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B7-0000/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai uniós fellépésről az európai olajfeltárás 
és -kitermelés vonatkozásában

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11. és 191. cikkére,

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel az 1992. május 21-i, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvben1 létrehozott Natura 2000 
hálózatra, mint az európai tengeri élővilág sokféleségének elsődleges védelmezési 
eszközére, 

– tekintettel az EU biodiverzitási cselekvési tervére2,

– tekintettel a Deepwater Horizon fúrótoronyból származó olajszivárgásra a Mexikói-
öbölben, 

– tekintettel az EU vizeiben lévő olajfúró tornyokra, 

– tekintettel a ....... kérdéseire melyeket a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett a Deepwater 
Horizon olajszivárgás következményeiről az Európai Unióra nézve, és az uniós fellépésről 
az európai olajfeltárás és -kitermelés vonatkozásában (O-0000/2010 - B7- 0000/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének 
(2) bekezdésére,

A. mivel a Mexikói-öbölben történt Deepwater Horizon olajszivárgás fényében rendkívül 
fontos, hogy az Európai Unió és tagállamai sürgősen megvizsgálják az európai 
olajkitermelés és -feltárás minden aspektusát, és tegyék meg a szükséges lépéseket annak 
biztosítására, hogy az EU vizein ne történhessen egy ilyen környezeti katasztrófa;

B. mivel az európai olajkitermelés vonatkozásában a környezetvédelem és a biztonság 
legmagasabb foka olyan kiemelkedően fontos szempont, mely minden uniós fellépés 
alapját képezi ezen a területen,

C. mivel az olajfúrás és -feltárás nagy része az Északi-tenger vizein zajlik, 

1. együttérzését fejezi ki a Deepwater Horizon olajszivárgás okozta katasztrófa áldozataival 
és sürgeti, hogy az EU nyújtson technikai tanácsadást és támogatást e katasztrófára 
válaszul; 

2. felismeri annak szükségét, hogy mielőbb fogadjanak el egy olajszennyezésre vonatkozó 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 SEC (2006) 607 és 621.
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közös, európai, határokon átnyúló, katasztrófa-elhárítási tervet; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse figyelemmel azon vizsgálatok eredményeit, 
melyeket az Egyesült Államok hatóságai a Mexikói-öbölben történt katasztrófához vezető 
emberi, természeti és technológiai tényezőkre vonatkozóan végeztek, hogy levonhassák a 
szükséges következtetéseket, és megakadályozhassák hasonló események előfordulását az 
uniós tengeri vizekben és parti tengervizekben lévő olajfúró-szigeteken; 

4. külön felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az EU azonnali reagálóképességét 
olajfúró-szigeteken történő balesetek esetén, és a tagállamokkal együttműködve 
dolgozzon ki egy európai akció tervet;

5. üdvözli a Bizottság EU vizeken történő olajfúrásokra vonatkozó stressztesztjét, és az EU-
szintű szabályozási keretben felmerülő hiányosságok és gyengeségek azonosítását; 
felszólítja a Bizottságot, hogy elemzését minél hamarabb tegye hozzáférhetővé a 
Parlament számára; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi jogszabályokat, melyek alapján a 
parttól távoli olajkitermelésre vonatkozó engedély tulajdonosa harmadik személy számára 
bérbe adhat berendezést, így a későbbi polgári peres eljárásoknál könnyebben lesz 
megállapítható a felelősség az emberi életben és a környezetben okozott kárért az olyan 
balesetek és katasztrófák esetén, amelyek parttól távoli olajfúró-szigeteken történtek; 

7. sürgeti a Bizottságot, hogy a szabályozási keret felülvizsgálatát követően a lehető 
legkorábban küldje meg a Parlamentnek minden olyan jogalkotási javaslatot, amit az 
európai olajkitermelésre és -feltárásra alkalmazható szabályozási rendszerben azonosított 
hiányosságok orvoslása céljából szükségesnek lát; 

8. úgy véli, hogy e tekintetben a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó jelenleg 
érvényben lévő jogszabályokban több fontos hiányosság van, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy fontolja meg a jelenlegi uniós jogszabályok tartalmának felülvizsgálatát és 
hatáskörének kiterjesztését (beleértve a környezeti felelősségről szóló irányelvet1 és a 
SEVESO II irányelvet2 ), figyelembe véve a parttól távoli olajfeltárással járó veszélyeket; 

9. úgy véli, továbbá, hogy bármely jogalkotási javaslatnak olyan átfogó jogi keretet kell 
biztosítania, amely:

- amennyire csak lehetséges, megakadályozza, hogy a tengerfenéken folytatott 
potenciálisan veszélyes tevékenységek kárt okozzanak a tengeri és parti környezetben;

- garantálja, hogy az ilyen tevékenységekkel okozott kár vonatkozásában a felelősség a 
szennyezőt terheli; valamint

- biztosítja az európai tengeri élővilág sokféleségének védelmét. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. május 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 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról; HL L 
345., 2003.12.31., 97. o.
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10. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy az iparral és a szabályozó 
hatóságokkal együttműködve, az EU-ban működő valamennyi olajfúró-szigeten és fúrási 
művelet során a legmagasabb biztonsági előírásokat egységesen be kell tartatni, és a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) együttműködve aktívan a nemzetközi 
biztonsági és ellenőrzési szabályok és előírások megerősítésére kell törekedni;

11. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az uniós vizekben történő minden 
mélytengeri olajfúrásra vezessenek be moratóriumot mindaddig, míg ezek az előírások az 
EU-n belül biztosítva nem lesznek;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az „ellenőrzést végzők ellenőrzését” szolgáló 
hatékony felügyeleti rendszer létrehozásának lehetőségét, és szükségesnek látja a 
vizsgálati módszerek és a minimális kötelező uniós biztonsági szabályok mielőbbi 
megerősítését; 

13. úgy véli, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) megbízatását a hajókról 
az olajfúró-szigetekre is ki kellene terjeszteni; és bármely új feladat átruházásának 
tükröződnie kell az EMSA költségvetésében és személyzetének létszámában;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé egy éves jelentést, amelyet a tagállamok 
hatóságaival és független szakértőivel együttműködve készít el, és amely felméri az uniós 
tengeri vizekben és parti tengervizekben működő berendezések és parttól távoli olajfúró-
szigetek technikai biztonságát; 

15.  úgy véli, rendkívül fontos, hogy a Bizottság minden, az EU-ban történő olajfeltárással 
kapcsolatos pénzügyi és felelősségre vonatkozó kérdést vizsgáljon meg, és amennyiben 
szükséges, az egész EU-ra érvényes kötelező biztosítási vagy egyéb megfelelő eszközöket 
vezessen be, például egy erre a célra létrehozott speciális európai alapot; úgy véli, bármely 
ilyen eszköznek figyelembe kell venni az olajtermelők felelősségét, és biztosítania kell, 
hogy az üzemeltetőknek megfelelő biztosításuk legyen, vagy más pénzügyi garanciákkal 
rendelkezzenek, és biztosítani tudják a helyreállítást és a kárpótlást az okozott környezeti 
kár vonatkozásában, és további pénzügyi garanciákat is biztosítaniuk kell, például alapok 
formájában, olyan esetekre, amikor az üzemeltetők pénzügyi garanciája nem elég a 
helyreállítás és kárpótlás kifizetésére;

16.  sürgeti a Bizottságot, hogy fontolja meg a kötelező EU-szintű biztosítási rendszerek 
bevezetését, melyek egy esetleges olajszivárgás esetén a halászok és más érintett 
vállalkozások kárpótlását szolgálnák; 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az olajfúráshoz használatos meglévő 
infrastruktúra leállítását, és tisztázza, ha kell, jogszabályokkal, az üzemeltetők 
felelősségét a biztonságos eltávolításért, valamint arra nézve, hogy a leállításból eredő 
bármely környezeti kárért ők felelnek; 

18. felszólítja a Bizottságot, hogy a vállalatok számára vezessen be egy szigorú és kötelező 
keretet a környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatokról szóló információk közzététele 
tekintetében; 

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
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valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.


