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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről
(2011/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek 
megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével 
foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme 
javításának minimumkövetelményeiről szóló, 1992. november 3-i 92/91/EGK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. 
január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EK tanácsi irányelvre4 (környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv), amelyet a 97/11/EK5, 2003/35/EK6 és 2009/31/EK7

irányelvek módosítottak,

– tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanács irányelvre 
(környezeti felelősségről szóló irányelv vagy ELD)8,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 
1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 módosított változatára, 

– tekintettel a hajók által okozott szennyezés esetén történő beavatkozás területén az 
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség intézkedéseinek többéves finanszírozásáról 
és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1891/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre10,

– tekintettel az európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépésről 

                                               
1 HL L 164., 1994.6.30., 3. o.
2 HL L 348., 1992.11.28., 9. o.
3 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
5 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
6 HL L 156., 2003.6.24., 17. o.
7 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
8 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
9 HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
10 HL L 394., 2006.12.30., 1. o.
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szóló, 2010. október 7-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről 
szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0560),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel az EUMSZ 194. cikke kimondottan fenntartja a tagállamok jogát az 
energiaforrásaik kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására,

B. mivel a saját területén található kőolaj- és földgázkészletek jelentős mértékben 
hozzájárulnak Európa energiaigényének kielégítéséhez, valamint energiabiztonságunk 
szempontjából is kulcsfontosságúak,

C. mivel egyre több ilyen tengeri tevékenység zajlik az EU-hoz közel eső, de nem EU-
szabályozás alá tartozó területeken, és egy ilyen területen történő esetleges baleset az EU 
területeit is érintené; mivel jelenleg e területek közül többet politikai instabilitás jellemez,

Szabályozási megközelítés

1. hangsúlyozza, hogy a szénhidrogénforrások feltárásához és kitermeléséhez szükséges 
engedélyek és egyéb jóváhagyások kiadása tagállami hatáskör, és a tevékenységek 
felfüggesztéséről is az érintett tagállamnak kell döntenie;

2. hangsúlyozza, hogy minden tagállam jogszabályi és szabályozási rendszerében biztonsági 
elemzésen alapuló megközelítést kell bevezetni;

3. kiemeli, hogy a biztonsági elemzést a tevékenység megkezdése előtt jóvá kell hagyatni, 
majd ötévente meg kell újítani; megjegyzi, hogy minden lényegi változtatást jóvá kell 
hagyatni annak érdekében, hogy a biztonsági elemzés naprakész, folyamatosan fejlődő 
dokumentum legyen;

4. úgy véli, hogy egy e kérdéskörre vonatkozó új, egységes uniós szabályozás 
destabilizálhatja a szabályozási rendszerek jelenlegi hálózatát, és elmozdulást 
eredményezhet a bizonyított biztonságon alapuló megközelítéstől;

5. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy szigorítsa az EU-n belüli minimális normákat; 
úgy véli, hogy a biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos aggodalmaknak 
minden jogalkotási aktusban tükröződniük kell;

6. hangsúlyozza, hogy a jogalkotás hatékonysága végső soron az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzáértésétől függ;

7. hangsúlyozza a jól képzett, a helyi körülményeket ismerő szakemberek által elvégzett 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0352.
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rendszeres, sokrétű és szigorú ellenőrzések fontosságát; megállapítja, hogy a források nem 
elegendők tapasztalt ellenőrök alkalmazására; megállapítja továbbá, hogy az üzemeltetők 
ellenőrzési rendszereit független harmadik feleknek kell ellenőrizniük;

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ellenőrök uniós szintű ellenőre nem képvisel majd 
kellő hozzáadott értéket ahhoz, hogy e poszt létrehozása indokolja a szűkös szabályozási 
források egy részének illetékes nemzeti hatóságoktól való elvonását;

9. elismeri, hogy a közös ellenőrzések révén jelentős megtakarítások érhetők el azokban a 
tagállamokban, ahol a műveletek még nincsenek előrehaladott fázisban;

Az információk és a legjobb gyakorlatok cseréje

10. úgy véli, hogy az északi-tengeri NSOAF-hez hasonló fórumokat kellene létrehozni a 
Földközi-tenger, a Balti-tenger és a Fekete-tenger körüli tagállamok számára;

11. elismeri, hogy az alkalmazottakkal való konzultációra irányuló programok hasznosak 
biztonsági szempontból; szorgalmazza, hogy alakítsanak ki szoros kapcsolatot az ipar, a 
munkaerő és az illetékes nemzeti hatóságok között, illetve ezek részvételével szülessenek 
közös kezdeményezések az egészség, a biztonság és a környezetvédelem területén;

12. üdvözli az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazottai számára indított nemzetközi 
csereprogramokat;

13. támogatja a szabályozással, a normákkal, az eljárásokkal és a balesetekkel kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok megosztására irányuló határozottabb erőfeszítéseket;

14. elismeri, hogy szabályozási csoportok vagy kereskedelmi parnerségek és vegyesvállalatok 
révén az információk már most is megosztásra kerülnek; úgy véli, hogy a biztonsági 
szempontokra nem vonatkozhat az üzleti titoktartás;

15. felkéri az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy – az érzékeny kereskedelmi szempontokat 
figyelembe véve – gyűjtsék össze és osszák meg egymással a bejelentett balesetekkel 
kapcsolatos információkat, hogy tanulni lehessen ezekből;

16. úgy véli, hogy a Bizottságnak értékelnie kellene a következőket: a létező különféle 
információs csatornák hatékonysága; a racionalizálás kérdése; és/vagy új nemzetközi 
rendszerek bevezetése, szem előtt tartva az ebből eredő adminisztratív terheket;

A fúrások engedélyezése és jóváhagyása

17. tudomásul veszi a fúrás engedélyezése és jóváhagyása közötti különbséget; hangsúlyozza, 
hogy nem feltétlenül az engedéllyel rendelkező szervezet végzi el a fúrást; úgy véli, hogy 
a szabályozásnak ellenőrzési pontokat kell beiktatnia az engedély megadása és a fúrás 
megkezdése közé;

18. javasolja, hogy valamennyi tagállamban válasszák külön az engedélyezési, illetve az 
egészségügyi és biztonsági funkciókat;

Vészhelyzeti tervezés
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19. szorgalmazza, hogy vezessenek be helyszíni vészhelyzeti terveket, amelyek azonosítják a 
kockázatokat, értékelik a szennyezések potenciális forrásait és hatásait, valamint 
felvázolják az ilyen helyezetekre való reagálás stratégiáját, továbbá tartalmazzák az 
esetlegesen szükségessé váló mentesítő fúrások terveit; fenntartja, hogy az 
üzemeltetőknek legkésőbb két hónappal a műveletek megkezdése előtt be kell nyújtaniuk 
a vészhelyzeti terveket, valamint hogy összetett kutak vagy nehéz fúrási körülmények 
esetén a vészhelyzeti tervet értékelni kell, konzultációra kell bocsátani, és más, jogszabály 
által előírt (például a környezetvédelemhez vagy a kút tervezéséhez kapcsolódó) 
engedélyezési eljárásokkal egyidőben kell engedélyezni; úgy véli, hogy a műveletek 
semmilyen körülmények között nem kezdődhetnek meg a vészhelyzeti terv jóváhagyása 
előtt; fenntartja, hogy az illetékes nemzeti hatóságnak az adatvédelmi szempontok 
tiszteletben tartása mellett közzé kell tennie a vészhelyzeti terveket;

20. felkéri a tagállamokat olyan nemzeti vészhelyzeti tervek kidolgozására, amelyek 
részletezik, hogy szivárgás esetén az ipar által tett erőfeszítéseket kiegészítő nemzeti 
eszközökre milyen parancsnoki láncok és mechanizmusok vonatkoznak, illetve –
amennyiben már léteznek vészhelyzeti tervek – kéri azok e szempontnak megfelelő 
módosítását vagy naprakésszé tételét;

21. javasolja, hogy a vészhelyzetekre való reagálás céljából bevethető eszközöket tartalmazó 
EMSA-leltáraknak az ipar ilyen jellegű eszközeire is ki kell térnie; valamennyi uniós 
tengeri területen megfelelő eszközöknek kell rendelkezésre állniuk;

Katasztrófa-elhárítás

22. elismeri, hogy az ipar viseli az elsődleges felelősséget a katasztrófa-elhárításért; üdvözli 
az olajszivárgások megakadályozására szolgáló eszközök kifejlesztése, mobilizálása és 
bevetése céljából tett közös ipari kezdeményezéseket;

23. úgy véli, hogy az EMSA szakértelmének és eszközeinek bevetését a tagállamoknak kell 
kérniük;

24. elismeri a MIC1 által a tagállamok és az ipar katasztrófa-elhárítási mechanizmusainak 
kiegészítése terén játszott szerepet;

Felelősség

25. sürgeti a tagállamokat, hogy a felelősségbiztosítás szükségességének vizsgálatakor 
ügyeljenek arra, nehogy a költségek révén kiszorítsák a piacról a kis- és közepes méretű 
vállalkozásokat;

26. kéri a közös alapok előnyeinek értékelését és – amennyiben ezek megfelelőnek 
bizonyulnak – ilyen alapok létrehozását valamennyi uniós tengeri terület vonatkozásában; 
kéri, hogy az üzemeltetők számára kötelezően írják elő az ilyen alapokban való részvételt, 
mivel ez a mechanizmus a tagállamok és az adófizetők számára megnyugtató biztonsági 
hálót jelent;

                                               
1 A Bizottság által üzemeltetett Megfigyelési és Tájékoztatási Központ (Monitoring and Information Centre). 
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27. hangsúlyozza, hogy a hozzájárulások mértékét az érintett helyszín kockázati szintje és a 
vészhelyzeti tervek alapján kell meghatározni;

28. a környezeti felelősségről szóló irányelvet igen összetett jogszabálynak tartja; fenntartja, 
hogy az irányelv bármely módosítása előtt alapos hatásvizsgálatot kell végezni;

29. javaslolja, hogy a tagállamok vegyék fontolóra a hanyagság elkerülésére ösztönző 
intézkedések bevezetését (például bírságok, engedély visszavonása, az alkamazottak 
büntetőjogi felelőssége); kiemeli azonban, hogy az Egyesült Államokban a Deepwater 
Horizon fúrótorony balesete előtt is létezett ilyen rendszer;

Kapcsolatok harmadik országokkal

30. sürgeti az ipari szereplőket, hogy alkalmazzanak egységesen magas normákat, függetlenül 
attól, hogy a világ mely részén végzik a tevékenységüket; kétségesnek tartja, hogy 
megvalósítható-e az uniós székhellyel rendelkező vállalkozások kötelezése arra, hogy az 
uniós normákat alkalmazzák az Unió területén kívül folytatott tevékenységeikre;

31. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a G20 keretein belül továbbra is járuljanak 
hozzá a tengeri kezdeményezésekhez;

32. sürgeti a Bizottságot, hogy a part menti tagállamokkal közösen aktívan dolgozzon annak 
érdekében, hogy a szabályozási keretek és a felügyelet egyöntetűen magas biztonsági 
szintet garantáljanak;

33. kiemeli az ENSZ Környezetvédelmi Programja által a mediterrán cselevési terv és a 
barcelonai egyezmény révén kezdeményezett jogalkotás fontosságát;

34. üdvözli a szakértelem átadására – különösen a kevésbé fejlett szabályozási kerettel 
rendelkező országok részére történő átadására – irányuló, az ipar által irányított 
mechanizmusokat;

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

A saját területén található kőolaj- és földgázkészletek jelentős mértékben hozzájárulnak az EU 
energiaigényének kielégítéséhez és energiabiztonságához. Az EU által kitermelt kőolaj 90%-
a, és a fölgáz 60%-a tengeri kitermelésből származik.

E tevékenység nem egyenletesen oszlik el az EU-n belül, nagy részét az Északi-tengeren 
folytatják. Az EU-n belüli nyersolaj-kitermelés 80%-át két tagállam végzi1, Norvégia pedig 
egymaga többet termel ki, mint a 27 tagállam összesen.

Az európai vizeken végzett kőolaj- és földgázkitermelés egy része az EU területén kívül 
zajlik. A Földközi-tengeren például jelentős feltáró tevékenységet folytatnak Észak-Afrika 
partjainál, elsősorban Egyiptom és Líbia közelében.

A Deepwater Horizon katasztrófája arra sarkallta a tengeri kőolaj- és főldgázmezők 
feltárásában és kitermelésében érintett szereplőket, hogy értékeljék át tevékenységük 
biztonsági szempontjait. A BP Deepwater horizon fúrótornyának katasztrófájával és a tengeri 
fúrásokkal foglalkozó amerikai bizottság (National Commission on the BP Deepwater horizon 
spill and Offshore drilling) és más testületek is egy sor javaslatot tettek, ezek közül sokat már 
meg is valósítottak.

Kevésbé világos, hogy mindez hogyan hat ki Európára; az egyesült államokbeli rendszer 
ajánlásai olyan gyakorlatokat tükröznek, amelyek az EU-ban már legalább húsz éve 
elterjedtek. Európa északi-tengeri ipari szereplői gyakorlottak, tevékenységüket fejlett 
mezőkön végzik komoly tapasztalatokra építő és folyamatosan továbbfejlesztett szabályozási 
rendszerek felügyelete alatt.

Az amerikai bizottság jelentésében megfogalmazott első ajánlások egyike a következőképpen 
szól:
„A belügyminisztériumnak az északi tengeri „biztonsági elemzés” elnevezésű 
megközelítéshez hasonló, az egyes létesítményekre, műveletekre és környezetekre vonatkozó, 
proaktív, kockázatalapú teljesítmény-megközelítést kell kialakítania.”2

Az előíró szabályozással rendelkező rendszerek alapvetően csak utólag reagálnak a 
fejleményekre, nem képesek biztosítani, hogy az érintett politikák és gyakorlatok lépést 
tudjanak tartani az egyre ritkább és egyre kevésbé elérhető szénhidrogénkészletek után kutató, 
folyamatosan fejlődő iparral. Ehelyett a projekteket egyenként, az adott helszínre jellemző 
környezeti és műszaki feltételek alapján kell értékelni. A HPHT (nagy nyomású és magas 
hőmérsékletű) kutak veszélyei különböznek azon kutak kockázataitól, amelyeknél nyomást 
kell alkalmazni az olajkitermeléshez. Míg a vízmélység minden bizonnyal kihat a fúrás 
technikai szempontjaira és a szennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos erőfeszítésekre, nem 
minden mélytengeri fúrás veszélyes, illetve nem minden sekélyvízi fúrás biztonságos.

A biztonsági elemzés egy kockázati alapú, az adott helszínre alkalmazható megközelítés, 
amely megköveteli az üzemeltetőktől, hogy igazolják az illetékes nemzeti egészségügyi, 
                                               
1 Az Egyesült Királyság és Dánia
2 252. o.
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biztonsági és környezetvédelmi hatóságok előtt, hogy minden kockázati tényezőt 
megvizsgáltak és a szükséges ellenőrzéseket végrehajtották. Valamennyi fennmaradó veszély 
esetén az „ALARP” elvnek kell teljesülnie1. Bármilyen művelet beindítása előtt az illetékes 
hatóságoknak jóvá kell hagyniuk a biztonsági elemzést, majd később annak esetleges 
módosításait is. A fúrás előtti, a szabályozásban előírt ellenőrzési pontok biztosítják, hogy a 
művelet ne automatikus legyen, hanem ellenkezőleg, a munkálatok nem kezdődhetnek el, 
amíg valamennyi kockázatot nem vettek figyelembe, illetve nem enyhítettek.

Az új javaslatok nem csökkenthetik a tagállamokban már meglévő ilyen szabályozási normák 
hatékonyságát, hanem inkább arra kell törekedniük, hogy a szabályok szigorú betartása 
mellett az uniós vizek mindegyikére kiterjessze a legjobb gyakorlatokat.

Az Egyesült Államokban az engedélyezési, valamint az egészségügyi és a biztonsági 
funkciókat egyetlen ügynökség hatásköre alá tömörítették. Mindez belső feszültségekhez, 
illetve a célkitűzések zűrzavarához vezetett, aminek következtében külsőleg befolyásolhatóvá 
vált. Ezért célszerű, hogy a tagállamok válasszák szét az engedélyezési folyamatot az 
egészségügyi és biztonsági kérdésektől.

Fontos megadni az alaphangot a szabályozási keretnek, ugyanakkor egy jogszabály csak 
akkor lehet hatékony, ha megfelelőképpen be is tartatják. E célból a különleges fúrási 
körülmények terén jártas és a szolgáltatók bizalmát is élvező szakértők által végzett 
rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen a szabályoknak való megfelelés szempontjából.

Az ilyen magas szintű képzettséggel rendelkező ellenőrök, különösen ha számottevő 
tapasztalattal is rendelkeznek, értékes szabályozási erőforrásnak számítanak. Az ellenőrök 
más országok rendelkezésére bocsátásával, cseréjével vagy akár határokon átnyúló 
tevékenységet folytató ellenőrök kiképzésével kapcsolatos valamennyi kezdeményezésnek 
szem előtt kell tartania ezt a szempontot, és a létfontosságú erőforrások elszívása helyett 
inkább további hozzáadott értéket kell teremtenie.

A takarékosság érdekében a korlátozott tengeri tevékenységet végző tagállamok esetében 
ugyanaz a felügyelőség több államot is lefedhet, ez azonban nem jelenthet alacsonyabb szintű 
felügyeletet. Az ágazat maga viseli a saját tevékenységének szabályozásából adódó 
költségeket, a problémát tulajdonképpen inkább a szabályozási erőforrások ritka mivolta, 
semmint a költsége jelenti.

Külön figyelmet érdemel az az egyedi működési tényező, hogy a kutak (szárazföldi és tengeri 
egyaránt) alapvető biztonsága érdekében minden esetben két már kipróbált korlátot kell 
alkalmazni. A berendezéseket, például a kitörésgátlókat, rendszeresen ellenőrizni kell.

Információcsere

Minden erőfeszítést meg kell tenni az illetékes nemzeti hatóságok közötti párbeszéd 
megszilárdítása, illetve a közös kezdeményezések ösztönzése érdekében, melyhez a NSOAF-
nek2 kell alapul szolgálnia.

                                               
1 As Low As Reasonably Possible (az ésszerű eszközökkel elérhető legalacsonyabb kockázat elve)
2 Északi-tengeri Tengerhatósági Fórum
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A Földközi-, a Balti- és a Fekete-tenger esetében hasznos lenne egy olyan, az NSOAF-fel 
egyenértékű fórum, amelynek keretében a szabályozók az ágazatbeli irányvonalakat és 
legjobb gyakorlatokat vizsgálják, reagálnak a balesetekre és ismereteket terjesztenek többek 
között multinacionális ellenőrzési projektek végrehajtása, illetve a rendszeres plenáris 
üléseknek jelentést tevő munkacsoportok létrhozása révén. A hatékony működés érdekében 
ezeknek a fórumoknak magukban kell foglalniuk az illetékes nemzeti hatóságok mindegyikét, 
függetlenül attól, hogy tagjai-e az Uniónak vagy sem.

Az atomenergia-ipar esetében a balesetekről kötelező módon jelentést kell tenni a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökségnek (IAEA). Az uniós jogszabály a polgári repülés esetében előírja az 
esemény-bejelentést, így a Közös Kutatóközpont megbízásával minden információ 
megvizsgálható és elterjeszthető.

Tehát léteznek ugyan baleset-bejelentő mechanizmusok,1 és a nem szabályozási csatornák is 
terjesztik az események kapcsán leszűrt tanulságokat,2 ám további, különösen nemzetközi 
szintű intézkedésekre is szükség van.

Az illetékes nemzeti hatóságoknak össze kell gyűjteniük a baleset-bejelentések során szerzett 
információkat, majd a kereskedelmi szempontból érzékeny információk megfelelő 
figyelembevételével időben közzé kell tenniük azokat.

Még mielőtt egy újabb határokon átnyúló kezdeményezés szükségességét fontolgatná, a 
Bizottságnak fel kell mérnie a különböző meglévő információszerzési csatornák 
eredményességét.

Az alkalmazottak folytatott konzultációk

A szigorú biztonsági kultúra kialakítása érdekében elengedhetetlen a tengeri kutakon dolgozó 
alkalmazottak egészségügyi és biztonsági kezdeményezésekbe történő bevonása, mivel 
gyakran ők a legmegfelelőbb személyek a hatékonyabb egészségügyi és biztonsági 
teljesítményt akadályozó tényezők felismerésére.

Az Egyesült Királyságban működő „Step Change in Safety” programot azért hozták létre, 
hogy az alkalmazottakkal is konzultálva közös normákat dolgozzanak ki és legjobb 
gyakorlatokat tegyenek közzé, ezáltal erősítve a biztonsághoz való kulturális hozzáállást. 
Eredményes biztonsági javaslatoknak sokszor éppen azok a dolgok bizonyulnak, amelyeket az 
apró viselkedésbeli változtatásoknak tartunk; ugyanakkor, mivel a legnagyobb kockázatok 
jellemző módon az emberi beavatkozást igénylő működési szakaszoknál (fúrás, karbantartás 
stb.) merülnek fel, az effajta odafigyelés felbecsülhetetlen lehet.

Biztonsági képzés

A tengeri olaj- és gázipar személyzeti téren egyre hatékonyabb egészségügyi és biztonsági 
eredményekről tanúskodik Mindazonáltal, a személyzet biztonságára való összpontosítás nem 

                                               
1 Pl. a lerakódásokról, szivárgásokról és kibocsátásokról szóló OSPAR-jelentés 
2 Pl. az NSOAF biztonsági közleményei
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eredményezheti az eljárásokra szánt figyelem csökkenését, különösen a katasztrófa-megelőzés 
és -elhárítás tekintetében.

A katasztrófa-elhárítási forgatókönyvekre vonatkozó alapos képzés elengedhetetlen. Például 
globális szinten már előírássá vált az, hogy a fúrómunkások kútellenőrzési képzéseken 
vegyenek részt (amely a katasztrófahelyzetek esetén való fellépésre is kiképzi őket).

A Deepwater Horizon katasztrófáját előidéző biztonsági mulasztások közül számos 
valószínűleg a műveletek során jellemző munkakultúrára vezethető vissza.

Felkészülni a legrosszabbra

A helyszínre jellemző vészhelyzeti terv előterjesztése, megvitatása és jóváhagyása a 
szabályozási eljárás egyik elengedhetetlen lépése. Ezeknek a terveknek azonosítaniuk kell a 
potenciális veszélyeket, értékelniük kell a szennyezések potenciális forrásait és hatásait, 
valamint fel kell vázolniuk az ilyen helyezetekre való reagálás stratégiáját, amely kitérhet az 
esetlegesen szükségessé váló mentesítő fúrások terveire és felsorolhatja a reagáláshoz 
szükséges eszközöket.

Egy művelet sem kezdődhet el, amíg jóvá nem hagyják a vészhelyzeti tervet. Összetett kutak 
vagy nehéz fúrási körülmények esetén a vészhelyzeti tervet a többi jogszabály által előírt 
engedélyezési eljárásokkal egyidőben kell értékelni.

A Deepwater Horizon balesetének hatását a megfelelő izoláló berendezések hiánya tovább 
súlyosbította. Az e katasztrófa kapcsán levont konkrét tanulságokat fel kell használni a 
készenléti rendszerek és a helyreállítás céljait szolgáló berendezések megtervezésekor. 
Miképpen reagáljunk minél hatékonyabban egy jövőbeni válságra – ez az egyik 
kulcsfontosságú szempont a GIRG-hez1 és az OSPRAG-hoz2 hasonló fórumokon zajló 
megbeszélések során. A megfelelő izoláló és helyreállítási berendezések kidolgozására 
irányuló közös kezdeményezéseknek már van eredményük – az OSPRAG nemrégiben rendelt 
meg egy úgynevezett „fedő” felszerelését, amelyet kitörés esetén az Egyesült Királyság 
kontinentális talapzatán igénybe vehetnek.

Az iparnak és a szabályozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a Földközi-tengeren is 
rendelkezésre álljon hasonló berendezés.

Az EMSA alapító rendeletének a célból történő felülvizsgálása keretében, hogy megoldást 
találjanak a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek okozta szennyezésre, az Ügynökségnek 
ellenőriznie kell a vészhelyzetekre való reagálás céljából bevethető ágazati és állami eszközök 
leltárát.

Kárfelszámolási tevékenység

A Deepwater Horizon katasztrófájával szembeni fellépést zavaros felelősségmegosztás, a 
kormányzati felügyelet hiánya, valamint ellentmondásos tájékoztatás jellemezte.

                                               
1 Global Industry Response Group (globális ágazati balesetkezelési csoport)
2 Oil Spill Prevention and Response Group (olajszivárgás-megelőzési és -elhárítási csoport)
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Egy nemzeti jelentőségű szivárgásnak az Unióban nemzeti vészhelyzeti tervek életbe lépését 
kell kiváltania, amelyek részletezik, hogy az ipar által tett erőfeszítéseket kiegészítő nemzeti 
eszközökre milyen parancsnoki láncok és kommunikációs csatornák vonatkoznak.

Felelősség

A katasztrófák esetén felmerülő lehetséges költségeket számos, például a kút jellegével (a 
tároló mérete, a benne fennálló nyomás, hőmérséklet stb.), a tágabb környezettel, valamint a 
vészhelyzettel szembeni fellépés jellegével kapcsolatos tényező befolyásolja.

Az Unióban a környezeti felelősséget a „szennyező fizet”-elv határozza meg. A 
tevékenységek beindítása előtt fontos ellenőrizni, hogy e követelménynek, illetve egyéb 
felelősségnek való megfelelés érdekében, hogy elegendő pénzügyi forrás áll-e az üzemeltetők 
rendelkezésére.

Ugyanakkor, az e területen fellépő szabályozási terhek nem lehetnek akkorák, kizárják az 
ágazatból a kisebb és sok esetben szakosodott üzemeltetőket. Amíg a nagy multinacionális 
vállalatok gyakran egyre kevésbé találják gazdaságosnak a már meglévő területek további 
kiaknázását, a kisebb üzemeltetők pedig gyakran átveszik tőlük ezeket, így fenntartva a 
beruházásokat és növelve a készleteket. A folyamatos beruházások elengedhetetlenek az 
Unióban az előrehaladott tengeri olaj- és gázipari tevékenységekből származó kitermelés 
csökkenésének megfékezése szempontjából.

Az Unió gazdasági, környezeti és energiaügyi szükségleteit a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek ágazatát uraló oligopólium nem tudja megfelelően kielégíteni.

Az OPOL egy olyan, az Északi-tengeren működő kölcsönös garanciarendszer, amely 
szigorúan kötelezi az ágazat szereplőit, hogy vétkességüktől függetlenül vállaljanak 
felelősséget a szennyezés okozta kár és a kárelhárítási intézkedések visszatérítéséért, a 
felelősségkorlátozás jelenlegi értéke pedig balesetenként 250 millió dollár1.

Egy ilyen rendszer a kérelmek szabályszerű rendezésére ajánl megoldást, továbbá valemennyi 
felet ösztönzi a kárelhárítási intézkedések azonnali elindítására. E kölcsönös kockázatvállalás 
bizonyos mértékben elősegíti a szolgáltatók közötti önszabályozást és felügyeletet. A rendszer 
az azonos helyszíneken üzemelő szolgáltatók között kialakult bizalmon alapszik. Az OPOL 
más uniós tengerek olajfúró létesítményeire történő kiterjesztése nem tűnik célszerűnek, 
viszont hasznosságának köszönhetően hasonló rendszereket kellene bevezetni a többi uniós 
vizeken végzett műveletekre.

A nemzetközi dimenzió

Az uniós vizeket jelentős nemzetközi törvényrendszer szabályozza. Ezen felül uniós szintű 
intézkedés csak akkor lenne üdvös, ha hozzáadott értékkel rendelkezik.

Míg az ágazatnak garantálnia kell, hogy világszerte egyformán magas szintű szabványok 

                                               
1 Ez az érték nem felelősségi határ.
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szerint működik, célszerűtlen lenne ezt kötelezettségként előírni az Unió területén található 
székhellyel rendelkező üzemeltetők számára. A potenciális jogi kérdésektől eltekintve, az 
illetékes nemzeti hatóságok által nem kivitelezhető az üzemeltetők globális tevékenységeinek 
megfigyelése.

Megkérdőjelezhető, hogy mindez milyen hatást gyakorolna a globális biztonsági normákra, 
hiszen a globális kitermelés egyre növekvő többsége a kormány-, vagy állami tulajdonban 
levő, és az állam által szabályozott nemzeti olajtársaságok ellenőrzése alatt található.

Hatékonyabb és valószerűbb megközelítést jelent az előírások, szabványok és eljárások terén 
alkalmazott bevált gyakorlatok megosztása érdekében tett nemzetközi erőfeszítések G20 
szintjén történő támogatása. Az ágazatnak kiegészítő szerepe van, ezért támogatni kell a 
PETRAD-hoz1 hasonló rendszereket, különösen, ha azok fejlődő országokkal működnek 
együtt.

                                               
1 A norvég termelők tapasztalatainak megosztása


