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RÖVID INDOKOLÁS

A fenntartható tengergazdálkodási és tengergazdasági növekedést szolgáló európai „kék 
gazdaság” fejlesztése fontos célkitűzés az Unió számára ahhoz, hogy 2020-ra intelligens, 
fenntartható és befogadó jellegű gazdasággá váljon. A fenntartható növekedés biztosítása, 
valamint a part menti és tengeri ökoszisztémák a jövő nemzedékei számára történő megőrzése 
érdekében integrált és koherens tengergazdálkodásra van szükség, amely képes az egyre 
növekvő felhasználás, valamint az éghajlatváltozás hatásai, a természeti katasztrófák és az 
erózió következtében a tengeri és part menti forrásokra nehezedő nyomást kezelni. 

A bizottsági javaslat fő célja az, hogy elősegítse a tengeri és part menti területek funkcióinak 
fenntartható fejlődését és használatát azáltal, hogy létrehozza az Unió felségvizein a 
működőképes tengeri területfejlesztésre, valamint a tagállamok part menti területein az 
integrált partiövezet-gazdálkodásra vonatkozó kereteket, bevonva az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés valamennyi olyan szakpolitikai területét, amely hatással bír az 
óceánokra, a tengerekre és a tengerpartokra.

A javaslat szerinti keret következetes, koordinált, inkluzív és határokon átnyúló, a tagállamok 
nemzeti jogszabályaival és a nemzetközi joggal is összhangban lévő integrált tengeri 
irányítási megközelítést kíván bevezetni. A tengeri területrendezési tervek és az integrált 
partiövezet-gazdálkodási stratégiák célja, hogy tükrözzék, integrálják és összekapcsolják a 
nemzeti és regionális ágazati politikák által meghatározott célkitűzéseket, kijelöljék a 
különböző ágazatok közötti konfliktusokat megelőző vagy enyhítő lépéseket, valamint hogy 
hozzájáruljanak az uniós célok megvalósulásához a tengerekkel és tengerpartokkal 
kapcsolatos ágazati politikákban. A javaslat azt kívánja előírni a tagállamok számára, hogy az 
ugyanazon tengeri régiókban és azok part menti övezeteiben megvalósuló, határokon átnyúló 
együttműködés révén törekedjenek a tengermedencékben folyó tevékenységek koherens 
irányítására.

Az előadó egyetért a bizottsági javaslatban megfogalmazott célkitűzésekkel és 
elképzelésekkel, és támogatja azokat, valamint úgy véli, hogy azok fontos elmozdulást 
jelentenek az európai tengeri és part menti térségek fenntartható fejlesztését szolgáló „kék 
gazdaság” megvalósítása felé. A javasolt módosítások célja a bizottsági javaslat egyes 
aspektusainak javítása és elsősorban a fenntartható fejlődésre, a környezet védelmére és 
megóvására, valamint a természeti erőforrások megőrzésére irányuló célkitűzések 
egyértelműsítése és megerősítése.

A helyes forráskezelés érdekében fontos például, hogy a tagállamok terveik készítésekor a 
gáz- és energiakitermelésen (amelybe az előadó véleménye szerint a palagázt is bele kell 
venni) túlmenően figyelembe vegyék a tárolási műveleteket is. Az előadó elengedhetetlennek 
tartja továbbá a part menti üledékek helyes – fenntartható és ökokompatibilis – kezelését, 
amely ellensúlyozná az éghajlatváltozás, az erózió és a tengeri kiáramlás okozta 
kockázatoknak erősen kitett, sínylődő területeken kialakult helyzetet.

Hasonlóképpen fontos, hogy – a természeti erőforrások felhasználásával kapcsolatosan 
kialakuló viták elkerülése érdekében is – a nyilvánosságot a kezdetektől fogva teljes körűen 
és tevékenyen bevonják a tervezési döntésekbe. Végezetül helyénvaló határozottabban 
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leszögezni, hogy az irányelv rendelkezéseit a hatályos uniós és nemzeti jogszabályokkal 
összhangban kell alkalmazni.  

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tengeri területrendezésnek és az 
integrált partiövezet-gazdálkodásnak a 
2008/56/EK irányelv 1. cikkének (3) 
bekezdésében említett ökoszisztéma-alapú
szemléletet kell alkalmaznia, biztosítva a 
különféle tevékenységek által okozott 
kollektív terhelés azon szintjét, amely 
összeegyeztethető a jó környezeti állapot 
elérésével, gondoskodva arról, hogy a 
tengeri ökoszisztémáknak az emberi 
tevékenység által előidézett változásokra 
való reagálóképessége ne sérüljön, 
egyszersmind lehetővé téve a tengeri javak 
és szolgáltatások fenntartható 
igénybevételét a jelen és a jövő 
nemzedékek számára.

(15) A tengeri területrendezésnek és az 
integrált partiövezet-gazdálkodásnak a 
2008/56/EK irányelv 1. cikkének (3) 
bekezdésében említett ökoszisztéma-alapú
szemléleten túlmenően az 
elővigyázatosság szemléletét kell 
alkalmaznia, biztosítva a különféle 
tevékenységek által okozott kollektív 
terhelés azon szintjét, amely 
összeegyeztethető a jó környezeti állapot 
elérésével és a természeti erőforrások 
megőrzésével, gondoskodva arról, hogy a 
tengeri ökoszisztémáknak az emberi 
tevékenység által előidézett változásokra 
való reagálóképessége ne sérüljön, 
egyszersmind lehetővé téve a tengeri javak 
és szolgáltatások fenntartható 
igénybevételét a jelen és a jövő 
nemzedékek számára.

Or. it
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak érdekében, hogy elősegítsük 
a part menti területek alkalmazkodását az 
éghajlatváltozáshoz, valamint hogy gátat 
szabjunk az erózió és a túlzott feltöltődés 
jelenségének, a tengeri kiáradás 
kockázatának, a part menti ökoszisztémák 
környezeti állapota romlásának és a 
biológiai sokféleség pusztulásának, 
különösen fontos a part menti üledékek 
helyes – fenntartható és ökokompatibilis –
kezelése, amely ellensúlyozná a 
kockázatoknak erősen kitett, sínylődő 
területeken kialakult helyzetet. A 
kontinentális talapzaton a tenger alatt 
lerakódott üledéket hiány esetén a part 
menti ökoszisztémák üledékpótlására 
lehetne használni.

Or. it

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tengeri és partközeli területek 
irányítása komplex feladat, amelybe bele 
kell vonni a különféle szintű hatóságokat, 
gazdasági szereplőket és egyéb 
érdekelteket. A vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban és a 
fenntartható fejlődés hatékony biztosítása 
érdekében elengedhetetlenül fontos az 
érdekeltek, a hatóságok és a nyilvánosság 
véleményének kikérése az ezen irányelv 
szerinti tengeri területrendezési tervek és 
az integrált partiövezet-gazdálkodási 

(22) A tengeri és partközeli területek 
irányítása komplex feladat, amelybe bele 
kell vonni a különféle szintű hatóságokat, 
gazdasági szereplőket és egyéb 
érdekelteket. A vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban és a 
fenntartható fejlődés hatékony biztosítása 
érdekében elengedhetetlenül fontos az 
érdekeltek, a hatóságok és a nyilvánosság 
véleményének kikérése az ezen irányelv 
szerinti tengeri területrendezési tervek és 
az integrált partiövezet-gazdálkodási 
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stratégiák előkészítésének megfelelő 
fázisában. A nyilvános egyeztetéssel 
kapcsolatos rendelkezésre jó példát kínál a 
2003/35/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése.

stratégiák előkészítésének kezdeti fázisától.
A nyilvános egyeztetéssel kapcsolatos 
rendelkezésre jó példát kínál a 2003/35/EK 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdése, 
valamint a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1.
____________________
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

Or. it

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Összefüggésben más vonatkozó uniós 
jogszabályok végrehajtására irányuló 
fellépéseikkel, a tagállamok a tengeri 
területrendezési tervek és az integrált 
partiövezet-gazdálkodási stratégiák révén 
csökkenthetik adminisztratív terheiket és 
költségeiket. A tengeri területrendezési 
tervekben és az integrált partiövezet-
gazdálkodási stratégiákban foglalt 
határidőket ezért össze kell hangolni a 
többi vonatkozó jogszabály 
menetrendjeivel, különös tekintettel: a 
2009/28/EK irányelvre, amely a 
tagállamok számára előírja azt a célt, hogy 
a megújuló energia részaránya a teljes 
bruttó energiafogyasztásban 2020-ra 
legalább 20% legyen, továbbá 
meghatározza az engedélyezés, a tanúsítás 
és a tervezési folyamatok koordinációját, 
ideértve a területrendezést is mint az EU 
megújuló energiával kapcsolatos 
célkitűzései elérésének egyik zálogát; a 
2008/56/EK irányelvre és a 2010/477/EU 

(23) Összefüggésben más vonatkozó uniós 
jogszabályok végrehajtására irányuló 
fellépéseikkel, a tagállamok a tengeri 
területrendezési tervek és az integrált 
partiövezet-gazdálkodási stratégiák révén 
csökkenthetik adminisztratív terheiket és 
költségeiket. A tengeri területrendezési 
tervekben és az integrált partiövezet-
gazdálkodási stratégiákban foglalt 
határidőket ezért össze kell hangolni a 
többi vonatkozó jogszabály 
menetrendjeivel, különös tekintettel: a 
2009/28/EK irányelvre, amely a 
tagállamok számára előírja azt a célt, hogy 
a megújuló energia részaránya a teljes 
bruttó energiafogyasztásban 2020-ra 
legalább 20% legyen, továbbá 
meghatározza az engedélyezés, a tanúsítás 
és a tervezési folyamatok koordinációját, 
ideértve a területrendezést is mint az EU 
megújuló energiával kapcsolatos 
célkitűzései elérésének egyik zálogát; a 
2008/56/EK irányelvre és a 2010/477/EU 
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határozat melléklete A. részének 6. 
pontjára, amely a tagállamokat a tengeri 
környezet jó állapotának 2020-ig történő 
eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére kötelezi, és a tengeri 
területrendezést olyan eszköznek tekinti, 
amely támogatja a jó környezeti állapot 
eléréséhez szükséges emberi 
tevékenységek irányításának ökoszisztéma-
alapú megközelítését; a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó 
közösségi iránymutatásokról szóló 
1692/96/EK határozat módosításáról szóló 
884/2004/EK határozatra, amely a 
transzeurópai közlekedési hálózat 2020-ig 
való megvalósítását írja elő az európai 
szárazföldi, tengeri és légi közlekedési 
infrastruktúra-hálózat integrációja révén.

határozat melléklete A. részének 6. 
pontjára, amely a tagállamokat a tengeri 
környezet jó állapotának 2020-ig történő 
eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére kötelezi, és a tengeri 
területrendezést olyan eszköznek tekinti, 
amely támogatja a jó környezeti állapot 
eléréséhez szükséges emberi 
tevékenységek irányításának ökoszisztéma-
alapú megközelítését; a 2008/56/EK 
irányelvre; a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelvre1; a vadon 
élő madarak védelméről szóló, 1979. 
április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvre;  
a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló 1692/96/EK 
határozat módosításáról szóló 
884/2004/EK határozatra, amely a 
transzeurópai közlekedési hálózat 2020-ig 
való megvalósítását írja elő az európai 
szárazföldi, tengeri és légi közlekedési 
infrastruktúra-hálózat integrációja révén.

____________________
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

Or. it

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak elősegítése érdekében, hogy 
az irányelvet a Közösség területén átfogó 
és összehangolt módon alkalmazzák, 
helyénvaló feltárni, hogy a meglévő 
finanszírozási források közül melyek 
fogják támogatni a demonstrációs 
programokat, valamint a part menti és 
tengeri térségek kezelésére és irányítására 
szolgáló, jól működő stratégiákból és 
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tervekből nyert helyes gyakorlatok 
megosztását.

Or. it

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza a tengeri és 
partvidéki gazdaságok fenntartható
növekedésének és a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának 
előmozdítását célzó tengeri területrendezés 
és integrált partiövezet-gazdálkodás 
keretét.

(1) Ez az irányelv létrehozza a tengeri és 
partvidéki gazdaságok fenntartható
fejlődésének és a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának 
előmozdítását célzó tengeri területrendezés 
és integrált partiövezet-gazdálkodás 
keretét.

Or. it

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezései a 
tengervizekre és a part menti övezetekre 
alkalmazandók.

(1) Ezen irányelv rendelkezései a 
tengervizekre és a part menti övezetekre 
alkalmazandók, a hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Or. it

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri területrendezési terveknek és az 
integrált partiövezet-gazdálkodási
stratégiáknak ökoszisztéma-alapú 

A tengeri területrendezési tervek és az 
integrált partiövezet-gazdálkodási
stratégiák egy a tengervizeken és a part 



PA\943459HU.doc 9/13 PE516.628v01-00

HU

megközelítést kell alkalmazniuk a 
tengervizeken és a part menti övezetekben 
egymással versengő ágazati tevékenységek
egymás mellettiségének megkönnyítése és 
konfliktusaik kezelése érdekében, valamint
hozzá kell járulniuk a következőkhöz:

menti övezetekben egymással versengő 
ágazati tevékenységek
egymásmellettiségének megkönnyítését és 
konfliktusaik kezelését célzó ökoszisztéma-
alapú megközelítés révén – az összes 
érdekelt fél mindenre kiterjedő 
bevonásával – előmozdítják a fenntartható 
fejlődést, valamint hozzájárulnak a 
következőkhöz:

Or. it

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió energiaellátásának biztosítása a 
tengeri erőforrások kiaknázásának, az új 
és megújuló energiaforrások
kifejlesztésének, az energiaellátó hálózatok
összekapcsolásának és az 
energiahatékonyság fokozásának 
előmozdítása révén;

a) az Unió energiaellátásának biztosítása, a
belső energiapiac integrációjának 
megerősítése, valamint a fenntartható 
fejlődéshez és a környezetvédelemhez 
történő hozzájárulás a tengeri erőforrások
kiaknázása, az új és megújuló 
energiaforrások kifejlesztése, az 
energiaellátó hálózatok összekapcsolása és 
az energiahatékonyság fokozása révén;

Or. it

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengeri közlekedés fejlődésének
elősegítése, hatékony és költséghatékony 
hajózási útvonalak kialakítása Európa-
szerte, ideértve a kikötők rendelkezésre 
állását és a közlekedésbiztonságot is;

b) a tengeri közlekedés fenntartható
fejlődésének biztosítása, hatékony és 
költséghatékony hajózási útvonalak 
kialakítása Európa-szerte, ideértve a 
kikötők rendelkezésre állását és a 
közlekedésbiztonságot is;

Or. it
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a part menti és tengeri területek 
ellenállóképességének biztosítása az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben.

e) a part menti és tengeri területek
fokozottabb ellenállóképességének 
biztosítása az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben.

Or. it

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri területrendezési tervek 
kidolgozásakor a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük legalább a 
következőket:

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. it

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olaj- és gázkitermelő telepek és 
infrastruktúrák;

b) olaj-, gáz- és palagáz-kitermelő telepek 
és infrastruktúrák;

Or. it

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szén-dioxid és földgáz tárolására 
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szolgáló telepek és infrastruktúrák;

Or. it

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a part menti területek helyreállítására 
hasznosítható tengeri alatti 
üledéklerakódások; 

Or. it

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) természetvédelmi területek. g) a természet és a fajok védelmére és 
megőrzésére szolgáló és azokkal 
szomszédos területek, az uniós és nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

Or. it

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározott természeti erőforrások 
használata, ideértve az energia kinyerését 
és a megújuló energia termelését szolgáló 
létesítményeket;

a) meghatározott természeti erőforrások 
használata, ideértve az energia kinyerését 
és tárolását, valamint a megújuló energia 
termelését szolgáló létesítményeket;

Or. it
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a part menti üledék fenntartható 
kezelése, ideértve a kikötői és védelmi 
műveletek közelében felhalmozódott 
üledéket is;

Or. it

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) parti menti ökoszisztémák, 
ökoszisztéma-szolgáltatások, természet, 
tengerparti tájak és szigetek megőrzése és 
helyreállítása;

e) parti menti ökoszisztémák, természeti 
erőforrások, ökoszisztéma-szolgáltatások, 
természet, tengerparti tájak és szigetek
védelme, megőrzése és helyreállítása;

Or. it

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a természeti erőforrások 
felhasználásával kapcsolatosan kialakuló 
viták visszaszorítása és nyomon követése;

Or. it
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteremtik az 
érdekeltek nyilvános részvételének 
lehetőségét a tengeri területrendezési 
tervek és az integrált partiövezet-
gazdálkodási stratégiák kidolgozásának 
korai szakaszában.

(1) A tagállamok nemzeti rendelkezéseiket 
tiszteletben tartva megteremtik az 
érdekeltek nyilvános részvételének 
lehetőségét a tengeri területrendezési 
tervek és az integrált partiövezet-
gazdálkodási stratégiák kidolgozásának 
korai szakaszában.

Or. it


