čerpania finančných 

nástrojov a primeraného krytia nehôd na mori vrátane tých najnákladnejších nehôd; 

18. domnieva sa, že všetky prípady preukázanej zodpovednosti, ako aj podrobnosti o 

uplatnených sankciách by mali byť zverejnené s cieľom umožniť, aby skutočné náklady 

na environmentálne škody boli transparentné pre všetkých; 

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby vyvinuli nástroje 

finančného zabezpečenia v súvislosti s nárokmi na náhradu tradičných škôd z nehôd, ku 

ktorým došlo pri všeobecných činnostiach prieskumu ložísk a ťažbe ropy a zemného 

plynu na mori alebo pri doprave ropy a plynu na mori, ale aj v prípadoch platobnej 

neschopnosti; je presvedčený, že by to mohlo obmedziť presun zodpovednosti 

prevádzkovateľov za havarijné znečistenie na verejný rozpočet, z ktorého by sa inak 

museli znášať náklady na náhradu škody, ak by pravidlá zostali v súčasnej podobe; 

domnieva sa, že v tejto súvislosti treba zvážiť aj zriadenie fondu založeného na 

poplatkoch uhrádzaných odvetvím ťažby na mori; 

20. domnieva sa, že je potrebné zanalyzovať, do akej miery zavedenie trestnej 

zodpovednosti na úrovni EÚ pridané k občianskoprávnym sankciám posilní odrádzanie 

a zlepší ochranu životného prostredia a dodržiavanie bezpečnostných opatrení; víta 

preto skutočnosť, že EÚ prijala smernicu 2008/99/ES o ochrane životného prostredia 

prostredníctvom trestného práva, ktorá harmonizuje trestné sankcie za určité porušenia 

právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia; vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že rozsah pôsobnosti smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom 

trestného práva sa nevzťahuje na všetky činnosti v rámci smernice o bezpečnosti na 

mori; vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že v EÚ nie je harmonizovaná definícia 

trestných činov ani minimálne sankcie súvisiace s porušením bezpečnosti na mori; 

vyzýva Komisiu, aby do rozsahu smernice o ochrane životného prostredia 

prostredníctvom trestného práva doplnila závažné ropné nehody a Európskemu 

parlamentu včas predložila svoju prvú správu o vykonávaní smernice o bezpečnosti na 

mori, a to najneskôr do 19. júla 2019; 

21. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdie potrebné na posúdenie hospodárskeho rizika, 

ktorému by jednotlivé členské štáty a ich pobrežné oblasti mohli byť vystavené, berúc 

do úvahy hospodárske odvetvové zameranie jednotlivých regiónov, stupeň koncentrácie 

operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v daných oblastiach, 

prevádzkové podmienky a klimatické faktory, ako sú napríklad oceánskych prúdy a 

vetry, a uplatňované environmentálne normy; odporúča preto zaviesť mechanizmy 

ochrany a bezpečnostné obvody v prípade, že tieto operácie sú ukončené, a víta 

skutočnosť, že ropný priemysel buduje štyri zariadenia na upchávanie ropných vrtov, 

ktoré môžu znížiť únik ropy v prípade nehody na mori; 

22. požaduje, aby sa vypracúvalo posúdenie vplyvov na životné odvetvie prispôsobené 

arktickým podmienkam v prípade všetkých operácií, ktoré sa uskutočňujú v arktickom 

regióne, kde sú ekosystémy mimoriadne krehké a sú úzko napojené na celkovú biosféru; 



 

 

23. žiada Komisiu a členské štáty, aby zvážili možnosť prijatia ďalších opatrení, ktoré by 

účinne chránili operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori skôr, 

ako dôjde k závažnej nehode; 

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti aj naďalej skúmali možnosť 

medzinárodného riešenia, keďže veľa ropných a plynárenských spoločností pôsobiacich 

v EÚ vykonáva svoje činnosti po celom svete a globálne riešenie by posilnením kontrol 

ťažobných spoločností mimo hraníc EÚ zabezpečilo rovnaké podmienky na 

celosvetovej úrovni; vyzýva členské štáty, aby urýchlene ratifikovali Parížsku dohodu o 

zmene klímy z decembra 2015; 

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 

 

 


