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A tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek 
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Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a megfelelı globális és 

regionális fórumokon szigorú biztonsági 

elıírások bevezetését szorgalmazza a 

nemzetközi szintő tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek terén, ideértve a sarkvidéki 

vizeken folytatott tevékenységet is. 

(3) A Bizottság a megfelelı globális és 

regionális fórumokon szigorú biztonsági 

elıírások bevezetését szorgalmazza a 

nemzetközi szintő tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek terén, ideértve a sarkvidéki 

vizeken folytatott tevékenységet is. 

Ezenkívül a sarkvidéki térség lakosainak 
teljes körő bevonásával a megfelelı 
helyeken fellép a sarkvidéki vizeken 
folytatott tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek moratóriuma, valamint a 
sarkvidéken élık kártalanítására 
vonatkozó esetleges kísérı megállapodás 
mellett is. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság értékelése szerint a súlyos tengeri balesetek esetleges elıfordulása jelentıs 

kockázatot képvisel. A sarkvidéki vizeken a kockázat többszörösen nagy, mert a 

vállalkozásoknak ott nincsenek tapasztalataik a tengeri fúrások területén. Egy jeges-tengeri 

baleset katasztrofális és megfékezhetetlen következményekkel járna. A kifolyó olajat csak a jég 

elolvadása után lehetne összegyőjteni. Az EU-nak ezért erıteljesen sürgetnie kellene a 

moratóriumot, valamint a fenntartható fejlıdés érdekében kielégítı finanszírozási forrásokat 

a sarkvidéki térségben élık számára. 
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39 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) A tagállamoknak tartózkodniuk kell 
a tengeri fúrásoktól a különösen nagy 
idegenforgalmat vonzó területek közvetlen 
közelében, vagy az olyan területeken, 
amelyek földtanilag nem stabilak, vagy 
ahol a part menti közösségekre és a 
tengeri környezetre gyakorolt hatás 
pusztító lenne. 

Or. en 
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40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Külön figyelmet követelnek a 
Közösség számára különös jelentıséggel 

bíró szomszédos tengeri környezettel, a 

sarkvidéki vizekkel kapcsolatos súlyos 

környezeti aggodalmak, hiszen csak így 

biztosítható a sarkvidéki környezet 

védelme a tengeri ipari tevékenységek, 

többek között a feltárás okozta károk ellen. 

(40) A sarkvidéki vizek az Unió számára 

különös jelentıséggel bíró szomszédos 

tengeri környezetet jelentenek, amely 
kiemelkedı szerepet játszik az 
éghajlatváltozás enyhítésében. A 

sarkvidéki vizekkel kapcsolatos súlyos 

környezeti aggodalmak fokozott figyelmet 
érdemelnek, hiszen csak így biztosítható a 

sarkvidéki környezet védelme a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek, többek 
között a feltárás okozta károkkal szemben, 
figyelembe véve a súlyos balesetek 
kockázatát és a hatékony válaszadás 
szükségességét. Mindaddig, amíg nem 
garantálható a sarkvidéki körülmények 
között bekövetkezı esetleges balesetek 
eredményes elhárítása, a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a térségben végzett 
tengeri ipari tevékenységek, többek között 

a feltárás engedélyezésétıl. Az Északi-
sarkvidéki Tanácsban tagsággal 
rendelkezı tagállamoknak tevékenyen elı 
kell mozdítaniuk azt, hogy e sebezhetı és 
egyedülálló ökoszisztéma környezeti 
biztonságát a legszigorúbb elıírások 
védjék, és ennek jegyében például 
ösztönözniük kell egy, a sarkvidéki tengeri 
olajszennyezés megakadályozásáról, az 
arra való felkészülésrıl és válaszadásról 
szóló nemzetközi jogi aktus létrehozását, 



 

AM\936398HU.doc  PE509.805v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

és támaszkodniuk kell többek között az 
Északi-sarkvidéki Tanács által létrehozott 
csoport munkájára és az Északi-
sarkvidéki Tanácsnak a tengeri kıolaj- és 
földgázkitermelésre vonatkozó hatályos 
irányelveire. 

Or. en 

 

 


