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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 elővigyázatossági elvet illetően sürgősen 
és alaposan felül kell vizsgálnia a területén folytatott tengeri kőolaj- és 
földgázkitermelés, valamint -feltárások valamennyi aspektusára vonatkozó 
szabályozását; ebben az összefüggésben örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós szabályozás hiányosságait;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az „ellenőrzést végzők ellenőrzésével” foglalkozó 
uniós rendszert;

Az EU katasztrófareagálási kapacitásának megerősítése 

3. ismételten felhívja a Bizottságot a közösségi polgári védelmi mechanizmuson alapuló 
európai polgári védelmi erő megalapítására irányuló javaslatok mihamarabbi 
bemutatására, olyan különleges mechanizmusok összehangolásával, amelyek által az 
EU képessé válik a tengeri olajkitermelő létesítmények által okozott súlyos 
szennyezések kezelésére;

Környezeti felelősségi rendszerek és pénzügyi garanciamechanizmusok

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a 
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban bekövetkezik, annak érdekében, hogy az 
olajtársaságokat felelősségre lehessen vonni a károkért, amelyeket okoznak;

5. felszólít az ELD felülvizsgálatára, hogy annak hatásköre az Európai Unió összes 
tengervizére kiterjedjen, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel 
összhangban;

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, és kerülje el az olyan felső értékeket, amelyek felmentik a szennyezőket a 
tengervizekben okozott károkra vonatkozó szigorú felelősségi rendszer alkalmazása 
alól;

7. úgy véli, hogy az olaj- és gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől az engedélyezési 
eljárás során meg kell követelni annak bizonyítását, hogy megfelelő biztosítással vagy 
egyéb pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, hogy környezeti károk okozása 
esetén – az OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak a helyreállításról és a kártalanításról;

8. ezért kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2010. október 12-ei jelentésében 
(COM(2010)0581) megfogalmazott álláspontját, mely szerint „egyelőre nem volna 



PE462.884v01-00 4/4 PA\864936HU.doc

HU

kellően indokolt egy kötelező biztosítékokat előíró, harmonizált rendszert bevezetni”;  
sürgeti a Bizottságot, hogy az irányelv módosítására vonatkozó megfelelő javaslatokat 
tartalmazó jelentés benyújtásával ne várjon az ELD 18. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott határidőig;

9. javasolja, hogy a tagállamok fogadjanak el egy olyan intézkedéscsomagot, amely 
bünteti a biztonsági szabályok végrehajtásának elhanyagolását; 

Az EU környezetvédelmi jogszabályainak javítása

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvek hatályának a tengeri projektek 
valamennyi szakaszára (feltárás, üzemeltetés, leállítás) történő kiterjesztésére, továbbá 
sajátos környezeti hatásvizsgálati követelmények felállítását kéri a mélyvízi fúrásokat 
illetően;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
ipari balesetek veszélyeinek ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos javaslatát, azzal 
a céllal, hogy annak hatályát az olajfúró tornyokra is kiterjesszék;

12. örömmel fogadja a Bizottság 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;

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek nem képezik részét az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv kulcsfontosságú rendelkezéseinek; javasolja, hogy a 
környezetszennyezés integrált megelőzésével és csökkentésével foglalkozó európai 
iroda határozza meg a szénhidrogénnel kapcsolatos tengeri tevékenységekre 
vonatkozó bevált módszereket.


