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RÖVID INDOKOLÁS

A Deepwater Horizon fúrótoronyból a Mexikói-öbölbe jutott olajszennyezés és legutóbb az 
Elgin olaj- és gázfúrótoronyból az Északi-tengerbe szivárgó gáz okozta szennyezés 
fokozottan rávilágított arra, hogy szükség van a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények 
biztonságát érintő kérdések megoldására és súlyos balesetek esetén az EU tengeri 
környezetének védelmére.

Az előadó tehát üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az alapvető eszköz a szükséges 
biztonsági és környezeti előírások Unión belüli biztosításához. Mindazonáltal az előadó úgy 
véli, hogy a javaslat számos módon továbbfejleszthető azt biztosítandó, hogy a kitűzött célok 
ténylegesen megvalósuljanak.

A javaslatnak egyértelműbben elő kell írni az üzemeltetők számára, hogy olyan pénzügyi 
garanciákat léptessenek életbe, amelyek súlyos baleset esetén a szennyeződésmentesítés és a 
kártérítés költségeinek fedezéséhez szükségesek. Az előadó meggyőződése, hogy mindez 
összhangban áll az EU környezetvédelmi jogszabályainak egyik kulcsfontosságú elvével, azaz 
a szennyező fizet elvével. 

Ezen túlmenően a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni az 
e területen meglévő nemzetközi és uniós jogszabályokkal összhangban, továbbá rendelkezni 
kell arról, hogy az érintett nyilvánosságot tájékoztassák a súlyos balesetekről, valamint a 
környezetet és az emberi egészséget érintő károk korlátozása érdekében tett lépésekről. 

Az engedélyező hatóságokat kötelezni kell arra, hogy szenteljenek különös figyelmet az 
ökológiai szempontból érzékeny tengeri és partvidéki környezeteknek, amikor tengeri olaj- és 
gáztevékenységek folytatásához szükséges engedélyek odaítéléséről döntenek, továbbá az 
alkalmazottak számára magasabb szintű védelmet kell biztosítani a biztonsági és 
környezetvédelmi aggodalomra okot adó események jelentése során.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EUMSZ 191. cikke célkitűzésként 
határozza meg a környezet minőségének 
megőrzését, védelmét és javítását, továbbá 
előírja, hogy minden uniós fellépésnek – a 

(1) Az EUMSZ 191. cikke célkitűzésként 
határozza meg a környezet minőségének 
megőrzését, védelmét és javítását, 
valamint a természeti erőforrások 
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természeti erőforrások körültekintő és 
ésszerű hasznosítása mellett – szem előtt 
kell tartania a magas szintű védelem 
biztosítását, és az elővigyázatosság és a 
megelőzés elvén kell alapulnia. 

körültekintő és ésszerű hasznosítását.
Továbbá előírja, hogy minden uniós 
fellépésnek szem előtt kell tartania az 
elővigyázatosság, a megelőző lépések 
megtételének, a környezeti károk 
lehetőség szerint forrásuknál történő 
helyrehozásának, valamint a szennyező
fizet elvén alapuló magas szintű védelem 
biztosítását. 

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A súlyos tengeri olaj- és gázipari 
balesetek előfordulásának kockázata 
jelentős. A jelen kezdeményezésnek a 
tengervízszennyezés kockázatának 
csökkentésével hozzá kell járulnia a tengeri 
környezet védelméhez és különösen a 
tengeri környezetvédelmi politika területén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) 1. cikkének (1) 
bekezdésében megjelölt, legkésőbb 2020-
ig megvalósítandó jó környezeti állapot 
eléréséhez. 

(5) A súlyos tengeri olaj- és gázipari 
balesetek előfordulásának kockázata 
jelentős. A jelen rendeletnek a 
tengervízszennyezés kockázatának 
csökkentésével hozzá kell járulnia a tengeri 
környezet védelmének biztosításához és 
különösen a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) 1. 
cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 
legkésőbb 2020-ig megvalósítandó jó 
környezeti állapot eléréséhez és 
fenntartásához.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, amely előírja a tengeri 
környezetet érintő valamennyi tevékenység 
kumulatív hatásainak kezelését, az integrált 
tengerpolitika környezetvédelmi pillére. Az 
integrált tengerpolitika fontos szerepet 
játszik a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek szempontjából, hiszen a 
benne megfogalmazott elvárások között 
szerepel az egyes gazdasági ágazatok 
konkrét aggályainak és az óceánok, 
tengerek és tengerparti területek 
mélyreható megértésének mint általános 
célkitűzésnek az összehangolása azzal a 
céllal, hogy a tengeri területrendezés 
gyakorlata és a tengerrel kapcsolatos 
ismeretek felhasználása révén létrejöjjön 
egy tengerekkel kapcsolatos, minden 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontra kiterjedő koherens 
megközelítésmód.

(6) A tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv célja, hogy egyik központi 
célkitűzéseként előírja a tengeri 
környezetet érintő valamennyi tevékenység 
kumulatív hatásainak kezelését, és az 
integrált tengerpolitika környezetvédelmi 
pillére. Az integrált tengerpolitika fontos 
szerepet játszik a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek szempontjából, hiszen a 
benne megfogalmazott elvárások között 
szerepel az egyes gazdasági ágazatok 
konkrét aggályainak az óceánok, tengerek 
és tengerparti területek mélyreható 
megértése biztosításának átfogó céljával 
való összekapcsolása, hogy a tengeri 
területrendezés gyakorlata és a tengerrel 
kapcsolatos ismeretek felhasználása révén 
létrejöjjön egy tengerekkel kapcsolatos, 
minden gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontra kiterjedő koherens 
megközelítésmód. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tengeri olaj- és gázfeltáró és -
kitermelő tevékenységekre is alkalmazandó 
módosított 85/337/EGK irányelv 
értelmében a többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva 
a környezetre várhatóan jelentős hatást 
gyakorló projektek esetében az engedély 
megadását megelőzően hatásvizsgálatot 

(12) A tengeri olaj- és gázfeltáró és -
kitermelő tevékenységekre is alkalmazandó 
módosított 85/337/EGK irányelv 
értelmében a többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva 
a környezetre várhatóan jelentős hatást 
gyakorló projektek esetében az engedély 
megadását megelőzően hatásvizsgálatot 
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kell végezni. A 85/337/EGK irányelvben 
foglaltak értelmében az engedélyköteles 
tevékenységek esetében – a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló ENSZ európai 
gazdasági bizottsági (UNECE) 
egyezménynek megfelelően – biztosítani 
kell a nyilvánosság érdemi részvételét a 
döntéshozatalban.

kell végezni. A 85/337/EGK irányelvben 
foglaltak értelmében az engedélyköteles 
tevékenységek esetében – a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló ENSZ európai 
gazdasági bizottsági (UNECE) 
egyezménynek megfelelően – biztosítani 
kell a nyilvánosság korai és érdemi 
részvételét a döntéshozatalban.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre irányuló tagállami 
szabályozói gyakorlat tekintetében már 
vannak követendő példák az Unión belül. 
Ezeket a gyakorlatokat azonban nem 
alkalmazzák az Unió egész területén, 
illetve egyetlen tagállam sem alkalmazza 
egy időben az összes bevált módszert a 
súlyos tengeri balesetek megelőzésére és a 
baleseteknek az embereket és a környezetet 
érintő hatásainak mérséklésére irányuló 
jogszabályaiban. A bevált szabályozási 
gyakorlatok révén növelhető lenne a 
biztonságra és a környezetre vonatkozó 
szabályozás eredményessége, ehhez 
azonban az szükséges, hogy az egymással 
összefüggő hatásköröket közös illetékes 
hatóság („az illetékes hatóság”) fogja 
össze, amely egy vagy egyszerre több 
tagállami ügynökség eszközeire 
támaszkodik. 

(13) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre irányuló tagállami 
szabályozói gyakorlat tekintetében már 
vannak követendő példák az Unión belül. 
Ezeket a gyakorlatokat azonban nem 
alkalmazzák az Unió egész területén, 
illetve egyetlen tagállam sem alkalmazza 
egy időben az összes bevált módszert a 
súlyos tengeri balesetek megelőzésére és a 
baleseteknek az emberi életet és egészséget 
és a környezetet érintő hatásainak 
mérséklésére irányuló jogszabályaiban. A 
bevált szabályozási gyakorlatok 
szükségesek az eredményes 
szabályozáshoz, amely a legmagasabb 
szintű biztonsági normákat és a környezet 
védelmét biztosítja, és amely– többek 
között – megvalósítható úgy, hogy az 
egymással összefüggő hatásköröket közös 
illetékes hatóság („az illetékes hatóság”) 
fogja össze, amely egy vagy egyszerre több 
tagállami ügynökség eszközeire 
támaszkodik. 
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Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes hatóságot indokolt 
jogérvényesítő jogkörrel és megfelelő 
tagállami eszközökkel ellátni annak 
érdekében, hogy miután az engedélyes 
megkapta az olaj- és gázfeltárásra vagy -
kitermelésre vonatkozó jogokat, a 
munkavállalók és a környezet megfelelő 
védelme érdekében a hatóság elrendelhesse 
akár az engedélyes tevékenységének 
beszüntetését is.

(14) Az illetékes hatóságot indokolt 
jogérvényesítő jogkörrel és megfelelő 
tagállami eszközökkel ellátni annak 
érdekében, hogy miután az engedélyes 
megkapta az olaj- és gázfeltárásra vagy -
kitermelésre vonatkozó jogokat, a 
munkaerő védelmének biztosítása, illetve a 
környezet vagy az emberi élet és egészség 
védelme érdekében a hatóság elrendelhesse 
akár az engedélyes tevékenységének 
beszüntetését is. 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az, hogy az illetékes hatóság milyen 
eredményesen képes az engedélyes vagy az 
üzemeltető súlyos veszélyhelyzetek 
kezelésére szolgáló rendszerének 
megfelelőségét hitelesíteni, közvetlenül az 
illetékes hatóság által a súlyos 
veszélyhelyzetekre vonatkozóan 
alkalmazott stratégiától és rendszerektől, 
valamint a rendelkezésére álló 
szakismeretektől függ. Az illetékes 
hatóságot célszerű felruházni olyan 
jogkörrel, hogy a munkavállalók és a 
környezet megfelelő védelme érdekében 
adott esetben elrendelhesse az olaj- és 
gázfeltárásra vagy -kitermelésre vonatkozó 

(15) Az, hogy az illetékes hatóság milyen 
eredményesen képes az engedélyes vagy az 
üzemeltető súlyos veszélyhelyzetek 
kezelésére szolgáló rendszerének 
megfelelőségét hitelesíteni, közvetlenül az 
illetékes hatóság által a súlyos 
veszélyhelyzetekre vonatkozóan 
alkalmazott stratégiától és rendszerektől, 
valamint a rendelkezésére álló 
szakismeretektől függ. Az illetékes 
hatóságot célszerű felruházni olyan 
jogkörrel, hogy a munkaerő védelmének 
biztosítása, illetve a környezet vagy az 
emberi élet és egészség védelme érdekében 
adott esetben elrendelhesse az olaj- és 
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jogokkal már rendelkező engedélyes 
tevékenységének beszüntetését is. Az 
említett hatáskörök gyakorlásához az 
illetékes hatóságot a tagállamnak indokolt 
ellátni megfelelő eszközökkel.

gázfeltárásra vagy -kitermelésre vonatkozó 
jogokkal már rendelkező engedélyes 
tevékenységének beszüntetését is. Az 
említett hatáskörök gyakorlásához az 
illetékes hatóságot a tagállamnak indokolt 
ellátni megfelelő eszközökkel.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben szereplő kockázatértékelésnek 
ki kell terjednie a környezetet érintő 
kockázatokra, valamint az éghajlati 
feltételeknek és az éghajlatváltozásnak a 
létesítmények hosszú távú ellenálló 
képességére gyakorolt hatására; és mivel az 
egyik tagállam területén folytatott tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek jelentős 
mértékű káros környezeti hatást fejthetnek 
ki egy másik tagállamban, szükség van az 
országhatárokon átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló egyezményben 
foglaltaknak megfelelő különös 
rendelkezések megállapítására és 
alkalmazására.

(28) A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben szereplő kockázatértékelésnek 
ki kell terjednie az emberi életet és 
egészséget, valamint a környezetet érintő 
kockázatokra, valamint az éghajlati 
feltételeknek és az éghajlatváltozásnak a 
létesítmények hosszú távú ellenálló 
képességére gyakorolt hatására; és mivel az 
egyik tagállam területén folytatott tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek jelentős 
mértékű káros környezeti hatást fejthetnek 
ki egy másik tagállamban, szükség van az 
országhatárokon átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló ENSZ-EGB 
egyezményben (úgy is mint espoo-i 
egyezmény) foglaltaknak megfelelő 
különös rendelkezések megállapítására és 
alkalmazására.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az egész Unióban folyó tengeri ipari 
tevékenységek szabályszerűségébe és 
integritásába vetett közbizalom 
megerősítése érdekében a tagállamoknak 
célszerű jelentést készíteniük a területüket 
érintő tevékenységekről és balesetekről, és 
haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot a 
súlyos balesetekről; a Bizottságnak pedig 
célszerű rendszeresen beszámolókat 
közzétennie az EU-ban folyó tengeri ipari 
tevékenységek mértékéről, valamint az 
ágazat biztonsági és környezetvédelmi 
teljesítményében megfigyelhető 
tendenciákról.

(34) Az egész Unióban folyó tengeri ipari 
tevékenységek szabályszerűségébe és 
integritásába vetett közbizalom
megerősítése érdekében a tagállamoknak 
célszerű jelentést készíteniük a területüket 
érintő tevékenységekről és balesetekről, és 
haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot, 
és valamennyi tagállamot, amelynek 
területe vagy felségvize érintett, valamint 
az érintett nyilvánosságot a súlyos 
balesetekről; a Bizottságnak pedig célszerű 
rendszeresen beszámolókat közzétennie az 
EU-ban folyó tengeri ipari tevékenységek 
mértékéről, valamint az ágazat biztonsági 
és környezetvédelmi teljesítményében 
megfigyelhető tendenciákról. 

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az e rendeletben előírt 
kötelezettségeik teljesítése során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük, 
hogy a felségterületükhöz vagy 
joghatóságuk alá tartozó tengervizek a 
2008/56/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt négy tengeri régió, 
nevezetesen a Balti-tenger, az Atlanti-
óceán észak-keleti térsége, a Földközi-
tenger és a Fekete-tenger szerves részét 
képezik. Ezen okból meg kell erősíteni az 
együttműködést az olyan harmadik 
országokkal, amelyek szintén 

(38) Az e rendeletben előírt 
kötelezettségeik teljesítése során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük, 
hogy a felségterületükhöz vagy 
joghatóságuk alá tartozó tengervizek a 
2008/56/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt négy tengeri régió, 
nevezetesen a Balti-tenger, az Atlanti-
óceán észak-keleti térsége, a Földközi-
tenger és a Fekete-tenger szerves részét 
képezik. Ezen okból meg kell erősíteni az 
együttműködést az olyan harmadik 
országokkal, amelyek szintén 
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joghatósággal rendelkeznek az említett 
tengeri régiók részét képező vizeken, vagy 
felségterületük ilyen vizekre is kiterjed. 
Megfelelő együttműködési forma egyebek 
mellett a 2008/56/EK irányelv 3. cikkének 
(10) bekezdésében meghatározott 
regionális tengeri egyezmény. 

joghatósággal rendelkeznek az említett 
tengeri régiók részét képező vizeken, vagy 
felségterületük ilyen vizekre is kiterjed. 
Megfelelő együttműködési forma egyebek 
mellett a 2008/56/EK irányelv 3. cikkének 
(10) bekezdésében és 4. cikkében előírt
regionális tengeri egyezmény. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ami a Földközi-tengert illeti, 
folyamatban van – az e rendelethez is 
kapcsolódó – azon intézkedések 
elfogadása, amelyek szükségesek az 
Európai Uniónak a 77/585/EGK tanácsi 
határozattal jóváhagyott, a Földközi-tenger 
tengeri környezetének és partvidékének 
védelméről szóló egyezményhez 
(barcelonai egyezmény) csatolt, a 
Földközi-tengernek a kontinentális talapzat 
és tengerfenék és ezek alatti altalaj 
feltárásából és kiaknázásából eredő 
szennyezése elleni védelméről szóló 
jegyzőkönyvhöz (földközi-tengeri 
jegyzőkönyv) való csatlakozásához.

(39) A Földközi-tengert illetően, illetve az 
e rendeletben foglalt kötelezettségeken 
túlmenően, folyamatban volt vagy van 
azon intézkedések elfogadása, amelyek 
szükségesek az Európai Uniónak a 
77/585/EGK tanácsi határozattal 
jóváhagyott, a Földközi-tenger tengeri 
környezetének és partvidékének 
védelméről szóló egyezményhez 
(barcelonai egyezmény) csatolt, a 
Földközi-tengernek a kontinentális talapzat 
és tengerfenék és ezek alatti altalaj 
feltárásából és kiaknázásából eredő 
szennyezése elleni védelméről szóló 
jegyzőkönyvhöz (földközi-tengeri 
jegyzőkönyv) való csatlakozásának 
biztosításához.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Külön figyelmet követelnek a 
Közösség számára különös jelentőséggel 
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 Európai Unió 
számára egyedülálló és kivételes
jelentőséggel bíró szomszédos tengeri 
környezet. Tagadhatatlan, hogy súlyosan 
és vélhetőleg visszafordíthatatlanul 
károsodik a sarkvidéki vizek környezete és 
sérülékeny ökoszisztémája. Külön 
figyelmet kell tehát szentelni a sarkvidéki 
környezet védelmének biztosítására a 
tengeri tevékenységek, különösen a 
feltárási tevékenységek okozta károk ellen.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Tekintve, hogy nem létezik olyan 
pénzügyi biztosíték és közös 
kockázatviselési intézkedés, amely lefedné 
egy különösen súlyos baleset minden 
lehetséges következményét, kívánatos, 
hogy a Bizottság folytassa a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből eredő károk 
fedezéséhez kellőképpen robusztus 
felelősségmegosztási rendszer 
létrehozására, a pénzügyi alkalmasságra, 
ezen belül a célnak megfelelően kialakított 
pénzügyi biztosítékokra vonatkozó 
követelmények megállapítására alkalmas 
intézkedések elemzését és 
tanulmányozását.

(48) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a fennhatóságuk alá tartozó 
gazdasági szereplők bizonyítékkal 
igazolják, hogy pénzügyi biztosítékok 
révén olyan pénzügyi garanciákat 
léptettek életbe, amelyek súlyos baleset 
esetén fedezik a szennyeződésmentesítés 
és a kártérítés teljes költségét, továbbá 
meg kell határozniuk, hogy mely eszközök 
(alapok, banki garanciák, biztosítás 
és/vagy közös kockázatviselés) felelnek 
meg e célra.  Tekintve, hogy nem létezik 
olyan pénzügyi biztosíték és közös 
kockázatviselési intézkedés, amely lefedné 
egy különösen súlyos baleset minden 
lehetséges következményét, kívánatos, 
hogy a Bizottság folytassa a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből eredő károk 
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fedezéséhez kellőképpen robusztus 
felelősségmegosztási rendszer 
létrehozására, a pénzügyi alkalmasságra, 
ezen belül a célnak megfelelően kialakított 
pénzügyi biztosítékokra vonatkozó 
követelmények megállapítására alkalmas 
intézkedések elemzését és 
tanulmányozását. 

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet a 85/337/EK, a 
2008/1/EK és a 2003/4/EK irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó.

(6) Ez a rendelet a 2011/92/EU, a 
2008/1/EK és a 2003/4/EK irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó. 

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „elfogadható”: a súlyos balesetekkel 
kapcsolatos kockázat enyhítésének az a 
szintje, amelyen túl a további idő-, eszköz-
és költségráfordítás már nem jelentene 
lényeges kockázatcsökkenést;

1. „elfogadható”: a súlyos balesetekkel 
kapcsolatos kockázat korlátozásának az a 
lehetséges szintje, amelyen túl a megfelelő 
további idő-, eszköz- és költségráfordítás 
már nem jelentene lényeges 
kockázatcsökkenést;

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „ágazati szereplők”: magántársaságok, 
amelyek közvetlenül részt vesznek az e 
rendelet szerinti tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekben, vagy amelyek 
tevékenysége ezekhez szorosan 
kapcsolódik;

13. „ágazati szereplők”: magán- vagy 
állami társaságok, amelyek közvetlenül 
részt vesznek az e rendelet szerinti tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekben, vagy 
amelyek tevékenysége ezekhez szorosan 
kapcsolódik;

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 17 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „engedélyes”: a 94/22/EK irányelv 
szerinti, tengeri ipari tevékenységek 
végzésére vonatkozó engedély jogosultja;

17. „engedélyes”: a 94/22/EK irányelv 
szerinti, tengeri olaj- és gázipari
tevékenységek végzésére vonatkozó 
engedély jogosultja;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „súlyos baleset”: olyan rendkívüli 
esemény, mint például tűz vagy robbanás, 
a kútellenőrző rendszer jelentős működési 
zavara vagy jelentős mennyiségű 
szénhidrogén környezetbe kerülése, a 
létesítményt vagy a rajta lévő 
berendezéseket ért jelentős kár, vagy a 
létesítmény szerkezeti integritásának 

18. „súlyos baleset”: olyan rendkívüli 
esemény, mint például tűz vagy robbanás, 
a kútellenőrző rendszer működési zavara 
vagy jelentős mennyiségű szénhidrogén
vagy egyéb vegyi anyag környezetbe 
bocsátása, a létesítményt vagy a rajta lévő 
berendezéseket ért jelentős kár, vagy a 
létesítmény szerkezeti integritásának 



PE491.315v01-00 14/34 PA\905538HU.doc

HU

sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben 
vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy 
súlyosan megsérül;

sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben 
vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy 
súlyosan megsérül; 

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „nem termelő létesítmény”: a termelő 
létesítménytől eltérő létesítmény, amelyet 
feltáró fúrásokhoz vagy termelést támogató 
létesítményként alkalmaznak;

20. „nem termelő létesítmény”: a termelő 
létesítménytől eltérő létesítmény, amelyet 
feltáró fúrásokhoz vagy olaj- és 
gáztermelést támogató létesítményként 
alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek”: a tengeri olaj és gáz 
feltárásával, kitermelésével és 
feldolgozásával összefüggő valamennyi 
tevékenység, beleértve az olaj és gáz 
szállítását valamely létesítménnyel vagy 
tenger alatti létesítménnyel összekapcsolt 
tengeri infrastruktúrán keresztül; 

21. „tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek”: a tengeri olaj és gáz 
feltárásával, kitermelésével és 
feldolgozásával, illetve tengeri olaj- vagy 
gáztermelő létesítmény leszerelésével
összefüggő valamennyi tevékenység, 
beleértve az olaj és gáz szállítását valamely 
létesítménnyel vagy tenger alatti 
létesítménnyel összekapcsolt tengeri 
infrastruktúrán keresztül;

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „üzemeltető”: a termelő létesítmény 
üzemeltetője vagy a nem termelő 
létesítmény tulajdonosa, valamint kút 
üzemeltetése esetén a kútüzemeltető. Mind 
az üzemeltetőre, mind az engedélyesre 
vonatkozik a 2004/35/EK irányelv 2. 
cikkének (6) bekezdése szerinti 
meghatározás;

22. „üzemeltető”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki egy létesítményt 
üzemeltet vagy irányít, illetve aki a 
létesítmény műszaki üzemeltetése felett 
meghatározó gazdasági vagy 
döntéshozatali befolyással rendelkezik; 

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 25 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „olaj- és gáztermelés”: kereskedelmi 
célú olaj- és gázkitermelés az 
engedélyezett terület felszíne alatti 
talajrétegekből, amelyhez hozzátartozik 
olaj és gáz tengeri feldolgozása és 
szállítása összekapcsolt infrastruktúra 
segítségével, ideértve a csöveket, 
szerkezeteket és tengerfenéki kútfejeket, 
és/vagy a gáz felszín alatti közegekben 
történő tárolása későbbi visszanyerés 
céljából;

25. „olaj- és gáztermelés”: kereskedelmi 
célú olaj- és gázkitermelés az 
engedélyezett tengeri terület felszíne alatti 
talajrétegekből, amelyhez hozzátartozik 
olaj és gáz tengeri feldolgozása és 
szállítása összekapcsolt infrastruktúra 
segítségével, ideértve a csöveket, 
szerkezeteket és tengerfenéki kútfejeket, 
és/vagy a gáz felszín alatti közegekben 
történő tárolása későbbi visszanyerés 
céljából;

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „érintett nyilvánosság”:az e 
rendeletben szereplő bármely ügyben 
ténylegesen vagy valószínűsíthetően 
érintett, illetve abban érdekelt 
nyilvánosság; e fogalommeghatározás 
alkalmazásában érdekeltnek tekintendők 
a környezetvédelem ügyének előmozdítása 
érdekében a nemzeti jogban előírt 
követelményeknek megfelelően működő 
nem kormányzati szervezetek is; 

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 29 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. „felelős hatóság” (a tengeri ipari 
balesetekkel kapcsolatos 
katasztrófaelhárítás összefüggésében): egy 
tagállam elsődleges katasztrófaelhárítási 
szervezete, amely egy súlyos tengeri olaj-
és gázipari baleset bekövetkezése esetén a 
katasztrófaelhárítási intézkedések 
meghozataláért felel;

29. „felelős hatóság” (a tengeri ipari 
balesetekkel kapcsolatos 
katasztrófaelhárítás összefüggésében): egy 
tagállam elsődleges katasztrófaelhárítási 
szervezete, amely egy súlyos tengeri olaj-
és gázipari baleset bekövetkezése esetén a 
katasztrófaelhárítási intézkedések 
meghozataláért és koordinálásáért felel;

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 32 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. „kút üzemeltetése”: kút fúrása feltárási 
vagy termelési céllal, ideértve a 
tevékenység felfüggesztését, a kút 
karbantartását vagy módosítását, végleges 
kivonását a termelésből, vagy a kúttal 
kapcsolatos bármely olyan tevékenységet, 
amely folyadékok szándékolatlan 
kibocsátásával vagy súlyos baleset 
kockázatával járhat;

32. „kút üzemeltetése”: kút fúrása feltárási 
vagy termelési céllal, ideértve a 
tevékenység felfüggesztését, a kút 
karbantartását, módosítását, elszigetelését 
vagy lezárását, végleges kivonását a 
termelésből, vagy a kúttal kapcsolatos 
bármely olyan tevékenységet, amely 
folyadékok szándékolatlan kibocsátásával 
vagy súlyos baleset kockázatával járhat; 

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 33 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. „szélsőséges üzemeltetési feltételek”: 
az üzemeltetési területen fellelhető olyan 
feltételek, amelyek növelik a tengeri fúrási 
és termelési tevékenységek kockázati 
szintjét, valamint korlátozzák a 
katasztrófaelhárítási berendezések és 
személyzet beavatkozási, az olajjal vagy 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
szennyeződésmentesítési vagy 
megszüntetési képességét. Ezek – nem 
kizárólagos jelleggel – magukban 
foglalják a terület fizikai, földrajzi, 
ökológiai és társadalmi feltételeit.

Or. en
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha mégis bekövetkezik egy súlyos 
baleset, az üzemeltetők és az illetékes 
hatóság minden megfelelő intézkedést 
meghoznak annak érdekében, hogy 
enyhítsék e balesetnek az emberi 
egészségre és a környezetre háruló 
kedvezőtlen hatásait, és hogy lehetőség 
szerint biztosítsák az olaj- és gáztermelés 
zavartalanságát az Unióban.

(3) Ha mégis bekövetkezik egy súlyos 
baleset, az üzemeltetők és a baleset által 
érintett tagállamok illetékes hatóságai
minden megfelelő intézkedést meghoznak 
annak érdekében, hogy enyhítsék e 
balesetnek az emberi egészségre és a 
környezetre háruló kedvezőtlen hatásait, és 
hogy lehetőség szerint biztosítsák az olaj-
és gáztermelés zavartalanságát az Unióban.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Súlyos baleset esetén azon tagállam 
illetékes hatóságai, amelynek vizeiben a 
baleset bekövetkezett, késedelem nélkül 
értesítik a Bizottságot, a többi érintett 
tagállamot és illetékes hatóságaikat, 
valamint az érintett nyilvánosságot a 
balesetről, valamint a környezetet és az 
emberi egészséget érintő károk 
korlátozása érdekében tett lépésekről. 

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységeket a veszélyt 
jelentő események bekövetkezésének és 
azok hatásai fellépésének valószínűségére 
és az ellenőrző intézkedések végrehajtására 
vonatkozó szisztematikus elemzés alapján 
kell végezni annak érdekében, hogy a 
súlyos balesetek kockázatának szintje a 
személyek, a környezet és a tengeri ipari 
berendezések tekintetében elfogadható 
legyen. 

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységeket a veszélyt 
jelentő események bekövetkezésének és 
azok hatásai fellépésének valószínűségére 
és az ellenőrző intézkedések végrehajtására 
vonatkozó szisztematikus elemzés alapján 
kell végezni annak érdekében, hogy a 
súlyos balesetek kockázata a személyek, a 
környezet és a tengeri ipari berendezések 
tekintetében a minimálisan elfogadható 
szintre csökkenjen. 

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 
kitermelési vagy termelési tevékenységre 
irányuló engedély odaítélése során az 
illetékes hatóság megfelelően figyelembe 
veszi a tengeri olaj- és gázkitermelési 
tevékenységet végző kérelmező kérelmét. 

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti (4) A 94/22/EK irányelv szerinti 
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engedélyező hatóságok a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekre vonatkozó 
engedélyt kérelmező jogalanyok műszaki 
és pénzügyi képességének értékelésekor 
figyelembe veszik az adott helyszínnel 
kapcsolatos kockázatokat, veszélyeket és 
egyéb releváns információkat, valamint a 
feltárási és termelési tevékenységek 
mindenkori állását.

engedélyező hatóságok a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekre vonatkozó 
engedélyt kérelmező jogalanyok műszaki 
és pénzügyi képességének értékelésekor 
figyelembe veszik az adott helyszínnel 
kapcsolatos kockázatokat, veszélyeket és 
egyéb releváns információkat, valamint a 
feltárási és termelési tevékenységek 
mindenkori állását, illetve biztosítja, hogy 
többek között a súlyos balesethez vagy 
balesethez kapcsolódó lehetséges 
kötelezettségekre vonatkozó pénzügyi 
biztosítékok arányosak legyenek a 
tevékenységekkel járó kockázatokkal, 
valamint olyan szintűek legyenek, hogy 
súlyos baleset vagy baleset esetén 
elegendőek legyenek a 
szennyeződésmentesítés és kártérítés teljes 
költségének fedezésére.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az engedélyező hatóságok – amikor a 
94/22/EK irányelv szerinti tengeri olaj- és 
gáztevékenységek folytatásához szükséges 
engedélyek odaítéléséről döntenek –
különös figyelmet szentelnek az ökológiai 
szempontból érzékeny tengeri és 
partvidéki környezeteknek, különösen az 
olyan ökoszisztémáknak, amelyek fontos 
szerepet játszanak az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentésében és az azokhoz 
való alkalmazkodásban (pl. sós mocsarak 
és fűágyak); valamint a tengeri védett 
területeknek, így az élőhelyekről szóló 
vagy a madarakra vonatkozó irányelv 
szerinti különleges természetvédelmi 
területeknek. 
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Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság kellő időben érdemi 
lehetőséget kapjon a joghatóságuk alá 
tartozó engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatos eljárásokban való részvételre 
az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően. Az alkalmazott eljárások a 
2003/35/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott eljárások.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság a lehető leghamarabb 
tájékoztatást kapjon a 4. cikk szerinti 
engedélykérelmek benyújtásáról és kellő 
időben érdemi lehetőséget kapjon a 
joghatóságuk alá tartozó engedélyezési 
eljárásokkal kapcsolatos eljárásokban való 
részvételre az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően. Az alkalmazott eljárások a 
2003/35/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott eljárások.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A létesítményeket az engedélyezett 
területen csak az engedélyesek vagy a 
velük szerződött, erre a célra kijelölt és a 
tagállamok által jóváhagyott jogalanyok 
üzemeltethetik.

(1) A létesítményeket az engedélyezett 
területen csak az engedélyesek vagy a 
velük szerződött, erre a célra kijelölt és az 
érintett tagállamok illetékes hatóságai által 
jóváhagyott jogalanyok üzemeltethetik.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ellenőrzések végzése, vizsgálatok 
végrehajtása és végrehajtási intézkedések 
foganatosítása;

b) felülvizsgálat vagy ellenőrzések 
végzése, vizsgálatok végrehajtása és 
végrehajtási intézkedések foganatosítása;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 39. cikk átmeneti rendelkezéseire is 
figyelemmel, egy termelő vagy nem 
termelő létesítmény üzemeltetője az 
illetékes hatóság részére a következő 
dokumentumokat nyújtja be:

(1) A 38. cikk átmeneti rendelkezéseire is 
figyelemmel, egy termelő vagy nem 
termelő létesítmény üzemeltetője az 
illetékes hatóság részére a következő 
dokumentumokat nyújtja be:

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésnek tartalmaznia kell a II. melléklet 
2. és 5. pontjában meghatározott 
információkat.

(1) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló
jelentésnek tartalmaznia kell a II. melléklet 
2. és 5. pontjában meghatározott 
információkat, valamint bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy a személyzettel 
konzultáltak.

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a termelő létesítményen jelentős 
változtatásokat eszközölnek vagy annak 
felszámolását tervezik, a termelő 
létesítménnyel kapcsolatos, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést a II. 
melléklet 6. pontjával összhangban 
módosítani kell, és a módosított jelentést 
be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

(3) Ha a termelő létesítményen jelentős 
változtatásokat eszközölnek vagy annak 
felszámolását és/vagy leszerelését tervezik, 
a termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést a 
II. melléklet 6. pontjával összhangban 
módosítani kell, és a módosított jelentést 
be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentésnek tartalmaznia kell a II. 
melléklet 3. és 5. pontjában meghatározott 
információkat.

(1) A nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentésnek tartalmaznia kell a II. 
melléklet 3. és 5. pontjában meghatározott 
információkat, valamint bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy a személyzettel 
konzultáltak.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a nem termelő létesítményen (2) Ha a nem termelő létesítményen 
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jelentős változtatásokat eszközölnek vagy 
annak felszámolását tervezik, a nem 
termelő létesítménnyel kapcsolatos, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést a II. 
melléklet 6. pontjával összhangban (de a 
(4) bekezdés figyelmen kívül hagyásával) 
módosítani kell, és a módosított jelentést 
be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

jelentős változtatásokat eszközölnek vagy 
annak felszámolását és/vagy leszerelését
tervezik, a nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést a II. melléklet 6. pontjával 
összhangban (de a (4) bekezdés figyelmen 
kívül hagyásával) módosítani kell, és a 
módosított jelentést be kell nyújtani az 
illetékes hatósághoz.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az üzemeltetők gondoskodnak arról, 
hogy a (3) bekezdés b) pontja szerinti 
független kútvizsgáló megállapításai és 
észrevételei belekerüljenek a kút 
üzemeltetéséről szóló, 13. cikk szerinti 
értesítésbe.

(5) Az üzemeltetők gondoskodnak arról, 
hogy a (3) bekezdés b) pontja szerinti 
független kútvizsgáló megállapításai és 
észrevételei, valamint az üzemeltető által a 
független kútvizsgáló megállapításai 
nyomán tett válaszlépések és intézkedések
belekerüljenek a kút üzemeltetéséről szóló, 
13. cikk szerinti értesítésbe.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy tagállam úgy látja, hogy egy kút 
vagy létesítmény üzemeltetésekor 
bekövetkező baleset jelentős kedvezőtlen 
hatást gyakorolna egy másik tagállam 
vizeire, vagy ha e jelentős hatásnak 
valószínűleg kitett tagállam ezt kéri, akkor 
az a tagállam, amelynek joghatósága alatt 

(1) Ha egy tagállam úgy látja, hogy egy kút 
vagy létesítmény üzemeltetésekor 
bekövetkező baleset jelentős kedvezőtlen 
hatást gyakorolna egy másik tagállam 
környezetére vagy vizeire, vagy ha e 
jelentős hatásnak valószínűleg kitett 
tagállam ezt kéri, akkor az a tagállam, 
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az üzemeltetést végzik, megküldi az 
érintett tagállamnak a vonatkozó 
információkat, és közös megelőző 
intézkedések elfogadására törekszik a 
károk megelőzése érdekében.

amelynek joghatósága alatt az üzemeltetést 
végzik, megküldi az érintett tagállamnak a 
vonatkozó információkat.

Az érintett tagállam kérésére az a 
tagállam, amelynek joghatósága alatt az 
üzemeltetést végezni fogják, engedélyezi a 
kútüzemeltetés vagy az érintett tagállam 
létesítményeinek közös vizsgálatát, és 
közös megelőző intézkedések elfogadására 
törekszik a környezetet és az emberi 
egészséget érintő károk megelőzése 
érdekében 

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
foglaltakkal való megfelelés hiánya 
közvetlenül veszélyezteti az emberi 
egészséget, vagy a biztonságra és/vagy a 
környezetre irányuló jelentős kedvezőtlen 
hatás közvetlen előidézésével fenyeget, az 
üzemeltetőnek meg kell szakítania a 
létesítmény vagy a releváns 
létesítményrész üzemeltetését mindaddig, 
amíg a megfelelés helyre nem áll.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben
meghatározott követelményeknek való 
megfelelés hiánya közvetlenül 
veszélyezteti az emberi egészséget, vagy a 
biztonságra és/vagy a környezetre irányuló 
jelentős kedvezőtlen hatás közvetlen 
előidézésével fenyeget, az üzemeltetőnek 
meg kell szakítania a létesítmény vagy a 
releváns létesítményrészek üzemeltetését 
mindaddig, amíg az üzemeltető nem 
bizonyítja, hogy az (1) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek való
megfelelés helyreállt.

Or. en
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
intézkedések bevezetésekor az üzemeltető 
haladéktalanul értesíti erről az illetékes 
hatóságot.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az 
üzemeltető haladéktalanul értesíti az 
illetékes hatóságot az (1) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott 
intézkedésekről. 

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság a hatékony 
felügyelet érdekében kockázatalapú, 
ellenőrzéseket magukban foglaló éves 
terveket dolgoz ki a veszélyhelyzeti 
intézkedésekre, megkülönböztetett 
figyelemmel kísérve és hitelesítve a 9. cikk 
értelmében hozzá benyújtott 
dokumentumoknak való megfelelést, 
valamint nyomon követi a felügyelet 
hatékonyságát, és megtesz minden 
szükséges intézkedést annak javítása 
érdekében.

(4) Az illetékes hatóság éves terveket 
dolgoz ki és készít veszélyhelyzetekkel járó 
tevékenységek hatékony felügyelete 
érdekében. E tervek rendelkeznek az 
említett tevékenységek rendszeres nyomon 
követéséről és ellenőrzéséről. A terveknek 
kockázat alapúnak kell lenniük és külön 
figyelmet kell fordítaniuk a 9. cikk 
értelmében benyújtott dokumentumoknak
való megfelelés ellenőrzésére. A tervek 
hatékonyságát rendszeresen felül kell 
vizsgálni és az illetékes hatóság megtesz 
minden szükséges intézkedést annak 
javítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság eljárásokat dolgoz 
ki a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos biztonsági 
és/vagy környezetvédelmi aggályok 
névtelenséget garantáló bejelentésére. Az 
illetékes hatóság továbbá az érintett 
egyének névtelenségét fenntartó eljárásokat 
dolgoz ki e bejelentések kivizsgálására. 

(1) Az illetékes hatóság eljárásokat dolgoz 
ki az e rendelet szerinti tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekkel kapcsolatos 
biztonsági vagy környezetvédelmi 
aggályok névtelenséget garantáló 
bejelentésére. Az illetékes hatóság továbbá 
eljárásokat dolgoz ki e bejelentések 
kivizsgálására, miközben biztosítja az 
érintett egyének névtelenségének 
fenntartását. 

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetők részletesen 
tájékoztatják alkalmazottaikat és az érintett 
alvállalkozók alkalmazottait az (1) 
bekezdés szerinti nemzeti intézkedésekről, 
és gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó 
képzések és ismertetések kitérjenek a 
névtelenséget garantáló bejelentések 
megtételére.

(2) Az üzemeltetők részletesen 
tájékoztatják alkalmazottaikat és bármely
érintett alvállalkozók alkalmazottait az 
illetékes hatóságok által az (1) bekezdés 
szerint meghozott nemzeti intézkedésekről, 
és gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó 
képzések és ismertetések, valamint az 
alkalmazott munkaszerződése említést 
tegyen a névtelenséget garantáló 
bejelentésekről. 

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Súlyos balesetet követően az 
üzemeltető haladéktalanul tájékoztatja az 
illetékes hatóságot a releváns 
információkról, köztük a baleset 
körülményeiről és hatásairól.

(1) Súlyos balesetet követően az 
üzemeltető haladéktalanul tájékoztatja az 
illetékes hatóságot az összes releváns 
információkról, köztük a baleset 
körülményeiről és hatásairól. Amennyiben 
a baleset érintheti egy másik tagállam 
területét (ideértve a vizeket is) azon 
tagállam illetékes hatóságai, amelynek 
vizeiben vagy területén a baleset 
bekövetkezett, késedelem nélkül értesítik 
az érintett tagállam illetékes hatóságait, 
valamint az érintett nyilvánosságot a 
balesetről, valamint a környezetet és az 
emberi egészséget érintő károk 
korlátozása érdekében tett lépésekről.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a 
belső katasztrófaelhárítási terv 
hatékonyságát.

(5) Az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a 
belső katasztrófaelhárítási terv 
hatékonyságát, és különösen vizsgálja a 
katasztrófaelhárítási berendezések és 
kapacitások hatékonyságát az V. melléklet 
1. szakaszának 2a. pontjával 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltető haladéktalanul értesíti a 
felelős hatóságot a súlyos balesetről vagy a 
súlyos baleset közvetlen kockázatával járó 
helyzetről. Szükség esetén a felelős 
hatóság segítséget nyújt az érintett 
üzemeltetőnek a kockázat vagy baleset 
eszkalálódásának megelőzésében. 

(1) Az üzemeltető haladéktalanul értesíti a 
felelős hatóságot a súlyos balesetről, 
ideértve annak eredetét, valamint a 
környezetet és az emberi életet és 
egészséget érintő lehetséges hatásait, vagy 
a súlyos baleset közvetlen kockázatával 
járó helyzetről. Szükség esetén a felelős 
hatóság segítséget nyújt az érintett 
üzemeltetőnek a kockázat vagy baleset 
eszkalálódásának megelőzésében.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a létesítmény üzemeltetőjének neve és 
címe;

1. a létesítmény üzemeltetőjének és –
amennyiben eltérő – a tulajdonosának
neve és címe;

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a létesítmény és a tervezett helyszínre 
jellemző feltételek ismertetése;

5. a létesítmény és a tervezett helyszínre 
jellemző feltételek, ideértve az adott 
helyszínen végzendő tevékenység 
lehetséges fizikai, földrajzi, meteorológiai 
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vagy környezeti korlátainak ismertetése;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. a várhatóan jelentős mértékben érintett 
környezeti tényezők leírása és a 
beazonosított potenciális környezeti 
hatások értékelése, különös tekintettel a 
szennyező anyagok kibocsátására; továbbá 
a környezetszennyezés megelőzésére, 
csökkentésére vagy ellensúlyozására 
tervezett műszaki és egyéb intézkedések 
ismertetése, a nyomon követést is 
beleértve.

13. a várhatóan jelentős mértékben érintett 
környezeti tényezők leírása és a 
beazonosított potenciális környezeti 
hatások értékelése, különös tekintettel a 
vegyi anyagok, az egyéb veszélyes 
anyagok és a szennyező anyagok 
kibocsátására; továbbá a 
környezetszennyezés megelőzésére, 
csökkentésére vagy ellensúlyozására 
tervezett műszaki és egyéb intézkedések 
ismertetése, a nyomon követést is 
beleértve.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a létesítmény üzemeltetőjének neve és 
címe;

1. a létesítmény üzemeltetőjének és –
amennyiben eltérő – a tulajdonosának
neve és címe;

Or. en
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. a várhatóan jelentős mértékben érintett 
környezeti tényezők leírása és a 
beazonosított potenciális környezeti 
hatások értékelése, különös tekintettel a 
szennyező anyagok kibocsátására; továbbá 
a környezetszennyezés megelőzésére, 
csökkentésére vagy ellensúlyozására 
tervezett műszaki és egyéb intézkedések 
ismertetése, a nyomon követést is 
beleértve.

14. a várhatóan jelentős mértékben érintett 
környezeti tényezők leírása és a 
beazonosított potenciális környezeti 
hatások értékelése, különös tekintettel a 
vegyi anyagok, az egyéb veszélyes 
anyagok és a szennyező anyagok 
kibocsátására; továbbá a 
környezetszennyezés megelőzésére, 
csökkentésére vagy ellensúlyozására 
tervezett műszaki és egyéb intézkedések 
ismertetése, a nyomon követést is 
beleértve.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 bekezdés – 11 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a létesítmény belső katasztrófavédelmi 
tervében figyelembe vett környezeti 
feltételek;

b) a létesítmény belső katasztrófavédelmi 
tervében foglalt környezeti feltételek
részletei;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 bekezdés – 11 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a katasztrófavédelmi rendelkezések 
ismertetése a súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentésben nem említett súlyos 

c) a katasztrófavédelmi rendelkezések 
ismertetése a súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentésben nem említett, a 
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környezeti katasztrófák esetére is kitérve; 
valamint

környezetet vagy az emberi egészséget 
érintő súlyos katasztrófák vagy balesetek
esetére is kitérve; valamint

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a létesítmény üzemeltetőjének neve és 
címe;

1. a létesítmény üzemeltetőjének és –
amennyiben eltérő – a tulajdonosának
neve és címe;

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a katasztrófaelhárítási felszerelések 
rendelkezésre állásának, valamint a 
hatékony használatukra vonatkozó 
eljárások megfelelőségének értékelése.

i) a katasztrófaelhárítási felszerelések 
rendelkezésre állásának, megfelelőségének 
és helyes működésének, valamint a 
hatékony használatukra vonatkozó 
eljárások megfelelőségének értékelése.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell 
arról, hogy a veszélyes anyagok mindenkor 

(4) Az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell 
arról, hogy a vegyi anyagok és egyéb
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a csővezetékek, vízi járművek és a biztos 
elkülönítésre szolgáló berendezések zárt 
rendszerein belül maradjanak. Ezen 
túlmenően az üzemeltetők felelőssége 
biztosítani, hogy a védőelemek 
semminemű kiesése ne vezethessen súlyos 
veszélyhelyzeti eseményhez. 

veszélyes anyagok mindenkor a 
csővezetékek, vízi járművek és a biztos 
elkülönítésre szolgáló berendezések zárt 
rendszerein belül maradjanak. Ezen 
túlmenően az üzemeltetők felelőssége 
biztosítani, hogy a védőelemek 
semminemű kiesése ne vezethessen súlyos 
veszélyhelyzeti eseményhez, amely 
különösen a környezetet vagy az emberi 
életet és egészséget érinti. 

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az anyagkibocsátás legrosszabb 
esetére vonatkozó forgatókönyv, amely 
részletezi a lehetséges napi mennyiséget, 
terjedési irányt, valamint az érintett 
területeket az anyagkibocsátásból 
származó szennyeződés legrosszabb 
esetéből eredő szabályozatlan kitörés 
során. Továbbá a forgatókönyvnek 
tartalmaznia kell a lehetséges 
válaszlépésekre vonatkozó információkat 
és az anyagkibocsátás legrosszabb esetére 
vonatkozó forgatókönyv végrehajtásának 
lehetséges késését szélsőséges üzemeltetési 
körülmények között. 

Or. en
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben ismertetett – például a II. 
melléklet 2. pontjának (7) bekezdése és 3. 
pontjának (7) bekezdése szerinti – mentési 
intézkedések koordinálását szolgáló 
intézkedések, amelyek súlyos baleset 
bekövetkeztekor jó túlélési esélyeket 
biztosítanak a létesítmény területén 
tartózkodó személyek számára;

g) a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben ismertetett – például a II. 
melléklet 2. pontjának (7) bekezdése és 3. 
pontjának (7) bekezdése szerinti – a 
környezeti károk minimalizálását és a
mentési intézkedések koordinálását 
szolgáló intézkedések, amelyek súlyos 
baleset bekövetkeztekor jó túlélési 
esélyeket biztosítanak a létesítmény 
területén tartózkodó személyek számára;

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az üzemeltetők rendszeresen tesztelik 
katasztrófaelhárítási terveiket a 
katasztrófaelhárítási berendezéseik és 
képességeik bizonyítására, és az 
evakuálási, szennyeződéskontrollálási és
szabályozási, mentési, 
szennyeződésmentesítési és 
ártalmatlanítási műveletek magas szintű 
biztonságának és teljesítményének 
biztosítására.

Or. en


