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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikke szerint ezen a 
területen valamennyi uniós fellépést magas szintű – többek között az elővigyázatosság 
elvén alapuló – védelemnek kell kísérnie;

1. hangsúlyozza, hogy a kőolaj és a földgáz feltárása és kitermelése során okozott károkért 
vállalt teljes felelősségnek az EUMSZ 191. cikke (2) bekezdésében lefektetett „szennyező 
fizet” elven kell alapulnia;

2. úgy véli, hogy a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó jelenleg érvényben lévő 
jogszabályokban több fontos hiányosság van, és emlékeztet az európai olajfeltárással és 
-kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépésről szóló 2010. október 7-i 
állásfoglalására, melyben a Parlament felszólította a Bizottságot, hogy fontolja meg a 
jelenlegi uniós jogszabályok (köztük a környezeti felelősségről szóló irányelv és a 
SEVESO II irányelv, valamint az Erika-csomagot és a harmadik tengerbiztonsági 
csomagot alkotó intézkedések) tartalmának felülvizsgálatát és hatáskörének kiterjesztését, 
és/vagy bármilyen szükséges új jogszabály bevezetését annak érdekében, hogy figyelembe 
vegye a parttól távoli olajfeltárással járó valamennyi veszélyt, és megerősítse az 
olajbalesetek esetén alkalmazandó felelősségi szabályokat;

3. felkéri a Bizottságot, hogy minden részletre kiterjedően vizsgálja felül a szénhidrogének 
tengeri feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyezési követelményeket, és adott 
esetben terjesszen elő javaslatokat az uniós szinten harmonizált minimumkövetelmények 
bevezetésére;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy a partnerekkel és a szomszédokkal együttműködve hozzon 
létre egy olyan rendszert, amely kimondottan az Északi-sarkvidéken folytatott 
műveletekkel foglalkozik, különös figyelmet fordítva a tengeri tevékenységek 
fenntarthatóságára és szükségességére ebben a sérülékeny és egyedi környezetben;

5. támogatja a katasztrófaelhárítási tervek keretein belül lehetőség szerint végrehajtott 
(például a kémiai diszpergálószerek vészhelyzeti alkalmazásával kapcsolatos) 
hatásvizsgálatokat;

6. üdvözli, hogy a Bizottság javaslatot szándékozik tenni a környezetvédelmi felelősségről 
szóló irányelv módosítására annak érdekében, hogy hatályát a tengervédelmi stratégiáról 
szóló 2008/56/EK keretirányelvben meghatározott valamennyi tengervizet érintő 
környezeti károkra is kiterjessze;

7. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítését, hogy az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség megbízatásának hatályát a hajókon túl a tengeri berendezésekre is kiterjessze;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy a környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvbe illesszen be 
a kötelező pénzügyi biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket; e tekintetben megjegyzi, 
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hogy a Bizottság hajlandó újra átgondolni a kötelező pénzügyi biztosítékokra irányuló 
követelmény bevezetését, és megvizsgálni a jelenlegi pénzügyi plafonértékek 
megfelelőségét;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az olajfúráshoz használatos meglévő 
infrastruktúra üzemen kívül helyezésével kapcsolatos kötelezettségek kérdését, és –
szükség esetén jogszabályi eszközökkel – tisztázza a működtetők felelősségét a 
biztonságos leszerelés biztosításában, valamint kötelezettségeiket az üzemen kívül 
helyezésből vagy az üzemen kívül helyezett fúrószigetből eredő bármilyen környezeti 
kárral kapcsolatban;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi jogszabályokat, melyek alapján a 
tengeri olajkitermelésre vonatkozó engedély tulajdonosa harmadik személy számára bérbe 
adhat berendezést, annak biztosítása érdekében, hogy a későbbi polgári peres eljárásoknál 
könnyebben megállapítható legyen a felelősség az emberi életben és a környezetben 
okozott károkért a tengeri fúrószigeteken történt balesetek és katasztrófák esetén;

11. sürgeti a tagállamokat, hogy fellépéseik során vegyék figyelembe a kis- és középméretű 
üzemeltetők sajátos helyzetét; ezzel összefüggésben kéri, hogy a kis- és középméretű 
üzemeltetők számára írják elő a felelősségbiztosítást vagy a valamely közös 
felelősségbiztosítási alapban való tagságot.
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