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RÖVID INDOKOLÁS

A közelmúlban a Deepwater Horizon által a Mexikói-öbölben okozott olajszennyezés 
rávilágított annak szükségességére, hogy összpontosítani kell a tengerbiztonsággal és a 
szennyezések megelőzésével kapcsolatos kérdésekre az Unió tengeri környezetében. Az 
Európai Parlament európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós 
fellépésről szóló, (eredetileg a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság támogatásával létrejött) 2010 október 7-i határozatában megkezdte e kérdések 
vizsgálatát. 

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK 
rendeletet módosító rendeletre irányuló javaslat jogalkotási szempontból a Parlament első 
alkalma arra, hogy megvizsgálja annak lehetőségeit, hogy az EMSA meglévő feladatkörét 
megerősítve előmozdítsa a környezetvédelmi célkitűzéseket és bővítse a balesetekre irányuló 
beavatkozási képességét.  

A javasolt rendeletnek a lehető legjobban kell hasznosítania az ügynökség szaktudását és 
megerősítenie szerepét a Bizottság és a tagállamok segítésében és támogatásában a tengeri 
olaj- és gázkitermelő létesítményekkel kapcsolatban, valamint az olaj- és gázfeltárás, és -
kitermelés engedélyezésével kapcsolatos követelmények és útmutatás kialakításában. A 
javasolt rendeletnek továbbá rendelkeznie kell az olyan rendszerek megerősített szerepéről, 
mint a CleanSeaNet és az EMSA jelenlegi munkája során használt elektronikus felderítő 
rendszer, ki kell terjesztenie az EMSA vizsgálati feladatait, valamint meg kell vizsgálnia az 
arra irányuló képességét, hogy független ellenőrző szerepet töltsön be az engedélyeztetéssel 
és a pénzügyi felelősséggel kapcsolatos kérdésekben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
megelőzésére, és az azok bekövetkezése 
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Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

esetén tett intézkedésekre. Az 
ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, 
a tengeri védelem, a hajók és a tengeri 
olaj- és gázkitermelő létesítmények által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában. Az ügynökségnek 
meglévő műholdas megfigyelő és 
felügyelő szolgálata révén különösen a 
tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítményekből származó 
olajszennyeződések felderítésében és 
hatásainak kezelésében kell segítenie a 
Bizottságot és a tagállamokat.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottságnak átfogó felülvizsgálat 
alá kell vetnie a szénhidrogének 
kitermelésére és más tengeri 
tevékenységekre vonatkozó 
engedélyeztetéssel és pénzügyi 
felelősséggel kapcsolatos 
követelményeket, és adott esetben 
javaslatot kell benyújtania az uniós 
szinten jobban összehangolt 
követelményekről. E tekintetben a 
Bizottságnak meg kell ítélnie, hogy 
megbízza-e az ügynökséget a független 
harmadik fél által végzendő ellenőrzés és 
felügyelet feladatával az 
engedélyeztetéssel kapcsolatosan, így 
biztosítva az átláthatóságot és a 
nyilvánosságot a környezetvédelmi 
gyakorlatokat illetően.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az ügynökség feladatainak és 
felelősségi körének kiterjesztése a tengeri 
olaj- és gázkitermelő létesítményekre 
megfelelően meg kell, hogy jelenjen a 
1406/2002/EK rendelet 18. cikke 
értelmében elfogadott költségvetésben is, 
és ez a személyzet létszámának, valamint a 
balesetekre irányuló beavatkozási 
képességének növekedését kell, hogy 
eredményezze, amennyiben ez szükséges 
ahhoz, hogy az ügynökség képes legyen 
ezeket a feladatokat hatékonyan ellátni.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Az ügynökség meglévő elektronikus 
felderítő rendszerét hasznos lenne a vízi 
járművek más típusainál is alkalmazni, 
mivel általa javulhat a tengeri szállítás 
hatékonysága, és ez ösztönzést adhat arra, 
hogy a fuvarozás a közúti szállításról a 
tengeri szállításra helyeződjön át. 

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az ügynökség szaktudása a tengeri 
környezetben történő szennyezésre és 
balesetekre irányuló beavatkozások 
területén értékes lehet az olaj- és 
gázfeltárás, és -kitermelés 
engedélyezésével kapcsolatos útmutatás 
kialakításában is. Az ügynökségnek ezért 
segítenie kell a Bizottságot és a 
tagállamokat e feladat ellátásában.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni.

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni. Az 
ügynökségnek különösen segíteni kell a 
Bizottságot a földközi- tengeri és a fekete-
tengeri régió azon harmadik országaira 
irányuló vizsgálatok végzésében, amelyek 
vizein olaj- és gázfeltárás, és -kitermelés 
folyik.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügynökség a szükséges technikai és 
tudományos támogatással és magas szintű 
szakértelemmel segíti a tagállamokat és a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazásában a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem és a hajók 
okozta szennyezés megelőzése terén, a 
jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében és a már hatályos 
intézkedések eredményességének 
értékelésében.

(2) Az ügynökség a szükséges technikai és 
tudományos támogatással és magas szintű 
szakértelemmel segíti a tagállamokat és a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazásában a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem és a hajók és 
a tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények okozta szennyezés 
megelőzése terén, a jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzésében és a már 
hatályos intézkedések eredményességének 
értékelésében.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

(1) Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények okozta szennyezés 
megelőzése és a tengeri szennyezés elleni 
fellépés terén.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a tengeri környezetben végzett olaj- és 
gázfeltárás, és -kitermelés 
engedélyezésével és különösen annak 
környezetvédelmi és polgári védelmi 
szempontjaival kapcsolatos követelmények 
és bármiféle útmutatás kialakításában;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a meglévő elektronikus felderítő 
rendszer használatának az olajszállító 
tartályhajóktól eltérő egyéb vízi 
járművekre való kiterjesztésében.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a „CleanSeaNet” néven ismert és a 
2005/32/EK irányelv 10. cikke értelmében 
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létrehozott műholdas megfigyelő 
szolgálata révén a tengeri környezetet 
érintő, a tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítményekből származó kisebb 
szennyezések felderítésében és 
elhárításában.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően.

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően, továbbá a 
földközi-tengeri és a fekete-tengeri régió 
azon harmadik országaiban is, amelyek 
vizein olaj- és gázfeltárás, és -kitermelés 
folyik.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Adott esetben, és amennyiben az 
ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség 
elemzést készít a ciklusban készült 
jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések 
eredményességével kapcsolatban 
horizontális megállapításokat tegyen, és 
levonja az általános következtetéseket. Az 
ügynökség ezt az elemzést átadja a 
Bizottságnak, amely azt megvitatja a 
tagállamokkal.

(3) Adott esetben, és amennyiben az 
ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség 
elemzést készít a ciklusban készült 
jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések 
eredményességével kapcsolatban 
horizontális megállapításokat tegyen, és 
levonja az általános következtetéseket. Az 
ügynökség ezt az elemzést átadja a 
Bizottságnak, amely azt megvitatja a 
tagállamokkal, továbbá a nyilvánosság 
számára is elérhetővé teszi, könnyen 
hozzáférhető – többek között elektronikus 
– formában.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1406/2002/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelem és tapasztalatok 
alapján történik. Kinevezése előtt az 
igazgatási tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.

(1) Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók és tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények okozta szennyezés 
megelőzése és a tengeri szennyezés elleni 
fellépés terén gyűjtött szakértelem és 
tapasztalatok alapján történik. Kinevezése 
előtt az igazgatási tanács által kiválasztott 
jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.



PA\858250HU.doc 11/11 PE458.845v01-00

HU

Or. en


