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Tárgy: A környezetvédelmi felelősségvállalásról szóló irányelv felülvizsgálata

Az uniós környezetvédelmi jogszabályokban tapasztalható hiányosságok, a nyílt tengeren 
bekövetkező szennyezőanyag-szivárgás esetén a felelősségvállalás hiánya, valamint 
mindezeknek az éghajlatra, a környezetre és a közegészségre kifejtett pusztító hatása miatt 
vajon az Európai Bizottságnak szándékában áll-e a környezetvédelmi felelősségvállalásról 
szóló irányelv felülvizsgálata, valamint az, hogy az EU-n belül alapos és szigorú 
felelősségvállalást írjon elő valamennyi nyílt tengeren történő fúrás során a kitermelés és a 
besajtolás tekintetében?

Háttér:

A mexikói-öbölbeli olajszennyezést követően nyilvánvalóvá vált, hogy a nyílt tengeri 
olajkitermelés jelentős környezeti kockázatokat hordoz. A Mexikói-öbölbe továbbra is ömlő 
nyersolaj nagy mennyiségű üvegházhatást okozó gázt, metánt tartalmaz, amely hozzájárul az 
éghajlatváltozáshoz és súlyos veszélyt jelent a Mexikói-öböl törékeny ökoszisztémájára és 
biológiai sokféleségére. A metán megnövekedett szintje kimeríti a víz oxigéntartalmát, amely 
így a tengeri élőlények szempontjából „holt zónák” kialakulásához vezet. A tudósok már most 
találtak kiterjedt területeket az öbölben, ahol az oxigén szintje 40%-kal csökkent, ami 
veszélybe sodorja a tengeri élőlényeket, beleértve az olyan nagy testű fajokat, mint a tengeri 
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teknősök, cápák és delfinek, továbbá az észak-atlanti kékúszójú tonhal.  Végül, a mexikói-
öbölbeli olajkiömlés okozta ökológiai károk kiterjednek a kereskedelmi halászatra is, s ez 
érinti az öbölben fogott összes halászati terméket, komoly veszélyt jelent a közegészségre, 
valamint a halászok megélhetési körülményeit is veszélyezteti. 

A holisztikus kockázatelemzés és -csökkentés a nyílt tengereken folyó összes tevékenység 
központi előfeltétele kell, hogy legyen. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy még olyan jól működő 
tevékenységek során is, mint a nyílt tengeri olajkitermelés, a kockázati modellek nem 
megfelelőek a kockázatok eredményes felméréséhez és kezeléséhez. Az olajtársaságok 
felügyelték a szokatlan mélységekben végzett olajfúrások valós kockázatait, amelyek jelentős 
környezeti károkhoz vezettek. Emellett az olajkiömlés tragikus valóságából és az amerikai 
szenátusban zajló meghallgatásokból az is nyilvánvalóvá válik, hogy a vészhelyzeti reagálási 
terv közel sem volt megfelelő.

Hasonló kérdések merülnek fel a szénmegkötési és -tárolási projektek kapcsán is, amelyek a 
megkötött szén-dioxid biztonságos tárolására irányulnak, s előnyben részesítik a kimerített 
kőolaj- és földgázmezőket. Tagadhatatlan tény, hogy a szén-dioxid hosszú távú tárolása terén 
az emberiség nem rendelkezik tapasztalatokkal. Az első szénmegkötési és -tárolási projekt, a 
Sleipner projekt mindössze 15 éves és tárolási kapacitása (42 GtCO2) jóval alacsonyabb a 
jelenlegi vita tárgyát képező kapacitásoknál (675–900 GtCO2)  Nem áll rendelkezésre 
elegendő példa az ilyen mértékű szénmegkötésre és -tárolásra, s ez különösen megnehezíti a 
kockázatok értékelését.  Ezen túlmenően a balesetek során bekövetkezett környezeti károk 
kiterjedését sem lehet felmérni és a szén-dioxid-szivárgás következményei is beláthatatlanok. 
A vízben, a biológiai sokféleségben és a talajban keletkezett károk mértékét a tengeri – és 
különösen a mélytengeri – ökoszisztémák szerkezetének és működésének bizonytalanságaiból 
adódóan még nem lehetett egyértelműen felmérni.  Ezért a jelen pillanatban lehetetlen 
pontosan meghatározni a szén-dioxid-szivárgás veszélyét, amely a szénmegkötési és -tárolási 
projektek kockázatelemzésével kapcsolatos ügyeket is kérdésessé teszi, ezért nagyon fontos, 
hogy az európai keretjogszabályok megbízható eszközökkel – például a minden eshetőségre 
kiterjedő környezeti felelősségről szóló megerősített irányelvvel – rendelkezzenek.

Az EU környezeti felelősségvállalásról szóló irányelve (ELD –2004/35/EK irányelv) – amely 
megvalósítja a „szennyező fizet” elvet és a vállalkozókat teszi felelőssé a vizet, a biológiai 
sokféleséget és a talajt érő jelentős károk megelőzéséért és orvoslásáért – a nyílt tengeri 
olajkitermelés és a besajtolás okozta környezeti károk esetében nem állapít meg felelősséget. 
Az ELD-irányelv szerinti vizekben okozott károk nem vonatkoznak a nyílt tengeri 
balesetekre, tekintve, hogy e vízkárok a vízről szóló keretirányelvben meghatározott 
vízterületekre érvényesek, azaz olyan területekre, amelyek viszonylag kis – tagállamonként 
eltérő – távolságra vannak a partoktól. Emellett a biológia sokféleségben a nyílt tengeri ipari 
balesetek által okozott károkra szigorú felelősségi szabályok vonatkoznak, de akkor – és 
csakis akkor – ha azok kedvezőtlenül kihatnak a (vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147 EK madárvédelmi irányelvben és a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvben meghatározott) védett fajokra vagy élőhelyekre.  Az 
EU-ban folyó nyílt tengeri olajkitermelés és besajtolás okozta környezeti károkkal 
kapcsolatos felelősségre az ELD-irányelv nem terjed ki, mint ahogyan természetszerűen a fent 
említett irányelvek sem. 

Ennélfogva nyilvánvaló, hogy a jelenlegi uniós jogszabályok nem alkalmasak a nyílt tengeri 
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ipari balesetek által előidézett veszélyes környezeti kockázatok megfelelő kezelésére, mivel 
nyitva hagynak olyan lényeges kérdéseket, hogy ilyen esetekben kit terhel a felelősség. 


