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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet a Deepwater Horizon-baleset által okozott környezeti károkra; felhívja a 

figyelmet továbbá arra, hogy a Castor projekt kb. 500 földrengést okozott Tarragona és 

Castelló partjai közelében 2013-ban, és ezek közvetlen hatással bírtak több ezer európai 

polgárra; 

2. megemlékezik 167 olajipari munkás tragikus haláláról, akik a Piper Alpha katasztrófában 

vesztették életüket Aberdeen (Skócia) partjának közelében 1988. július 6-án; 

3. megjegyzi, hogy az EU-ban 1988 óta nem történt súlyos tengeri baleset, és az EU olaj- és 

gázkitermelésének 73%-a az északi-tengeri tagállamokból származik, amelyek elismerten 

a világ legjobb tengeri biztonsági rendszereivel rendelkeznek; hangsúlyozza, hogy mivel 

az Uniónak megközelítőleg 68 000 kilométernyi tengerpartja van és a tengeri 

létesítmények száma valószínűleg emelkedni fog a jövőben, különösen a Földközi-tenger 

és a Fekete-tenger térségében, igen sürgős a 2013/30/EU irányelv teljes körű végrehajtása 

és alkalmazása annak érdekében, hogy a súlyos balesetek megelőzése céljából megfelelő 

jogi keret szabályozza a tengeri olaj- vagy gázipari tevékenységeket; rámutat, hogy az 

EUMSZ 191. cikkének megfelelően az uniós környezetvédelmi politikának az 

elővigyázatosság és a megelőzés elvén kell alapulnia; 

4. elítéli, hogy a 2013/30/EU és a 2004/35/EU irányelvek csak akkor minősítenek 

„súlyosnak” egy eseményt, amennyiben halálesetekkel vagy súlyos személyi sérüléssel 

jár, figyelmen kívül hagyva a környezetre gyakorolt hatást; hangsúlyozza, hogy az 

esemény akkor is súlyosan károsíthatja a környezetet, amennyiben nem jár halálesetekkel 

vagy súlyos személyi sérüléssel, mégpedig nagyságrendje miatt, vagy mert pl. védett 

területeket, védett fajokat vagy különösen sérülékeny élőhelyeket érint; 

5. rámutat, hogy számos tanulmány, beleértve az Európai Parlament Kutatószolgálata és a 

Közös Kutatóközpont által készítetteket, több ezerre – 1990 és 2007 között konkrétan 

700-ra – teszi az uniós olaj- és gáziparban történt balesetek számát; rámutat továbbá, hogy 

ezen balesetek összesített hatása, beleértve a kisebb léptékűeket is, súlyos és tartós 

következményekkel jár a tengeri környezetre nézve, és ezt tekintetbe kell venni az 

irányelv kidolgozásakor; 

6. üdvözli a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló 2013/30/EU irányelv 

elfogadását, amely kiegészíti a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvet és a 

környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU irányelvet a környezet, valamint a 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelme terén; emlékeztet arra, hogy az 

irányelv átültetésének határideje 2015. július 19. volt; megjegyzi, hogy a tagállamok még 

nem ültették át saját nemzeti jogrendszerükbe a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 

biztonságáról szóló irányelv vonatkozó rendelkezéseit; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa 

e rendelkezések végrehajtásának alapos ellenőrzését, figyelmet szentelve arra, hogy 

megfelelően bevezetik a felelősségviselésre, a kártérítésre és a pénzügyi biztonságra 

vonatkozó harmonizált szabályokat, a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
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biztonságáról szóló irányelvnek történő mielőbbi megfelelés érdekében, hogy hatékonyan 

megelőzhetőek legyenek a jövőben a balesetek; 

7. ismételten hangsúlyozza, hogy valamennyi tengeri művelet esetében rendszeres 

kockázatelemzést és környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és közzétenni, összhangban 

az egyéb uniós szabályokkal és olyan szakpolitikai területekkel, mint a biodiverzitás, az 

éghajlatváltozás, a fenntartható talajhasználat, a tengeri környezet védelme, valamint a 

balesetekkel és természeti csapásokkal szembeni sérülékenység és ellenállóképesség, 

továbbá hogy a tevékenységek engedélyezését megelőzően gondoskodni kell a személyzet 

megfelelő kiképzéséről; felhívja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget, hogy 

támogassa a Bizottságot és a tagállamokat a veszélyhelyzet-reagálási tervek kidolgozása 

során; üdvözli, hogy az iparág négy olajfogó kupolát épített, amelyek csökkenthetik az 

olajszennyezést baleset bekövetkezésekor; 

8. célzott északi-sarkvidéki környezeti hatásvizsgálatot sürget a Északi-sarkvidéken 

folytatott minden tevékenység esetében, mivel itt az ökoszisztémák különösen 

sérülékenyek, és kapcsolatban állnak a globális bioszférával; 

9. hangsúlyozza, hogy a súlyos tengeri balesetek által okozott környezetszennyezés és egyéb 

környezeti kár áldozatainak a szennyező fizet elvvel összhangban gyors és hatékony 

jogorvoslatot, többek között megfelelő kártérítést kell biztosítani; 

10. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a tengeri műveletek állandó, szakértők általi tagállami 

ellenőrzését az uniós jogszabályoknak való megfelelés tekintetében annak érdekében, 

hogy hatékony ellenőrzésekre kerüljön sor, amelyek célja a komoly balesetek megelőzése 

és a személyekre és a környezetre gyakorolt hatásuk korlátozása; 

11. megjegyzi, hogy bár a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló irányelv 

tartalmaz néhány konkrét rendelkezést a felelősségre és a kártérítésre vonatkozóan, nem 

alkot átfogó uniós felelősségi keretet; hangsúlyozza, hogy határon átnyúló 

következményekkel járó baleset esetén biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz és a 

kártérítéshez való egyenlő hozzáférést, tekintettel arra, hogy a tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek biztonságáról szóló irányelv 41. cikkének (3) és (5) bekezdése értelmében 

néhány tagállam részleges mentességet élvez; 

12. sajnálattal állapítja meg, hogy a tengeri biztonsággal kapcsolatos büntetőjogi felelősségi 

jogszabályok nincsenek összehangolva az Unióban; kéri a Bizottságot, hogy javasolja a 

környezettel kapcsolatos bűncselekményekről szóló 2008/99/EK irányelv kiegészítését a 

tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló irányelv értelmében vett 

bűncselekményekkel, mivel ez az elrettentés egy újabb szintjét vezetné be; 

13. megjegyzi, hogy a Bizottság rendszeres adatgyűjtést kíván végezni a tengeri olaj- és 

gázipari tevékenységekért felelős illetékes uniós hatóságok munkacsoportja révén, a 

nemzeti felelősségi szabályok hatékonyságára és hatályára vonatkozó átfogóbb elemzés 

elvégzése érdekében; 

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kártérítési, illetve a gazdasági kár megtérítésére 

vonatkozó felelősség mértéke, amely alapvető eszköz a hatékony tengeri biztonság 

megteremtéséhez az Unióban, tagállamonként eltér; kéri a Bizottságot, hogy értékelje a 

felelősségre vonatkozó rendelkezések európai szintű harmonizációjának szükségességét, 
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tekintettel e műveletek határon átnyúló jellegére; 

15. úgy véli, hogy a tengeri balesetekkel kapcsolatos polgári felelősségre vonatkozóan szigorú 

szabályokat kell életbe léptetni annak megkönnyítése érdekében, hogy az áldozatok (jogi 

és természetes személyek egyaránt) hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz, továbbá 

hogy az ilyen szabályok ösztönöznék a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek végzőit a 

megfelelő kockázatkezelés kialakítására; úgy véli, hogy a pénzügyi felelősség felső 

határértékének megállapítását el kell kerülni; 

16. úgy véli, hogy a bizonyított felelősség minden esetét nyilvánosságra kell hozni, a 

megállapított büntetésekkel együtt, hogy mindenki számára átlátható legyen a környezeti 

kár valódi költsége; 

17. felhívja a tagállamokat, hogy szolgáljanak részletes adatokkal a pénzügyi eszközök 

igénybevételéről és a tengeri balesetek – a legköltségesebbeket is beleértve – megfelelő 

fedezetéről; 

18. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a legköltségesebb tengeri balesetek kártérítési 

igényeinek fedezésére előirányzott pénzügyi biztosítékok az Unióban nem váltak bevett 

gyakorlattá; megjegyzi, hogy ennek egyik oka talán az, hogy a kártérítési felelősség 

mértéke egyes tagállamokban nem tesz szükségessé ilyen jellegű pénzügyi eszközöket; 

19. megjegyzi, hogy számos tagállamban nincs szabályozás a konkrét fedezeti szinteket 

illetően; úgy véli, hogy nem volna ésszerű uniós szinten konkrét összegeket megállapítani, 

ám felhív egy olyan uniós módszer kialakítására a pénzügyi biztosítékok nemzeti 

hatóságok által előírt összegének kiszámítására, amely figyelembe veszi a tevékenységek 

sajátosságait és a helyi működési feltételeket, ugyanakkor megfelelő fedezetet nyújt a 

határon átnyúló hatású káresetekre; 

20. elismeri a pénzügyi biztosítási eszközökre vonatkozó kellő rugalmasság szükségességét, 

ám hangsúlyozza, hogy jobban össze kell hangolni az annak ellenőrzésére szolgáló 

szabályokat, hogy az elérhető pénzügyi biztosítékok típusai és mértéke fedezik-e a 

lehetséges károkat, hogy a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezetek teljesítik-e a tengeri 

balesetekre nyújtott fedezetekkel szembeni követelményeket, ösztönözve ezzel az ilyen 

eszközök megfelelő módon történő alkalmazását; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 

javaslatokat erre vonatkozóan, mivel az ilyen balesetek határon átnyúló jellege miatt erre 

kiemelten szükség van; 

21. hangsúlyozza, hogy számos pénzügyi biztosítási termék felhasználható a legköltségesebb 

és legritkább tengeri olaj- és gázipari balesetek kockázatának fedezésére; kéri a 

tagállamokat, hogy terjesszék ki a tengeri lelőhelyek hasznosítására és a tengeri olaj- vagy 

gázipari tevékenység végzésére vonatkozó, elfogadott pénzügyi biztonsági 

mechanizmusok körét, gondoskodva egyúttal a fedezettség azonos szintjéről; 

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a 

kőolajjal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó norvég törvény mintájára kompenzációs 

jogi mechanizmust hoznak létre a tengeri balesetek esetére legalább azokban az 

ágazatokban, amelyek nagymértékben érintettek lehetnek, úgy mint a halászat és a part 

menti turizmus, valamint egyéb tengeri ágazatok; 
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23. felhívja a Bizottságot, hogy amennyiben egy tagállam ellen kötelezettségszegési eljárás 

indul, jelenjen meg a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottsága előtt, és tegyen jelentést az ügyről, illetve a szóban forgó tagállam 

lépéseinek korrigálása érdekében szükséges intézkedésekről. 
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