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Módosítás 1
Corinne Lepage

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatossági elvet illetően
sürgősen és alaposan felül kell vizsgálnia a 
területén folytatott tengeri kőolaj- és 
földgázkitermelés, valamint -feltárások 
valamennyi aspektusára vonatkozó 
szabályozását; ebben az összefüggésben 
örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós 
szabályozás hiányosságait;

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatosság és a megelőzés elve 
alapján sürgősen és alaposan felül kell 
vizsgálnia a területén folytatott tengeri 
kőolaj- és földgázkitermelés, valamint -
feltárások valamennyi aspektusára 
vonatkozó szabályozását; ebben az 
összefüggésben örömmel fogadja a 
Bizottság abbéli szándékát, hogy pótolja a 
jelenlegi uniós szabályozás hiányosságait;

Or. en

Módosítás 2
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatossági elvet illetően sürgősen 
és alaposan felül kell vizsgálnia a területén 
folytatott tengeri kőolaj- és 
földgázkitermelés, valamint -feltárások 
valamennyi aspektusára vonatkozó 
szabályozását; ebben az összefüggésben 
örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós 
szabályozás hiányosságait;

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatossági elv alapján sürgősen 
és alaposan felül kell vizsgálnia a területén 
folytatott tengeri kőolaj- és 
földgázkitermelés, valamint -feltárások 
valamennyi aspektusára vonatkozó 
szabályozását, beleértve a tengerfenéken 
vagy az alatt futó víz alatti csővezetékeken 
zajló szállítás biztonságára vonatkozó 
jogszabályokat; ebben az összefüggésben 
örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós 



PE465.013v01-00 4/40 AM\868123HU.doc

HU

szabályozás hiányosságait;

Or. en

Módosítás 3
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatossági elvet illetően
sürgősen és alaposan felül kell vizsgálnia 
a területén folytatott tengeri kőolaj- és 
földgázkitermelés, valamint -feltárások
valamennyi aspektusára vonatkozó 
szabályozását; ebben az összefüggésben 
örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós 
szabályozás hiányosságait;

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai Uniónak 
az elővigyázatossági elv alapján felül kell 
vizsgálnia, és szükség esetén át kell 
dolgoznia a területén folytatott tengeri 
kőolaj- és földgázkitermelés, valamint -
feltárások azon aspektusaira vonatkozó 
szabályozását, amelyek módosítást 
igényelnek; ebben az összefüggésben 
örömmel fogadja a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy pótolja a jelenlegi uniós 
szabályozás hiányosságait;

Or. it

Módosítás 4
Martin Callanan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás hatására az Európai
Uniónak az elővigyázatossági elvet 
illetően sürgősen és alaposan felül kell 
vizsgálnia a területén folytatott tengeri 
kőolaj- és földgázkitermelés, valamint -
feltárások valamennyi aspektusára 

1. megjegyzi, hogy a Deepwater Horizon 
fúrótorony által a Mexikói-öbölben okozott 
olajszivárgás arra ösztönözte az Európai
Uniót és a tagállamokat, hogy sürgősen
felülvizsgálják a területükön folytatott 
tengeri kőolaj- és földgázkitermelés, 
valamint -feltárások valamennyi 
aspektusára vonatkozó megfelelő 
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vonatkozó szabályozását; ebben az 
összefüggésben örömmel fogadja a 
Bizottság abbéli szándékát, hogy pótolja a 
jelenlegi uniós szabályozás hiányosságait;

jogszabályokat és szabályozást; ebben az 
összefüggésben örömmel fogadja a 
Bizottság abbéli szándékát, hogy sürgősen
pótolja a jelenlegi uniós szabályozás 
hiányosságait;

Or. en

Módosítás 5
Corinne Lepage

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
földgázfúrótornyok által okozott 
baleseteknek határokon átnyúló 
következményei vannak, ezért indokoltnak 
tartja az ilyen balesetek megelőzésére és 
hatásainak csökkentésére irányuló uniós 
fellépést;

Or. en

Módosítás 6
Corinne Lepage

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
földgázipari műveletek egyre 
szélsőségesebb körülmények között 
zajlanak, és ezeknek a tengeri és parti 
területek környezetére és gazdaságára 
nézve jelentős és pusztító következményeik 
lehetnek;

Or. en
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Módosítás 7
Martin Callanan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy már létezik a 
szabályozási rendszereket és a bevált 
gyakorlatokat összefogó hálózat, és úgy 
véli, hogy a kérdéskörre vonatkozó új, 
egységes uniós szabályozás 
destabilizálhatja e szabályozási rendszerek 
jelenlegi hálózatát, valamint 
megzavarhatja, megkettőzheti vagy 
veszélyeztetheti a létező bevált 
gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 8
Martin Callanan

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
hogy szigorítsa az Unión belül előírt 
minimumkövetelményeket; úgy véli, hogy 
a biztonsággal és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos aggodalmaknak minden 
jogalkotási aktusban tükröződniük kell, 
valamint hogy a legszigorúbb biztonsági 
és környezetvédelmi normákat kell 
alkalmazni a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek valamennyi területén;

Or. en
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Módosítás 9
Martin Callanan

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. figyelmeztet azonban arra, hogy a 
jogalkotás hatékonysága végső soron attól 
függ, hogy a vonatkozó jogszabályokat az 
illetékes európai és nemzeti hatóságok és 
szervek milyen mértékben tudják 
végrehajtani, kezelni és érvényesíteni; úgy 
véli, hogy a Bizottságnak aktív szerepet 
kell játszania abban, hogy biztosítsa a 
jogszabályok tagállami hatóságok általi 
betartását;

Or. en

Módosítás 10
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy külön figyelmet 
kellene szentelni az Északi-sarkvidéknek, 
tekintettel sebezhetőségére és az 
éghajlatváltozás enyhítésében játszott 
szerepére;

Or. en

Módosítás 11
Oreste Rossi

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az 
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó uniós rendszert;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést;

Or. it

Módosítás 12
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az 
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó uniós rendszert;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és a bevált gyakorlatok 
összegyűjtése és az engedélyezési 
eljárások optimalizálása érdekében 
mozdítsák elő az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti jobb koordinációt;

Or. it

Módosítás 13
Matthias Groote

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó uniós rendszert;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és az ellenőrzés 
függetlenségének biztosítása érdekében
hozzák létre az „ellenőrzést végzők 
ellenőrzésével” foglalkozó uniós rendszert, 
melyben a végső felügyelet az Unió 
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hatásköre;

Or. de

Módosítás 14
Martin Callanan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az 
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó uniós rendszert;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, ugyanakkor 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az
ellenőrzést végzők ellenőrzésére uniós
szinten kialakított funkció esetleg nem 
képvisel elegendő értéktöbbletet ahhoz, 
hogy indokolható legyen a nemzeti 
illetékes hatóságok szűkös szabályozási 
forrásainak elvonása; az adatgyűjtést, a 
bevált gyakorlatok megosztását és a 
reagálásra rendelkezésre álló források 
összehangolását uniós szinten kellene 
végezni;

Or. en

Módosítás 15
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a hatékony kölcsönös 
együttműködést, és hozzák létre az
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó uniós rendszert;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a vizsgálati 
módszereket és a hatékony kölcsönös 
együttműködést, továbbá hozzák létre az
„ellenőrzést végzők ellenőrzésével” 
foglalkozó, kötelező erejű uniós biztonsági 
minimumszabályokon alapuló uniós
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rendszert;

Or. en

Módosítás 16
Matthias Groote

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a lehető legmagasabb 
minimális szinten hangolják össze a 
különböző biztonsági előírásokat annak 
érdekében, hogy baleset esetén 
garantálható legyen a lehető legnagyobb 
védelem, ugyanakkor a vállalkozások 
számára jogbiztonságot teremtsenek;

Or. de

Módosítás 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meg van győződve arról, hogy a 
harmadik országokkal (különösen az 
Európai Unióval közös tengeri határokkal 
rendelkező államokkal) történő átfogó és 
aktív együttműködés ahhoz is szükséges, 
hogy az olaj és a földgáz feltárása, 
kitermelése és szállítása kapcsán 
biztosítani lehessen a környezet megfelelő 
védelmét, és fenn lehessen tartani a 
tengerek megfelelő állapotát;

Or. lt
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Módosítás 18
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felhívja a Bizottságot a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására irányuló javaslatok 
mihamarabbi bemutatására, olyan 
különleges mechanizmusok 
összehangolásával, amelyek által az EU 
képessé válik a tengeri olajkitermelő 
létesítmények által okozott súlyos 
szennyezések kezelésére;

3. ismételten felhívja a Bizottságot a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására irányuló javaslatok 
mihamarabbi bemutatására, olyan 
különleges mechanizmusok 
összehangolásával, amelyek által az EU 
képessé válik a tengeri olajkitermelő 
létesítmények – többek között a 
tengerfenéken vagy az alatt futó víz alatti 
csővezetékek – által okozott súlyos 
szennyezések kezelésére;

Or. en

Módosítás 19
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felhívja a Bizottságot a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására irányuló javaslatok 
mihamarabbi bemutatására, olyan 
különleges mechanizmusok 
összehangolásával, amelyek által az EU 
képessé válik a tengeri olajkitermelő 
létesítmények által okozott súlyos 
szennyezések kezelésére;

3. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 
mihamarabb terjesszen elő javaslatokat 
egy olyan összehangolt uniós reagálási 
stratégia bevezetésére, amely összefogja a 
tagállamokban már rendelkezésre álló 
különböző technológiákat, melyeket a 
tengeri olajkitermelő létesítmények által 
okozott súlyos szennyezések esetén 
alkalmazni lehet;

Or. it
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Módosítás 20
Matthias Groote

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felhívja a Bizottságot a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására irányuló javaslatok 
mihamarabbi bemutatására, olyan
különleges mechanizmusok 
összehangolásával, amelyek által az EU
képessé válik a tengeri olajkitermelő 
létesítmények által okozott súlyos
szennyezések kezelésére;

3. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 
mihamarabb terjesszen elő javaslatokat a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására, valamint a tagállamokkal 
együttműködve dolgozzon ki egy európai 
cselekvési tervet, amely különleges
mechanizmusokat tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy az EU hogyan tud
reagálni az olajkitermelő létesítmények 
által okozott súlyos szennyezésekre;

Or. de

Módosítás 21
Martin Callanan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felhívja a Bizottságot a 
közösségi polgári védelmi mechanizmuson 
alapuló európai polgári védelmi erő 
megalapítására irányuló javaslatok 
mihamarabbi bemutatására, olyan 
különleges mechanizmusok 
összehangolásával, amelyek által az EU
képessé válik a tengeri olajkitermelő 
létesítmények által okozott súlyos 
szennyezések kezelésére;

3. felszólítja a Bizottságot annak 
megállapítására, hogy szükséges-e 
javaslatokat előterjeszteni az európai 
polgári védelmi erő megalapítására ahhoz, 
hogy az Unió képessé váljon a tengeri 
olajkitermelő létesítmények által okozott 
súlyos szennyezések kezelésére, 
felismervén azt, hogy ilyen esemény 
Európa vizein még sohasem történt, és a 
forrásokat valószínűleg jobb lenne egyéb 
célokra fordítani;

Or. en
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Módosítás 22
Esther de Lange

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a tengerekre vonatkozó 
adatok kezelésének „A tengerekkel 
kapcsolatos tudás 2020” című 
közleményben (COM(2010)461) és az 
integrált tengerpolitika továbbfejlesztését 
támogató program létrehozásáról szóló 
rendeletre irányuló javaslatban 
(COM(2010)494) javasolt javítása vegye 
figyelembe azt, hogy a megfelelő lépések 
kellő időben történő meghatározása 
céljából garantálni kell a szennyezési 
veszélyek megfelelő nyomon követését;

Or. en

Módosítás 23
Esther de Lange

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki javaslatot azzal kapcsolatban, hogy a 
nyilvános ellenőrzés megkönnyítése és a 
tengeri környezet jobb megértése 
érdekében a nyilvános engedéllyel 
működő tengeri üzemeltetők által 
felhalmozott tudományos ismereteket „A 
tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” című 
közlemény keretében kidolgozott előírások 
és eljárások használatával bocsássák az 
illetékes hatóságok rendelkezésére;



PE465.013v01-00 14/40 AM\868123HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 24
Michèle Rivasi, Bart Staes

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja az olaj- és gázipari 
vállalatokat, hogy a kutatásra és 
fejlesztésre szánt pénzeszközeik 5%-át 
szánják a megelőzésre és baleseti utáni 
helyreállításra szolgáló új technológiák 
kidolgozására; hangsúlyozza, hogy mielőtt 
a katasztrófákra adott válaszlépésekre 
szolgáló technológiákat felvennék a 
jóváhagyott vészhelyzeti tervekbe, azokat 
független vizsgálatnak, értékelésnek és 
engedélyezésnek kell alávetni;

Or. en

Módosítás 25
Martin Callanan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja, hogy a vészhelyzetekre való 
reagáláshoz szükséges erőforrásokat 
tartalmazó EMSA-leltáraknak 
valamennyi állami és ágazati eszközre ki 
kell térnie annak érdekében, hogy az 
EMSA – amennyiben ez szükségesnek 
bizonyul – súlyos baleset esetén a legjobb 
helyzetben legyen a koordináló szerep 
ellátására;

Or. en



AM\868123HU.doc 15/40 PE465.013v01-00

HU

Módosítás 26
Martin Callanan

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. javasolja, hogy az esetleges 
olajszivárgások elfojtása céljából 
rendelkezésre álló eszközöknek a 
vészhelyzeti tervek alapvető részét kell 
képezniük, az erre szolgáló 
felszereléseknek pedig a létesítmények 
közelében kell rendelkezésre állniuk, hogy 
azok időben történő alkalmazása súlyos 
baleset esetén lehetséges legyen;

Or. en

Módosítás 27
Martin Callanan

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. sürgeti a vállalatokat, hogy továbbra is 
különítsenek el pénzeszközöket a
megelőzésre és baleseti utáni 
helyreállításra szolgáló új technológiák 
kutatására és fejlesztésére; hangsúlyozza, 
hogy mielőtt a katasztrófákra adott 
válaszlépésekre szolgáló technológiákat 
felvennék a jóváhagyott vészhelyzeti 
tervekbe, azokat független vizsgálatnak, 
értékelésnek és engedélyezésnek kell 
alávetni;

Or. en
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Módosítás 28
Martin Callanan

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. javasolja a kémiai diszpergálószerek 
szigorú ellenőrzését és folyamatos 
vizsgálatát egyrészt annak érdekében, 
hogy biztosítsák azok alkalmasságát 
olajszivárgás esetére, másrészt azért, hogy 
elkerüljék a közegészségügyi és környezeti 
következményeket;

Or. en

Módosítás 29
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a 
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban 
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az
olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni a károkért, amelyeket okoznak;

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a 
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban 
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az
olaj- és földgázipari vállalatokat
felelősségre lehessen vonni a károkért, 
amelyeket okoznak;

Or. en

Módosítás 30
Corinne Lepage

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az 
olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni a károkért, amelyeket okoznak;

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelv (ELD) hatályát ki kellene 
terjeszteni oly módon, hogy a „szennyező 
fizet” elve és szigorú felelősség 
vonatkozzon a tengervizekben és a 
biodiverzitásban bekövetkező valamennyi 
károsodás esetén annak érdekében, hogy 
az olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni valamennyi kárért, amelyet
okoznak;

Or. en

Módosítás 31
Sabine Wils

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a 
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban 
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az
olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni a károkért, amelyeket okoznak;

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a 
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban 
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az
olaj- és földgázipari vállalatokat
felelősségre lehessen vonni a károkért, 
amelyeket okoznak, és felső határ nélkül, 
teljes egészében fedezzék az esetleges 
károkozás költségeit, az üzemeltetők 
rendelkezésére álló tartalékok 
felhasználásával;

Or. de

Módosítás 32
Michèle Rivasi, Bart Staes
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelvnek (ELD) szigorúan „a
szennyező fizet” elvet kellene alkalmaznia 
minden károsodás esetén, amely a 
tengervizekben és a biodiverzitásban
bekövetkezik, annak érdekében, hogy az 
olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni a károkért, amelyeket okoznak;

4. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről 
szóló irányelv (ELD) hatályát ki kellene 
terjeszteni oly módon, hogy a „szennyező 
fizet” elve és szigorú felelősség 
vonatkozzon a tengervizekben és a 
biodiverzitásban bekövetkező valamennyi 
károsodás esetén annak érdekében, hogy 
az olajtársaságokat felelősségre lehessen 
vonni valamennyi kárért, amelyet
okoznak;

Or. en

Módosítás 33
Martin Callanan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az ELD felülvizsgálatára, hogy 
annak hatásköre az Európai Unió összes 
tengervizére kiterjedjen, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvvel 
összhangban;

5. a környezeti felelősségről szóló 
irányelvet igen összetett jogszabálynak 
tartja; felszólít arra, hogy az irányelv 
bármely javasolt módosítása előtt 
végezzenek alapos hatásvizsgálatot;
felszólít az ELD felülvizsgálatára, hogy 
annak hatásköre az Európai Unió összes 
tengervizére kiterjedjen, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvvel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 34
Corinne Lepage

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, és kerülje el az olyan felső 
értékeket, amelyek felmentik a 
szennyezőket a tengervizekben okozott 
károkra vonatkozó szigorú felelősségi
rendszer alkalmazása alól;

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, valamint hogy léptessen 
életbe egy szigorú felelősségi rendszert, 
amely a kölcsönösségből vagy a biztosítási 
fedezetből eredő felső határra való tekintet 
nélkül a tengeri vizekben és a biológiai 
sokféleségben okozott valamennyi kárra 
kiterjed;

Or. en

Módosítás 35
Matthias Groote

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, és kerülje el az olyan felső 
értékeket, amelyek felmentik a 
szennyezőket a tengervizekben okozott 
károkra vonatkozó szigorú felelősségi 
rendszer alkalmazása alól;

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, és kerülje el az olyan felső 
értékeket, amelyek felmentik a 
szennyezőket a tengervizekben okozott 
károkra vonatkozó szigorú felelősségi 
rendszer alkalmazása alól, továbbá 
javasolja, hogy a felelősség érvényesítése 
érdekében a Bizottság kezdeményezzen 
párbeszédet a biztosítókkal a kötelező, 
uniós szintű biztosítási rendszerekről;

Or. de

Módosítás 36
Michèle Rivasi, Bart Staes

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, és kerülje el az olyan felső 
értékeket, amelyek felmentik a 
szennyezőket a tengervizekben okozott 
károkra vonatkozó szigorú felelősségi
rendszer alkalmazása alól;

6. felhívja a Bizottságot, hogy az ELD 
értelmében vigye lejjebb a károkozási 
küszöböket, valamint hogy léptessen 
életbe egy szigorú felelősségi rendszert, 
amely a kölcsönösségből vagy a biztosítási 
fedezetből eredő felső határra való tekintet 
nélkül a tengeri vizekben és a biológiai 
sokféleségben okozott valamennyi kárra 
kiterjed;

Or. en

Módosítás 37
Matthias Groote

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, a Bizottságnak meg kellene 
vizsgálnia, hogy a környezeti felelősség 
keretei között létrehozható-e 
olajkatasztrófák esetére egy kompenzációs 
alap, amely kötelező érvényű pénzügyi 
biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazna;

Or. de

Módosítás 38
Martin Callanan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
szempontból felelős felek kilétét a fúrás 
megkezdése előtt kétséget kizáróan meg 
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kell állapítani;

Or. en

Módosítás 39
Corinne Lepage

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy környezeti károk okozása esetén – az 
OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy környezeti károk okozása (többek 
között nagy hatású, alacsony 
valószínűséggel bekövetkező események)
esetén – az OPOL-hoz hasonló kötelező
kölcsönös ipari garanciarendszerek, vagy 
kötelező biztosítások útján – gondoskodni 
tudjanak a helyreállításról és a 
kártalanításról;

Or. en

Módosítás 40
Martin Callanan

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy környezeti károk okozása esetén – az 

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy az általuk folytatni kívánt konkrét 
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OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

tevékenység kapcsán és az esetleges
környezeti károk okozása esetén – az 
OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

Or. en

Módosítás 41
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy környezeti károk okozása esetén – az 
OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
az engedélyezési eljárás és a tengeri 
projektek valamennyi szakasza (a feltárás, 
az üzemeltetés és az üzemen kívül 
helyezés) során meg kell követelni annak 
bizonyítását, hogy megfelelő biztosítással 
vagy egyéb pénzügyi garanciával 
rendelkeznek ahhoz, hogy környezeti károk 
okozása esetén – az OPOL-hoz hasonló 
kölcsönös ipari garanciarendszerek, vagy 
kötelező biztosítások útján – gondoskodni 
tudjanak a helyreállításról és a 
kártalanításról;

Or. en

Módosítás 42
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 

7. úgy véli, hogy az olaj- és 
gázkitermeléssel foglalkozó üzemeltetőktől 
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az engedélyezési eljárás során meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megfelelő biztosítással vagy egyéb 
pénzügyi garanciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy környezeti károk okozása esetén – az 
OPOL-hoz hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

az engedélyezési eljárás és a teljes 
üzemeltetési időszak során meg kell 
követelni, hogy megfelelő biztosítással 
vagy egyéb pénzügyi garanciával
rendelkezzenek ahhoz, hogy környezeti 
károk okozása esetén – az OPOL-hoz 
hasonló kölcsönös ipari 
garanciarendszerek, vagy kötelező 
biztosítások útján – gondoskodni tudjanak 
a helyreállításról és a kártalanításról;

Or. en

Módosítás 43
Bart Staes, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy míg pénzügyi 
garanciákat elméletben vagy biztosítás, 
vagy kölcsönös ipari garanciarendszerek 
révén lehet nyújtani, fontos annak 
biztosítása, hogy az üzemeltetők 
bizonyítsák, hogy kellő pénzügyi 
garanciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
súlyos katasztrófa esetén a helyreállítás és 
a kártérítés teljes költségét fedezzék, és 
hogy a kockázatokat és a felelősséget ne 
helyezzék át kisebb vállalatokra, amelyek 
baleset előfordulása esetén nagyobb 
eséllyel jelentenek csődöt; felszólít arra, 
hogy a közös rendszereket úgy alakítsák 
ki, hogy megmaradjanak a kockázatok 
elkerülésére irányuló ösztönzők, és az 
egyes műveletek során ragaszkodjanak a 
lehető legszigorúbb bizonsági 
eéőírásokhoz;

Or. en
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Módosítás 44
Martin Callanan

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri az északi-tengeri OPOL-hoz 
hasonló közös alapok előnyeit, és 
támogatja az ilyen alapok létrehozását 
valamennyi uniós tengeri terület 
vonatkozásában; kéri, hogy a jogbiztonság 
garantálása érdekében az üzemeltetők 
számára kötelezően írják elő az ilyen 
alapokban való részvételt, hogy ezáltal 
létrejöjjön egy biztonsági hálót nyújtó 
mechanizmus a tagállamok, a tengeri 
ágazat – többek között elsősorban a 
halászok – és az adófizetők 
megnyugtatása érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Matthias Groote

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja, hogy a tagállamok fogadjanak 
el egy olyan intézkedéscsomagot, amely 
bünteti a biztonsági szabályok 
végrehajtásának elhanyagolását;

9. javasolja, hogy – a létesítmények 
engedélyének visszavonásán mint 
legsúlyosabb intézkedésen kívül – a 
tagállamok fogadjanak el olyan további 
intézkedéseket, amelyek büntetik a 
biztonsági szabályok végrehajtásának 
elhanyagolását, és rendeljenek el Unió-
szerte egységes módszerek alapján 
elvégzendő, rendszeres vizsgálatokat;

Or. de
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Módosítás 46
Martin Callanan

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja, hogy a tagállamok fogadjanak 
el egy olyan intézkedéscsomagot, amely 
bünteti a biztonsági szabályok
végrehajtásának elhanyagolását;

9. javasolja, hogy a tagállamok fogadjanak 
el egy olyan intézkedéscsomagot, amely 
bünteti a jogszabályok és a biztonsági
szabályozás végrehajtásának 
elhanyagolását és azok megsértését;

Or. en

Módosítás 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólítja a Bizottságot, hogy – többek 
között a harmadik országok bevonásával –
kezdeményezzen vitát a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősség és a 
pénzügyi biztosítékok témájában;

Or. lt

Módosítás 48
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás, 
üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá sajátos környezeti 

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelv hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás, 
üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá sajátos környezeti 
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hatásvizsgálati követelmények felállítását 
kéri a mélyvízi fúrásokat illetően;

hatásvizsgálati követelmények felállítását 
kéri a mélyvízi fúrásokat és a 
tengerfenéken vagy az alatt futó víz alatti 
csővezetékeken történő olaj- és 
gázszállítást illetően;

Or. en

Módosítás 49
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás, 
üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá sajátos környezeti 
hatásvizsgálati követelmények felállítását 
kéri a mélyvízi fúrásokat illetően;

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás 
és üzemeltetés) történő kiterjesztésére, 
továbbá sajátos környezeti hatásvizsgálati 
követelmények felállítását kéri a mélyvízi 
fúrásokat illetően; úgy véli továbbá, hogy a 
Bizottságnak biztosítania kellene, hogy a 
tengeri projektekre vonatkozó, a nemzeti 
hatóságok által elfogadott környezeti 
hatásvizsgálatok kiterjedjenek azokra az 
eljárásokra is, amelyeket az 
üzemeltetőknek a létesítmények üzemen 
kívül helyezése során követniük kell; 

Or. it

Módosítás 50
Sabine Wils

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás, 

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri 
projektek valamennyi szakaszára (feltárás, 
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üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá sajátos környezeti 
hatásvizsgálati követelmények felállítását
kéri a mélyvízi fúrásokat illetően;

üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá az 
ellenőrizhetetlen kockázatok miatt kéri a 
mélyvízi fúrások betiltását;

Or. de

Módosítás 51
Martin Callanan

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvek hatályának a tengeri
projektek valamennyi szakaszára 
(feltárás, üzemeltetés, leállítás) történő 
kiterjesztésére, továbbá sajátos környezeti 
hatásvizsgálati követelmények felállítását 
kéri a mélyvízi fúrásokat illetően;

10. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy valamennyi tagállam 
teljes körűen hajtsa végre a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvet, amely 
már kiterjed a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre;

Or. en

Módosítás 52
Sabine Wils

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri, hogy az Unió területén 
székhellyel rendelkező vállalatok számára 
tiltsák be a tengeri olaj- és gázkitermelést 
az Északi-sarkvidéken, mivel az északi-
sarkvidéki ökoszisztéma túlságosan 
sérülékeny;

Or. de
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Módosítás 53
Michèle Rivasi, Bart Staes

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kitart amellett, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatokat a katasztrófaelhárítási 
tervek vonatkozásában is végezzék el, 
különösen a kémiai diszpergálószerek 
bárminemű alkalmazásával kapcsolatban; 
felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy végezzenek alaposabb 
kutatásokat az ilyen vegyszerek hatásait 
illetően, szükség esetén uniós kutatási 
programok keretében;

Or. en

Módosítás 54
Bart Staes, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az olajfúráshoz használatos 
meglévő infrastruktúra üzemen kívül 
helyezésével kapcsolatos jelenlegi 
szabályozási keretet, és – szükség esetén 
jogszabályi eszközökkel – tisztázza az 
üzemeltetők felelősségét a biztonságos 
leszerelés biztosításában, valamint az 
üzemen kívül helyezésből vagy az üzemen 
kívül helyezett fúrószigetből eredő 
bármilyen környezeti kárral kapcsolatos 
felelősséget;

Or. en
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Módosítás 55
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos 
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra is 
kiterjesszék;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos 
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra és a 
tengerfenéken vagy az alatt futó víz alatti 
csővezetékekre is kiterjesszék;

Or. en

Módosítás 56
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos 
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra is 
kiterjesszék;

11. üdvözli a Bizottságnak a 96/82/EK 
irányelv felülvizsgálatához fűzött 
indokolását, melyben kijelenti, hogy meg 
fogja keresni a megfelelő módot a 
környezetvédelmi jogalkotás 
megerősítésére;

Or. it

Módosítás 57
Sabine Wils

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra is 
kiterjesszék;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos 
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra, valamint a 
kutak üzemen kívül helyezésével 
bezárólag az olaj- és földgáztartalékok 
feltárásának valamennyi szakaszára is 
kiterjesszék;

Or. de

Módosítás 58
Martin Callanan

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos ipari balesetek veszélyeinek 
ellenőrzésével (SEVESO III) kapcsolatos 
javaslatát, azzal a céllal, hogy annak 
hatályát az olajfúró tornyokra is 
kiterjesszék;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a szárazföldi veszélyek ellenőrzésére 
vonatkozó (SEVESO II és III)
jogszabályokban megfogalmazott szilárd 
alapelvek tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeket célzó jogszabályokra 
történő kiterjesztésének lehetőségét;

Or. en

Módosítás 59
Bart Staes, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. örömmel fogadja a Bizottság javaslatát, 
hogy terjesszék ki az Európai 

12. örömmel fogadja a Bizottság javaslatát, 
hogy terjesszék ki az Európai 
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Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) 
megbízását a hajóktól eltérő forrásból, 
különösen tengeri olaj- és gázipari 
létesítményekből származó tengeri 
szennyezésekre; úgy véli, hogy a javaslatot 
ki kellene terjeszteni a mobil 
létesítményekre és a 
szállítóberendezésekre, valamint az 
olajterminálokra is; támogatja a Bizottság 
kérését, hogy az EMSA költségvetése és 
személyzetének létszáma tükrözze az ilyen 
új feladatokat;

Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) 
megbízását a hajóktól eltérő forrásból, 
különösen tengeri olaj- és gázipari 
létesítményekből származó tengeri 
szennyezésekre; úgy véli, hogy a javaslatot 
ki kellene terjeszteni a mobil 
létesítményekre és a 
szállítóberendezésekre, valamint az 
olajterminálokra is; támogatja a Bizottság 
kérését, hogy az EMSA költségvetése és 
személyzetének létszáma tükrözze az ilyen 
új feladatokat; úgy véli, hogy az EMSA 
megbízatását ki lehetne terjeszteni arra, 
hogy független, harmadik fél általi 
ellenőrzést nyújtson a környezeti 
hatásvizsgálatok és a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek engedélyezése 
tekintetében, valamint időszakos 
vizsgálatokat végezzen az üzemeltetők 
körében;

Or. en

Módosítás 60
Sabine Wils

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. megjegyzi, hogy a különböző 
biztonsági intézkedések meghozatalától 
függetlenül a tengeri olaj- és 
gázkitermelés folyamatosan olajjal 
szennyezi a tengeri környezetet, és tengeri 
gázkitermelés esetén még a normális 
működés során is gáz szivárog a tengerbe 
és a légkörbe;

Or. de

Módosítás 61
Corinne Lepage
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Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek nem képezik részét 
az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
kulcsfontosságú rendelkezéseinek;
javasolja, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a
szénhidrogénnel kapcsolatos tengeri 
tevékenységekre vonatkozó bevált
módszereket;

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek nem képezik részét 
az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
kulcsfontosságú rendelkezéseinek;
javasolja, hogy a 2011. december 31-ig 
elvégzendő első hatáskör-felülvizsgálat 
részeként a Bizottság az I. melléklet 1.5 
pontjába vegye fel a „tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységeket”, továbbá 
javasolja, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb 
módszereket;

Or. en

Módosítás 62
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek nem képezik részét 
az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
kulcsfontosságú rendelkezéseinek;
javasolja, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a 
szénhidrogénnel kapcsolatos tengeri 
tevékenységekre vonatkozó bevált
módszereket.

13. javasolja, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a 
szénhidrogénnel kapcsolatos tengeri 
tevékenységekre vonatkozó, rendelkezésre 
álló legjobb módszereket;

Or. it
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Módosítás 63
Martin Callanan

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek nem képezik részét 
az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
kulcsfontosságú rendelkezéseinek;
javasolja, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzésével és csökkentésével 
foglalkozó európai iroda határozza meg a 
szénhidrogénnel kapcsolatos tengeri
tevékenységekre vonatkozó bevált 
módszereket.

13. megjegyzi, hogy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek szándékosan nem 
képezik részét az ipari kibocsátásokról 
szóló irányelv kulcsfontosságú 
rendelkezéseinek, mivel a tengeri 
kibocsátások nagy mértékben eltérnek a 
szárazföldi kibocsátásoktól, ugyanis a 
tüzelőanyag „nyers”, és a szárazföldi 
üzemanyagokkal ellentétben nem 
szabványosították; felismeri, hogy a
műveleteknek a környezetre esetleg hatást 
gyakorló valamennyi aspektusára 
vonatkozó egyéb jogszabályokban már 
léteznek a tengeri kibocsátásokra
vonatkozó rendelkezések;

Or. en

Módosítás 64
Corinne Lepage

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A tengeri biztonságot szolgáló, harmadik 
országokkal fenntartott partnerségek 
13a. támogatja a Bizottság szándékát az 
Unió szomszédaival a tengeri biztonságról 
folytatott párbeszéd elmélyítésére, 
melynek célja új – például 
létesítményellenőrzés formáját öltő –
közös végrehajtási intézkedések 
bevezetése; támogatja a Bizottság azon 
szándékát, hogy serkentse a Földközi-
tenger, a Fekete-tenger és a Balti-tenger 
illetékes nemzeti hatóságait tömörítő 
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fórumok/kezdeményezések létrehozását;

Or. en

Módosítás 65
Corinne Lepage

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. úgy véli, hogy az uniós vizeken 
történő tevékenységek engedélyezésének 
feltételeként valamennyi vállalat számára 
elő kell írni, hogy az Unión kívül eső 
tengereken történő műveletek során is 
ugyanazokhoz a szigorú előírásokhoz kell 
tartaniuk magukat;

Or. en

Módosítás 66
Rovana Plumb

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. kéri, hogy a harmadik országok 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységei 
tekintetében is ugyanazokat a 
legszigorúbb környezetbiztonsági 
előírásokat alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 67
Michèle Rivasi, Bart Staes
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Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felkéri a Bizottságot, hogy átfogó 
módon vizsgálja felül a szénhidrogének 
tengeri feltárására és kitermelésére 
vonatkozó engedélyezési követelményeket, 
és terjesszen elő javaslatokat az uniós 
szinten harmonizált 
minimumkövetelmények bevezetésére, 
beleértve a független, harmadik fél általi 
ellenőrzést is a környezetvédelmi 
gyakorlatokkal kapcsolatos átláthatóság 
és nyilvánosságra hozatal biztosítása, 
valamint az érdekütközések kockázatának 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 68
Michèle Rivasi, Bart Staes

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. üdvözli azokat a javaslatokat, melyek 
előírnák az uniós üzemeltetőknek, hogy az 
Unión kívül folytatott tevékenységeik 
során is az európai előírásokhoz tartsák 
magukat;

Or. en

Módosítás 69
Michèle Rivasi, Bart Staes

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

13c. moratórium bevezetését kéri a 
szénhidrogének Északi-sarkvidéken 
folytatott tengeri feltárására és 
kitermelésére, tekintettel a térség 
egyedülálló természeti környezetének 
sebezhetőségére;

Or. en

Módosítás 70
Matthias Groote

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A harmadik országokkal és nemzetközi 
szinten vállalt közös kötelezettségek
13a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy az 
európai vállalkozások olyan kötelező 
érvényű és átlátható 
kötelezettségvállalásokat tegyenek, 
amelyek az európai felségvizeken kívül is 
alkalmazandók;

Or. de

Módosítás 71
Matthias Groote

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. támogatja a Bizottság azon 
célkitűzését, hogy globális rendszert 
hozzon létre a tengeri feltárás és 
kitermelés biztonságára és 
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fenntarthatóságára irányuló közös 
célkitűzések megállapítására, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az 
egyrészt nemzetközi szinten, másrészt a 
szomszédos államokkal közös szigorú 
biztonsági előírások kidolgozását;

Or. de

Módosítás 72
Linda McAvan

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. megjegyzi, hogy az Unión belül és 
világszinten is egyes olaj- és 
földgázvállalatok eltérő biztonsági 
előírások mellett működnek, a nemzeti 
szabályozási követelményektől függően;

Or. en

Módosítás 73
Linda McAvan

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. felszólít a tengeri olaj- és gázipari 
ágazat jogi keretének felülvizsgálatára 
annak biztosítása érdekében, hogy Unió-
szerte valamennyi művelet esetében a 
legkorszerűbb gyakorlatok alkalmazása 
váljon általánossá;

Or. en
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Módosítás 74
Linda McAvan

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
hogy a tagállamok az uniós székhellyel 
rendelkező vállalatok számára írják elő, 
hogy a világ bármely táján folytatott 
műveleteik során az uniós előírásokat 
alkalmazzák; sürgeti továbbá a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a szomszédos 
országokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy az uniós vizekkel határos területekre 
is ugyanolyan szigorú biztonsági előírások 
vonatkozzanak;

Or. en

Módosítás 75
Linda McAvan

Véleménytervezet
13 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13d. tudomásul veszi az Egyesült 
Királyság Egészségügyi és Biztonsági 
Hivatalának legfrissebb jelentését az 
Északi-tengeren folyó műveletek 
munkakörülményeiről, amely rámutat 
arra, hogy az elmúlt évben 
megduplázódott a halálos és súlyos 
sérülések száma, a jelentős szénhidrogén-
szivárgások mennyisége pedig 
egyharmadával emelkedett;

Or. en
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Módosítás 76
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. tekintettel arra, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 
szabályok az eljárás során nem 
garantálják a teljes mértékű objektivitást, 
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg újra a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó jogi rendelkezéseket, és kösse 
ki, hogy a környezeti hatásvizsgálat 
eljárásait olyan szakértőknek kell 
végezniük, akik pénzügyi szempontból 
függetlenek az ügyféltől; 

Or. lt

Módosítás 77
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az Unióval szomszédos országokkal a 
tengeri biztonsággal kapcsolatban 
folytatott párbeszédet és együttműködést 
annak érdekében, hogy új – például 
létesítményellenőrzés formáját öltő –
közös végrehajtási intézkedések lépjenek 
életbe, nevezetesen a Földközi-tenger, a 
Fekete-tenger és a Balti-tenger illetékes 
nemzeti hatóságait tömörítő hálózatok 
kialakítása révén, vagy olyan, már létező 
együttműködési rendszerekre építkezve, 
mint amilyen az Unió a Mediterrán 
Térségért;

Or. en
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Módosítás 78
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tengeri nemzeti parkoktól és 
természetvédelmi területektől kevesebb 
mint 80 kilométerre található tengeri 
feltárások és fúrások betiltása céljából 
vizsgálja felül a vonatkozó 
jogszabályokat;

Or. it

Módosítás 79
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tengeri projektek hatásvizsgálata során 
vegye kellően figyelembe a tengeri 
szénhidrogén-kitermelő tevékenységek 
által az érintett terület idegenforgalmára 
gyakorolt negatív hatást;

Or. it


