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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak az elővigyázatosság és a megelőzés elve 
alapján sürgősen, valamint szükség esetén alaposan felül kell vizsgálnia a területén 
folytatott tengeri kőolaj- és földgázkitermelés, valamint -feltárások valamennyi 
aspektusára vonatkozó megfelelő jogszabályait és szabályozását, beleértve a 
tengerfenéken vagy az alatt futó víz alatti csővezetékeken zajló szállítás biztonságára 
vonatkozó jogszabályokat; ebben az összefüggésben örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy sürgősen pótolja a jelenlegi uniós szabályozás hiányosságait;

2. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és földgázfúrótornyok által okozott baleseteknek 
határokon átnyúló következményei vannak, ezért indokoltnak tartja az ilyen balesetek 
megelőzésére és hatásainak csökkentésére irányuló uniós fellépést;

3. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és földgázipari műveletek egyre szélsőségesebb 
körülmények között zajlanak, és ezeknek a tengeri és parti területek környezetére és 
gazdaságára nézve jelentős és pusztító következményeik lehetnek;

4. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy szigorítsa az Unión belül előírt 
minimumkövetelményeket; úgy véli, hogy a biztonsággal és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos aggodalmaknak minden jogalkotási aktusban tükröződniük kell, valamint 
hogy a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi normákat kell alkalmazni a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek valamennyi területén;

5. figyelmeztet azonban arra, hogy a jogalkotás hatékonysága végső soron attól függ, hogy a 
vonatkozó jogszabályokat az illetékes európai és nemzeti hatóságok és szervek milyen 
mértékben tudják végrehajtani, kezelni és érvényesíteni; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
aktív szerepet kell játszania abban, hogy biztosítsa a jogszabályok tagállami hatóságok 
általi betartását;

6. megjegyzi, hogy külön figyelmet kellene szentelni az Északi-sarkvidéknek, tekintettel 
sebezhetőségére és az éghajlatváltozás enyhítésében játszott szerepére;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a vizsgálati módszereket és 
mélyítsék el a hatékony kölcsönös együttműködést, továbbá hozzák létre az „ellenőrzést 
végzők ellenőrzésével” foglalkozó, kötelező erejű biztonsági minimumszabályokon 
alapuló uniós rendszert az uniós szintű ellenőrzés és felügyelet függetlenségének 
biztosítása érdekében; úgy véli, hogy az adatgyűjtést, a bevált módszerek megosztását, 
valamint a reagáláshoz szükséges erőforrások összehangolását uniós szinten kell végezni, 
továbbá a helyes gyakorlatok összegyűjtése és az engedélyezési eljárások optimalizálása 
érdekében támogatni kell az illetékes nemzeti hatóságok közötti koordináció javítását;

8. megjegyzi, hogy az Unión belül és világszinten is egyes olaj- és földgázvállalatok eltérő 
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biztonsági előírások mellett működnek, a nemzeti szabályozási követelményektől 
függően; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy először is kezdeményezzék a 
tengeri olaj- és gázipari ágazatra vonatkozó jogi keret átfogó felülvizsgálatát, másodszor 
pedig a lehető legmagasabb minimális szinten hangolják össze a különböző biztonsági 
előírásokat annak érdekében, hogy a vállalkozások számára jogbiztonságot teremtsenek, 
és biztosítsák, hogy:

- Unió-szerte valamennyi művelet esetében a legkorszerűbb gyakorlatok alkalmazása 
váljon általánossá; és hogy

- baleset esetén garantálható legyen a lehető legnagyobb védelem;

E célok elérése érdekében sürgeti a Bizottságot, hogy fontolja meg a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek valamennyi szakaszára (feltárás, üzemeltetés, szállítás, üzemen 
kívül helyezés) vonatkozó új jogszabályok bevezetésének, vagy a meglévő jogszabályok 
kiegészítésének és megerősítésének lehetőségét, hogy azok a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre is kiterjedjenek.

9. meg van győződve arról, hogy a harmadik országokkal (különösen az Európai Unióval 
közös tengeri határokkal rendelkező államokkal) történő átfogó és aktív együttműködés 
ahhoz is szükséges, hogy az olaj és a földgáz feltárása, kitermelése és szállítása kapcsán 
biztosítani lehessen a környezet megfelelő védelmét, és fenn lehessen tartani a tengerek 
megfelelő állapotát;

Az EU katasztrófareagálási kapacitásának megerősítése

10. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb terjesszen elő javaslatokat a közösségi 
polgári védelmi mechanizmuson alapuló európai polgári védelmi erő megalapítására, 
valamint a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki egy európai cselekvési tervet, 
amely különleges mechanizmusokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az EU hogyan tud 
reagálni az olajkitermelő létesítmények – többek között a tengerfenéken vagy az alatt futó 
víz alatti csővezetékek – által okozott súlyos szennyezésekre;

11. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tengerekre vonatkozó adatok 
kezelésének „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” című közleményben1 és az integrált 
tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló rendeletre2

irányuló javaslatban javasolt javítása vegye figyelembe azt, hogy a megfelelő lépések 
kellő időben történő meghatározása céljából garantálni kell a szennyezési veszélyek 
megfelelő nyomon követését;

12. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot azzal kapcsolatban, hogy a nyilvános 
ellenőrzés megkönnyítése és a tengeri környezet jobb megértése érdekében a nyilvános 
engedéllyel működő tengeri üzemeltetők által felhalmozott tudományos ismereteket „A 
tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” című közlemény keretében kidolgozott előírások és 
eljárások használatával bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére;

                                               
1 „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020: tengermegfigyelés és tengeriadat-kezelés az intelligens és 

fenntartható növekedés szolgálatában” c. bizottsági közlemény (COM 2010)0461).
2 COM(2010)0494.
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13. felszólítja az olaj- és gázipari vállalatokat, hogy a kutatásra és fejlesztésre szánt 
pénzeszközeik 5%-át szánják a megelőzésre és baleseti utáni helyreállításra szolgáló új 
technológiák kidolgozására; hangsúlyozza, hogy mielőtt a katasztrófákra adott 
válaszlépésekre szolgáló technológiákat felvennék a jóváhagyott vészhelyzeti tervekbe, 
azokat független vizsgálatnak, értékelésnek és engedélyezésnek kell alávetni;

14. javasolja, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség vészhelyzetekre való reagálás 
céljából bevethető eszközöket tartalmazó leltárának valamennyi állami és ipari eszközre ki 
kell térnie annak érdekében, hogy az EMSA – amennyiben ez szükségesnek bizonyul –
súlyos baleset esetén a legjobb helyzetben legyen a koordináló szerep ellátására;

15. javasolja, hogy az esetleges olajszivárgások elfojtása céljából rendelkezésre álló 
eszközöknek a vészhelyzeti tervek alapvető részét kell képezniük, az erre szolgáló 
felszereléseknek pedig a létesítmények közelében kell rendelkezésre állniuk, hogy azok 
időben történő alkalmazása súlyos baleset esetén lehetséges legyen;

Környezeti felelősségi rendszerek és pénzügyi garanciamechanizmusok

16. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv1 hatályát ki kellene terjeszteni oly 
módon, hogy a „szennyező fizet” elve és szigorú felelősség vonatkozzon a tengervizekben 
és a biológiai sokféleségben bekövetkező valamennyi károsodás esetére annak érdekében, 
hogy az olaj- és gázipari vállalatokat felelősségre lehessen vonni az általuk okozott összes 
esetleges kárért, és hogy a vállalatok az üzemeltetők rendelkezésére álló tartalékok 
felhasználásával felső határ nélkül, teljes egészében fedezni tudják az esetleges károkozás
költségeit;

17. felszólít a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálatára, hogy annak hatásköre 
az Európai Unió összes tengervizére kiterjedjen, a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvvel2 összhangban;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv értelmében vigye 
lejjebb a károkozási küszöböket, valamint hogy léptessen életbe szigorú felelősségi 
rendszert, amely a kölcsönösségből vagy a biztosítási fedezetből eredő felső határra való 
tekintet nélkül a tengervizekben és a biológiai sokféleségben okozott valamennyi kárra 
kiterjed, továbbá javasolja, hogy a felelősség érvényesítése érdekében a Bizottság 
kezdeményezzen párbeszédet a biztosítókkal a kötelező, uniós szintű biztosítási 
rendszerekről;

19. úgy véli, a Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy a környezeti felelősség keretei 
között létrehozható-e olajkatasztrófák esetére egy kompenzációs alap, amely kötelező 
érvényű pénzügyi biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazna;

20. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szempontból felelős felek kilétét a fúrás megkezdése előtt 
kétséget kizáróan meg kell állapítani;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/35/EK irányelve a környezeti károk 

megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről; HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi 

politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv), HL L 164., 2008.6.25., 19. o.
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21. úgy véli, hogy az olaj- és gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől az engedélyezési 
eljárás, a teljes üzemeltetési időszak és a tengeri projektek valamennyi szakasza (feltárás, 
üzemeltetés, üzemen kívül helyezés) során meg kell követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő pénzügyi képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy az általuk végzett speciális 
tevékenységek során okozott környezeti károkkal összefüggésben – beleértve a nagy 
hatású, alacsony valószínűséggel bekövetkező eseményeket – kötelező kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, kötelező biztosítások, vagy a pénzügyi biztonságot garantáló vegyes 
rendszerek útján gondoskodni tudjanak a helyreállításról;

22. hangsúlyozza, hogy míg pénzügyi garanciákat elméletben vagy biztosítás, vagy kölcsönös 
ipari garanciarendszerek révén lehet nyújtani, fontos annak biztosítása, hogy az 
üzemeltetők bizonyítsák, hogy kellő pénzügyi garanciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
súlyos katasztrófa esetén a helyreállítás és a kártérítés teljes költségét fedezzék, és hogy a 
kockázatokat és a felelősséget ne helyezzék át kisebb vállalatokra, amelyek baleset 
előfordulása esetén nagyobb eséllyel jelentenek csődöt; felszólít arra, hogy a közös 
rendszereket úgy alakítsák ki, hogy megmaradjanak a kockázatok elkerülésére irányuló 
ösztönzők, és az egyes műveletek során ragaszkodjanak a lehető legszigorúbb biztonsági 
előírásokhoz;

23. elismeri az északi-tengeri OPOL-hoz hasonló közös alapok előnyeit, és támogatja az ilyen 
alapok létrehozását valamennyi uniós tengeri terület vonatkozásában; kéri, hogy a 
jogbiztonság garantálása érdekében az üzemeltetők számára kötelezően írják elő az ilyen 
alapokban való részvételt, hogy ezáltal létrejöjjön egy biztonsági hálót nyújtó 
mechanizmus a tagállamok, a tengeri ágazat – többek között elsősorban a halászok – és az 
adófizetők megnyugtatása érdekében;

24. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2010. október 12-ei jelentésében1

megfogalmazott álláspontját, mely szerint „egyelőre nem volna kellően indokolt egy 
kötelező biztosítékokat előíró, harmonizált rendszert bevezetni”; sürgeti a Bizottságot, 
hogy az irányelv módosítására vonatkozó megfelelő javaslatokat tartalmazó jelentés 
benyújtásával ne várjon a környezeti felelősségről szóló irányelv 18. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott határidőig;

25. javasolja, hogy – a létesítmények engedélyének visszavonásán mint legsúlyosabb 
intézkedésen kívül – a tagállamok fogadjanak el olyan további intézkedéseket, amelyek a 
biztonsági jogszabályok és szabályozás végrehajtása terén büntetik a hanyagságot és a 
megfelelés hiányát, és rendeljenek el Unió-szerte egységes módszerek alapján elvégzendő, 
rendszeres vizsgálatokat;

Az EU környezetvédelmi jogszabályainak javítása

26. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv2 hatályának a tengeri projektek 

                                               
1 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló 2004/35/ek irányelv 14. cikkének (2) bekezdése alapján 
(COM(2010)581).

2 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
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valamennyi szakaszára (feltárás, üzemeltetés) történő kiterjesztésére, továbbá sajátos 
környezeti hatásvizsgálati követelmények felállítását kéri a mélyvízi fúrásokat, összetett 
kutak fúrását vagy nehéz fúrási körülményeket, valamint a tengerfenéken vagy az alatt 
futó víz alatti csővezetékeken történő olaj- és gázszállítást illetően; úgy véli továbbá, hogy 
a Bizottságnak biztosítania kellene, hogy a tengeri projektekre vonatkozó, a nemzeti 
hatóságok által elfogadott környezeti hatásvizsgálatok kiterjedjenek azokra az eljárásokra 
is, amelyeket az üzemeltetőknek a létesítmények üzemen kívül helyezése során követniük 
kell; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg újra a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó jogi rendelkezéseket, és kösse ki, hogy a környezeti hatásvizsgálat eljárásait az 
ügyféltől független szakértőknek kell végezniük;

27. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az olajfúráshoz használatos meglévő 
infrastruktúra üzemen kívül helyezésével kapcsolatos jelenlegi szabályozási keretet, és –
szükség esetén jogszabályi eszközökkel – tisztázza az üzemeltetők felelősségét a 
biztonságos leszerelés biztosításában, valamint az üzemen kívül helyezésből vagy az 
üzemen kívül helyezett fúrószigetből eredő bármilyen környezeti kárral kapcsolatos 
felelősséget;

28. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg a szárazföldi veszélyek ellenőrzésére 
vonatkozó (SEVESO II1 és III2) jogszabályokban megfogalmazott szilárd alapelvek 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységeket célzó jogszabályokra történő kiterjesztésének 
lehetőségét; mindeközben, illetve arra az esetre, ha a Bizottság nem tesz javaslatot ilyen új 
szabályozásra, felhívja a Bizottságot a SOVESCO III javaslat újbóli vizsgálatára, azzal a 
céllal, hogy annak hatályát az olajfúró tornyokra és a tengerfenéken vagy az alatt futó víz 
alatti csővezetékekre, valamint a kutak üzemen kívül helyezésével bezárólag az olaj- és 
földgáztartalékok feltárásának valamennyi szakaszára kiterjesszék; üdvözli a 
Bizottságnak SOVESO II irányelv felülvizsgálatához fűzött indokolását, melyben 
kijelenti, hogy meg fogja keresni a megfelelő módot a környezetvédelmi jogalkotás 
megerősítésére;

29. örömmel fogadja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy terjesszék ki az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) megbízását a hajóktól eltérő forrásból, különösen 
tengeri olaj- és gázipari létesítményekből származó tengeri szennyezésekre; úgy véli, hogy 
a javaslatot ki kellene terjeszteni a mobil létesítményekre és a szállítóberendezésekre, 
valamint az olajterminálokra is; támogatja a Bizottság kérését, hogy az EMSA 
költségvetése és személyzetének létszáma tükrözze az ilyen új feladatokat; úgy véli, hogy 
az EMSA megbízatását ki lehetne terjeszteni arra, hogy független, harmadik fél általi 
ellenőrzést nyújtson a környezeti hatásvizsgálatok és a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek engedélyezése tekintetében, valamint időszakos vizsgálatokat végezzen az 
üzemeltetők körében;

30. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek nem képezik részét az ipari 

                                                                                                                                                  
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (módosított); HL L 175, 1985.7.5., 40. o.

1 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről; HL L 10, 1997.1.14., 13. o.

2 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről (COM(2010)781).
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kibocsátásokról szóló irányelv1 kulcsfontosságú rendelkezéseinek; javasolja, hogy a 2011. 
december 31-ig elvégzendő első hatáskör-felülvizsgálat részeként a Bizottság az I. 
melléklet 1.5 pontjába vegye fel a „tengeri olaj- és gázipari tevékenységeket”, továbbá 
javasolja, hogy a környezetszennyezés integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb módszereket;

A harmadik országokkal és nemzetközi szinten vállalt közös kötelezettségek

31. felszólítja a Bizottságot, hogy – többek között a harmadik országok bevonásával –
kezdeményezzen vitát a környezeti károkkal kapcsolatos felelősség és a pénzügyi 
biztosítékok témájában;

32. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamok az uniós székhellyel rendelkező 
vállalatok számára írják elő, hogy a világ bármely táján folytatott műveleteik során az 
uniós előírásokat alkalmazzák; támogatja a Bizottság abbéli szándékát, hogy elmélyíti a 
szomszédos országokkal a tengeri biztonságról folytatott párbeszédet és együttműködést, 
azzal a céllal, hogy új közös végrehajtási intézkedéseket vezessenek be (például a 
létesítmények ellenőrzése), és hogy az uniós vizekkel határos területekre is ugyanolyan 
szigorú biztonsági előírások vonatkozzanak; támogatja a Bizottság azon elképzelését, 
mely szerint ösztönzi regionális fórumok/kezdeményezések, valamint a Földközi-tenger, a 
Fekete-tenger és a Balti-tenger illetékes nemzeti hatóságait tömörítő hálózatok 
létrehozását, olyan, már létező együttműködési rendszerekre építve, mint az Unió a 
Mediterrán Térségért;

33. támogatja a Bizottság azon célkitűzését, hogy globális rendszert hozzon létre a tengeri 
feltárás és kitermelés biztonságára és fenntarthatóságára irányuló közös célkitűzések 
megállapítására, és felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az egyrészt nemzetközi 
szinten, másrészt a szomszédos államokkal közös szigorú biztonsági előírások 
kidolgozását;

Északi-sarkvidék; kémiai diszpergálószerek stb.

34. felkéri a Bizottságot, hogy átfogó módon vizsgálja felül a szénhidrogének tengeri 
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyezési követelményeket, és terjesszen elő 
javaslatokat uniós szinten harmonizált minimumkövetelmények bevezetésére – beleértve a 
független, harmadik fél általi ellenőrzést is – a környezetvédelmi gyakorlatokkal 
kapcsolatos átláthatóság és nyilvánosságra hozatal biztosítása, valamint az érdekütközések 
kockázatának csökkentése érdekében;

35. moratórium bevezetését kéri a szénhidrogének Északi-sarkvidéken folytatott tengeri 
feltárására és kitermelésére, tekintettel a térség egyedülálló természeti környezetének 
sebezhetőségére;

36. tudomásul veszi az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatalának 
legfrissebb jelentését az Északi-tengeren folyó műveletek munkakörülményeiről, amely 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról 

(a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése); HL L 334, 2010.12.17., 17. o.
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rámutat arra, hogy az elmúlt évben megduplázódott a halálos és súlyos sérülések száma, a 
jelentős szénhidrogén-szivárgások mennyisége pedig egyharmadával emelkedett;

37. felszólítja a Bizottságot, hogy a tengeri nemzeti parkoktól és természetvédelmi 
területektől kevesebb mint 80 kilométerre található tengeri feltárások és fúrások betiltása 
céljából vizsgálja felül a vonatkozó jogszabályokat;

38. felszólítja a Bizottságot, hogy a tengeri projektek hatásvizsgálata során vegye kellően 
figyelembe a tengeri szénhidrogén-kitermelő tevékenységek által az érintett terület 
idegenforgalmára gyakorolt negatív hatást;

39. támogatja a kémiai diszpergálószerek (és a kémiai diszpergálószerek katasztrófa-elhárítási 
tervek keretében történő használata) szigorú ellenőrzését, folyamatos vizsgálatát és 
környezeti hatásainak értékelését, egyrészt annak érdekében, hogy biztosítsák azok 
alkalmasságát olajszivárgás esetére, másrészt azért, hogy elkerüljék a közegészségügyi és 
környezeti következményeket; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy 
végezzenek alaposabb kutatásokat az ilyen vegyszerek hatásait illetően, szükség esetén 
uniós kutatási programok keretében;
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