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Módosítás 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg egészére alkalmazandó; elfogadása esetén el kell végezni a szükséges 
módosításokat.

Módosítás 95
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)
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(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik)

Or. en

Módosítás 96
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési
tevékenységek biztonságáról

a tengeri olaj- és gáziparban végzett 
kutatási, feltárási és termelési műveletek
biztonságáról (EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 97
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának csökkentése és azok 
hatásainak enyhítése, ezen keresztül pedig 
a tengeri környezet és a partvidéki 
gazdaságok szennyezéssel szembeni 
védelmének javítása, a tengeri olaj- és 
gázkutatás, -feltárás és -kitermelés 
biztonságára vonatkozó minimumfeltételek 
rögzítése, az uniós energiatermelésben 
előforduló zavarok megelőzése, valamint a 
balesetek esetén alkalmazandó 

(2) E rendelet célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának lehető legnagyobb 
mértékű csökkentése és azok hatásainak 
enyhítése, ezen keresztül pedig a tengeri 
környezet, az ott dolgozók biztonsága és a 
partvidéki gazdaságok szennyezéssel 
szembeni védelmének javítása, a tengeri 
olaj- és gázkutatás, -feltárás és -kitermelés 
biztonságára vonatkozó minimumfeltételek 
rögzítése, az uniós energiatermelésben 
előforduló zavarok megelőzése, valamint a 
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válaszmechanizmusok javítása. balesetek esetén alkalmazandó 
válaszmechanizmusok javítása.

Or. en

Módosítás 98
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának csökkentése és azok 
hatásainak enyhítése, ezen keresztül pedig 
a tengeri környezet és a partvidéki 
gazdaságok szennyezéssel szembeni 
védelmének javítása, a tengeri olaj- és 
gázkutatás, -feltárás és -kitermelés 
biztonságára vonatkozó minimumfeltételek 
rögzítése, az uniós energiatermelésben 
előforduló zavarok megelőzése, valamint a 
balesetek esetén alkalmazandó 
válaszmechanizmusok javítása.

(2) Ezen irányelv célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának csökkentése és azok 
hatásainak enyhítése, ezen keresztül pedig 
a tengeri környezet és a partvidéki 
gazdaságok szennyezéssel szembeni 
védelmének javítása, a tengeri olaj- és 
gázkutatás, -feltárás és -kitermelés 
biztonságára vonatkozó minimumfeltételek 
rögzítése, az uniós energiatermelésben 
előforduló zavarok megelőzése, valamint a 
balesetek esetén alkalmazandó 
válaszmechanizmusok javítása.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik)

Or. en

Módosítás 99
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának csökkentése és azok 
hatásainak enyhítése, ezen keresztül pedig 
a tengeri környezet és a partvidéki 

(2) E rendelet célja a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kötődő súlyos 
balesetek számának a lehető legkisebb 
értékre csökkentése és azok hatásainak 
enyhítése, ezen keresztül pedig a tengeri 
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gazdaságok szennyezéssel szembeni 
védelmének javítása, a tengeri olaj- és 
gázkutatás, -feltárás és -kitermelés 
biztonságára vonatkozó minimumfeltételek 
rögzítése, az uniós energiatermelésben 
előforduló zavarok megelőzése, valamint a 
balesetek esetén alkalmazandó 
válaszmechanizmusok javítása.

környezet és a partvidéki gazdaságok 
szennyezéssel szembeni védelmének 
javítása, a tengeri olaj- és gázkutatás, -
feltárás és -kitermelés biztonságára 
vonatkozó minimumfeltételek rögzítése, az 
uniós energiatermelésben előforduló 
zavarok megelőzése, valamint a balesetek 
esetén alkalmazandó 
válaszmechanizmusok javítása.

Or. en

Módosítás 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek egyre nagyobb kihívást 
jelentő környezetekben és szélsőséges 
feltételek között zajlanak, amely 
körülmények között a balesetek 
valószínűleg pusztító és 
visszafordíthatatlan következményeket 
gyakorolnak a tengeri és part menti 
környezetre, valamint jelentős káros 
hatással vannak a part menti területek 
gazdaságára.

Or. en

Módosítás 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A súlyos tengeri olaj- és gázipari 
balesetek előfordulásának kockázata 

(5) A súlyos tengeri olaj- és gázipari 
balesetek előfordulásának kockázata 
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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.

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, illetve a 92/91/EGK irányelv 
felülvizsgálata szerint a tengeren dolgozó 
munkavállalókra vonatkozó biztonsági 
előírások javításához.

Or. en

Indokolás

A 92/91/EGK irányelv meghatározza az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő 
kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme 
javításának minimumkövetelményeit, például az ásványi anyagok (tengeri és szárazföldi) 
kitermelése, a kitermelt anyagok értékesítésre történő előkészítése, stb során.  Az irányelv 
felülvizsgálata jelenleg zajlik, célja a biztonsági előírások javítása.

Módosítás 102
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, jelen állapotában 
széttagolt európai szabályozási keret és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak 
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 
balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, különböző 
tagállami szabályozási keretek és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak 
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 
balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 
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méghozzá kellő időben. A meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem 
lehet minden esetben egyértelműen
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

méghozzá kellő időben. Biztosítani kell, 
hogy a meglévő felelősségi szabályok 
értelmében a felelős fél kiléte minden 
esetben egyértelműen megállapítható 
legyen a műveletek megkezdése előtt, és 
képesnek kell lennie az általa okozott 
károkért járó kártérítés teljes összegének 
megfizetésére, végső esetben kölcsönös 
kártérítési rendszerek révén.

Or. en

Módosítás 103
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, jelen állapotában 
széttagolt európai szabályozási keret és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak 
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 
balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 
méghozzá kellő időben. A meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem lehet 
minden esetben egyértelműen 
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, különböző 
tagállami szabályozási keretek és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak 
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 
balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 
méghozzá kellő időben. Egyes meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem lehet 
minden esetben egyértelműen 
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem minden igazságszolgáltatási rendszerben van így. Számos 
tagállamban a felelős fél kilétét a kezdetektől fogva egyértelművé teszik.
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Módosítás 104
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, jelen állapotában 
széttagolt európai szabályozási keret és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak 
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 
balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 
méghozzá kellő időben. A meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem lehet 
minden esetben egyértelműen 
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

(8) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 105
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó, jelen állapotában 
széttagolt európai szabályozási keret és az 
ágazati gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak
kellő garanciát arra, hogy a tengeri 

(8) A tengeri ipari tevékenységek 
biztonságára vonatkozó jelenlegi tagállami
szabályozási keretek és az ágazati 
gyakorlatban jelenleg alkalmazott 
biztonsági intézkedések nem nyújtanak
teljes mértékben megfelelő garanciát arra, 
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balesetek kockázata EU-szerte a lehető 
legkisebb legyen, mint ahogy arra sem, 
hogy az uniós vizeken bekövetkezett 
baleseteket követően a leghatékonyabb 
válaszmechanizmus lépjen életbe, 
méghozzá kellő időben. A meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem lehet 
minden esetben egyértelműen 
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

hogy a tengeri balesetek kockázata EU-
szerte a lehető legkisebb legyen, mint 
ahogy arra sem, hogy az uniós vizeken 
bekövetkezett baleseteket követően a 
leghatékonyabb válaszmechanizmus lépjen 
életbe, méghozzá kellő időben. A meglévő 
felelősségi szabályok értelmében nem lehet 
minden esetben egyértelműen 
megállapítani a felelős fél kilétét, és/vagy 
előfordulhat, hogy a felelős nem tudja 
kifizetni az általa okozott károkért járó 
kártérítés teljes összegét, vagy nem 
kötelezhető erre.

Or. en

Módosítás 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 
május 30-i 1994/22/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében tengeri olaj-
és gázipari tevékenységek csak engedély 
birtokában végezhetők az Unió területén. A 
kizárólagos feltárási és termelési 
engedélyek kiadásakor az illetékes 
hatóságnak meg kell vizsgálnia a műszaki 
és pénzügyi kockázatokat, valamint adott 
esetben azt, hogy a kérelmező korábbi 
tevékenységét felelősségteljesen végezte-e.
Indokolt biztosítani, hogy az engedélyes 
műszaki és pénzügyi alkalmasságának 
vizsgálatakor az illetékes hatóságnak azt is 
meg kelljen vizsgálnia, hogy az engedélyes 
valamennyi előrelátható feltétel mellett, 
folyamatosan képes-e garantálni a 
tevékenység biztonságos és hatékony 

(9) A szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 
május 30-i 1994/22/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében tengeri olaj-
és gázipari tevékenységek csak engedély 
birtokában végezhetők az Unió területén. A 
kizárólagos feltárási és termelési 
engedélyek kiadásakor az illetékes
engedélyező hatóságnak meg kell 
vizsgálnia a műszaki és pénzügyi 
kockázatokat, valamint adott esetben azt, 
hogy a kérelmező korábbi tevékenységét 
felelősségteljesen végezte-e. Indokolt 
biztosítani, hogy az engedélyes műszaki és 
pénzügyi alkalmasságának vizsgálatakor az 
illetékes engedélyező hatóságnak azt is 
meg kelljen vizsgálnia, hogy az engedélyes 
valamennyi előrelátható feltétel mellett, 
folyamatosan képes-e garantálni a 
tevékenység biztonságos és hatékony 
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végzését. végzését.

Or. en

Indokolás

E feladatokat az engedélyező hatóság, s nem pedig az illetékes hatóság végzi el.

Módosítás 107
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Tisztázni szükséges, hogy a 94/22/EK 
irányelv értelmében tengeri ipari 
tevékenységek végzésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező engedélyesek a 
környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásában potenciálisan 
felelős „gazdasági szereplőknek” 
minősülnek, és nem engedhető meg, hogy 
ilyen irányú felelősségeiket velük 
szerződött harmadik felekre ruházzák át.

(10) Még a tengeri tevékenységek 
megkezdése előtt tisztázni kell és 
egyértelműen meg kell állapítani a felelős 
felek kilétét.

Or. en

Módosítás 108
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Tisztázni szükséges, hogy a 94/22/EK 
irányelv értelmében tengeri ipari 
tevékenységek végzésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező engedélyesek a

(10) Tisztázni szükséges, hogy a 94/22/EK 
irányelv értelmében tengeri ipari 
tevékenységek végzésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező engedélyes a 
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környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásában potenciálisan 
felelős „gazdasági szereplőknek” 
minősülnek, és nem engedhető meg, hogy 
ilyen irányú felelősségeiket velük
szerződött harmadik felekre ruházzák át.

környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásában „gazdasági
szereplőnek” minősül, és nem jogosult 
arra, hogy ilyen irányú felelősségeit vele
szerződött harmadik felekre ruházza át.

Or. en

Módosítás 109
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Egyéb felelősségek tekintetében még 
a tengeri tevékenységek megkezdése előtt 
egyértelműen meg kell állapítani a felelős 
felek kilétét.

Or. en

Módosítás 110
Corinne Lepage

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 
kell végezni. A 85/337/EGK irányelvben 

(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 
kell végezni. Az Århusi Egyezményben és
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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.

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. A nyilvánosság érintett 
tagjai számára biztosítani kell az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot, 
hozzájárulva ily módon az emberi 
egészség és a jólét követelményeinek 
megfelelő környezetben való élet jogához.

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló 
2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. 
preambulumbekezdésének megfogalmazása.

Módosítás 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(13) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre irányuló tagállami 
szabályozói gyakorlat tekintetében már 
vannak követendő példák az Unión belül, 
és a nemzetközi szervezetek is bevezettek 
ilyen előírásokat. 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 
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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.

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.

Or. lt

Módosítás 112
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az uniós vizeken a bevált 
gyakorlatok követésével garantált magas 
szintű biztonságra tekintettel, illetve a 
szabályok nemzetközi szintű 
harmonizálása érdekében az Európai 
Uniónak vezető szerepet kell vállalnia a 
jelentős nemzetközi szervezetekben e 
bevált gyakorlatok harmadik országbeli 
előmozdítása céljából, hogy biztosítsa, 
hogy a földrajzi elhelyezkedéstől és a 
vonatkozó jogszabályoktól függetlenül 
valamennyi létesítmény megfeleljen a 
magas szintű környezeti és biztonsági 
előírásoknak. 

Or. fr

Módosítás 113
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdasági fejlődés, valamint a
biztonságra és a környezetre vonatkozó 
szabályozás világos elkülönülése 
érdekében az illetékes hatóság 
egyértelműen nem részesülhet gazdasági 
jellegű tagállami támogatásban.

(16) A gazdasági fejlődés, valamint a
környezetre, az egészségre és a biztonságra
vonatkozó szabályozás világos 
elkülönülése érdekében a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekre vonatkozó 
engedélyekért felelős illetékes hatóságok 
és a környezeti, egészségvédelmi és 
biztonsági feltételeket értékelő hatóság 
egyértelműen nem részesülhet gazdasági 
jellegű tagállami támogatásban

Or. en

Módosítás 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tengeri szabályozási rendszernek ki 
kell terjednie mind a mobil, mind a helyhez 
kötött létesítményekben végzett 
tevékenységekre, valamint a feltárási és 
termelési tevékenységeknek a tervezéstől a 
leszerelésig, majd a termelésből való 
végleges kivonásáig tartó teljes 
időtartamára.

(19) A tengeri szabályozási rendszernek ki 
kell terjednie mind a mobil, mind a helyhez 
kötött létesítményekben végzett 
tevékenységekre, valamint a feltárási és 
termelési tevékenységeknek (köztük a
csővezetéken történő szállításnak) a
tervezéstől a leszerelésig, majd a 
termelésből való végleges kivonásáig tartó 
teljes időtartamára.

Or. lt

Módosítás 115
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tengeri olaj- és gázipari
tevékenységekkel összefüggő súlyos 
balesetek megelőzését szolgáló, jelenleg 
rendelkezésre álló bevált üzemeltetési 
gyakorlatokat a kívánt kockázatértékelési 
eredmények elérése és a megbízható 
irányítási rendszerek alkalmazása jellemzi.

(20) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel összefüggő súlyos 
balesetek megelőzését szolgáló, jelenleg 
rendelkezésre álló bevált üzemeltetési 
gyakorlatokat a célkitűzéseket megállapító 
megközelítés, valamint a kívánt 
kockázatértékelési eredmények elérése és a 
megbízható irányítási rendszerek 
alkalmazása jellemzi.

Or. en

Módosítás 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Unió területén alkalmazott bevált 
üzemeltetési gyakorlatok szerint a 
létesítmények tulajdonosainak és/vagy 
üzemeltetőinek – ideértve a mobil 
fúrótornyok tulajdonosait és/vagy 
üzemeltetőit is – a súlyos balesetek 
megelőzése céljából vállalati szinten 
eredményesen alkalmazható stratégiát és 
megfelelő intézkedéseket kell 
megállapítaniuk, valamint módszeresen 
azonosítaniuk kell a súlyos 
veszélyhelyzetek valamennyi lehetséges 
forgatókönyvét, amelyek a létesítményben 
előforduló, veszélyt jelentő tevékenységek 
kapcsán előfordulhatnak. A szóban forgó 
bevált gyakorlatok értelmében az átfogó 
biztonsági irányítási rendszernek ki kell 
terjednie az említett forgatókönyvek 
előfordulási valószínűségének, hatásainak 
és a kezelésükhöz szükséges eszközöknek 
az értékelésére is. A fent említett stratégiát 
és intézkedéseket világosan meg kell 
fogalmazni egy dokumentumban („súlyos 

(21) Az Unió területén alkalmazott bevált 
üzemeltetési gyakorlatok szerint a 
létesítmények tulajdonosainak és/vagy 
üzemeltetőinek – ideértve a mobil 
fúrótornyok tulajdonosait és/vagy 
üzemeltetőit is – a súlyos balesetek 
megelőzése céljából vállalati szinten 
eredményesen alkalmazható stratégiát és 
megfelelő intézkedéseket kell 
megállapítaniuk, valamint módszeresen 
azonosítaniuk kell a súlyos 
veszélyhelyzetek valamennyi lehetséges 
forgatókönyvét, amelyek a létesítményben 
előforduló, veszélyt jelentő tevékenységek 
kapcsán előfordulhatnak. A szóban forgó 
bevált gyakorlatok értelmében az átfogó 
biztonsági irányítási rendszernek ki kell 
terjednie az említett forgatókönyvek 
előfordulási valószínűségének, hatásainak 
és a kezelésükhöz szükséges eszközöknek 
az értékelésére is. A fent említett stratégiát 
és intézkedéseket világosan meg kell 
fogalmazni egy dokumentumban („súlyos 
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veszélyhelyzetekről szóló jelentés”). A 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésnek összehasonlíthatónak kell 
lennie a 92/91/EK irányelv szerinti 
biztonsági és egészségvédelmi 
dokumentummal, illetőleg ki kell 
egészítenie azt, ezenkívül környezeti 
kockázatértékelésre és katasztrófaelhárítási 
tervekre vonatkozó intézkedéseket is kell 
tartalmaznia. Indokolt ezenkívül előírni, 
hogy a jelentést be kelljen nyújtani 
jóváhagyásra az illetékes hatósághoz.

veszélyhelyzetekről szóló jelentés”). A 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésnek összehasonlíthatónak kell 
lennie a 92/91/EK irányelv szerinti 
biztonsági és egészségvédelmi 
dokumentummal, illetőleg ki kell 
egészítenie azt, ezenkívül környezeti 
kockázatértékelésre és katasztrófaelhárítási 
tervekre vonatkozó intézkedéseket is kell 
tartalmaznia. Indokolt ezenkívül előírni, 
hogy a jelentést be kelljen nyújtani 
jóváhagyásra az illetékes hatósághoz. A 
91/92/EGK irányelvvel összhangban a 
munkahelyi egészségvédelmet és 
biztonságot érintő ügyekben konzultálni 
kell a munkavállalókkal és/vagy 
képviselőikkel, és lehetővé kell tenni, hogy 
azok részt vehessenek a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot érintő 
valamennyi kérdésről folyó eszmecserén.  
A súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
elkészítésének lényeges szakaszaiban 
konzultációt kell folytatni a 
munkavállalókkal.

Or. en

Módosítás 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós vizeken alkalmazott 
kockázat-ellenőrzési intézkedések hosszú 
távú eredményessége érdekében a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést úgy kell 
elkészíteni, hogy az kiterjedjen a termelő 
létesítmény életciklusának valamennyi 
lényeges aspektusára, ideértve a tervezést, 
az üzemeltetést, a más létesítményekkel 
együttesen történő üzemeltetést, a 
létesítményben végrehajtott lényeges 
változtatásokat, végül pedig a termelésből 

(22) Az uniós vizeken alkalmazott 
kockázat-ellenőrzési intézkedések hosszú 
távú eredményessége érdekében a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést úgy kell 
elkészíteni, hogy az kiterjedjen a termelő 
létesítmény életciklusának valamennyi 
lényeges aspektusára, ideértve a tervezést, 
az üzemeltetést, a más létesítményekkel 
együttesen történő üzemeltetést, a 
létesítményben végrehajtott lényeges 
változtatásokat, végül pedig a termelésből 
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való végleges kivonást. A jelentést be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz, és a 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az illetékes hatóság – az előírás szerinti 
jóváhagyási eljárás keretében – jóváhagyta.

való végleges kivonást. A jelentést be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz, és a 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az illetékes hatóság értékelte, majd – az 
előírás szerinti jóváhagyási eljárás 
keretében – jóváhagyta.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságnak a jóváhagyás előtt értékelnie kell a súlyos veszélyhelyzeteket.

Módosítás 118
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós vizeken alkalmazott 
kockázat-ellenőrzési intézkedések hosszú 
távú eredményessége érdekében a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést úgy kell 
elkészíteni, hogy az kiterjedjen a termelő 
létesítmény életciklusának valamennyi 
lényeges aspektusára, ideértve a tervezést, 
az üzemeltetést, a más létesítményekkel 
együttesen történő üzemeltetést, a 
létesítményben végrehajtott lényeges 
változtatásokat, végül pedig a termelésből 
való végleges kivonást. A jelentést be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz, és a 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az illetékes hatóság – az előírás szerinti 
jóváhagyási eljárás keretében – jóváhagyta.

(22) Az uniós vizeken alkalmazott 
kockázat-ellenőrzési intézkedések hosszú 
távú eredményessége érdekében a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést úgy kell 
elkészíteni, hogy az kiterjedjen a termelő 
létesítmény életciklusának valamennyi 
lényeges aspektusára, ideértve a tervezést, 
az üzemeltetést, a más létesítményekkel 
együttesen történő üzemeltetést, a 
létesítményben végrehajtott lényeges 
változtatásokat, végül pedig a termelésből 
való végleges kivonást. A jelentést be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz, és a 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az illetékes hatóság értékelte, majd– az 
előírás szerinti jóváhagyási eljárás 
keretében – jóváhagyta.

Or. en



AM\911374HU.doc 19/275 PE494.690v01-00

HU

Módosítás 119
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az uniós vizeken alkalmazott 
kockázat-ellenőrzési intézkedések hosszú 
távú eredményessége érdekében a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést úgy kell 
elkészíteni, hogy az kiterjedjen a termelő 
létesítmény életciklusának valamennyi 
lényeges aspektusára, ideértve a tervezést, 
az üzemeltetést, a más létesítményekkel 
együttesen történő üzemeltetést, a 
létesítményben végrehajtott lényeges 
változtatásokat, végül pedig a termelésből 
való végleges kivonást. A jelentést be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz, és a 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az illetékes hatóság – az előírás szerinti 
jóváhagyási eljárás keretében – jóváhagyta.

(22) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 120
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Kútfúrást, valamint olaj- és gázkutak 
karbantartását csak olyan létesítmény 
végezheti, amely technikailag alkalmas a 
fúrás helyszínén adott esetben előforduló 
valamennyi kockázat kezelésére, és 
amelynek vonatkozásában már elfogadtak 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

(23) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 121
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi a valamely harmadik 
fél által végzett független hitelesítés 
rendszerének kialakítását a biztonsági 
szempontból kritikus elemek tekintetében.

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi egy független
hitelesítési rendszer kialakítását a 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 122
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi a valamely harmadik 
fél által végzett független hitelesítés 
rendszerének kialakítását a biztonsági 
szempontból kritikus elemek tekintetében.

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi egy független
hitelesítési rendszer kialakítását a 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 123
Vicky Ford, Peter Skinner
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi a valamely harmadik 
fél által végzett független hitelesítés 
rendszerének kialakítását a biztonsági 
szempontból kritikus elemek tekintetében.

(26) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek összetettségére való 
tekintettel a bevált gyakorlatok 
üzemeltetők általi megvalósítása 
szükségesség teszi egy független
hitelesítési rendszer kialakítását a 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 124
Fiona Hall

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 módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 125
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hatékony katasztrófaelhárítási 
képesség biztosítása érdekében az 
üzemeltetőknek indokolt a speciálisan az 
adott területre kialakított és a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
feltárt kockázatokon és veszélyhelyzeti 
forgatókönyveken alapuló 
katasztrófaelhárítási terveket létrehozni, 
azokat az illetékes hatóságnak benyújtani 
és a tervek veszélyhelyzetben való azonnali 
végrehajtásához szükséges eszközöket 
készenlétben tartani.

(29) A hatékony katasztrófaelhárítási 
képesség biztosítása érdekében az 
üzemeltetőknek indokolt a speciálisan az 
adott területre kialakított és a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
feltárt kockázatokon és veszélyhelyzeti 
forgatókönyveken alapuló 
katasztrófaelhárítási terveket létrehozni, 
azokat az illetékes hatóságnak benyújtani 
és a tervek veszélyhelyzetben való azonnali 
végrehajtásához szükséges eszközöket 
készenlétben tartani.

Or. en

Módosítás 126
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A lényeges biztonsági aggályok 
elsikkadásának és figyelmen kívül 
hagyásának elkerülése érdekében fontos 
megteremteni az azok jelentésére és az 
informátorok védelmére szolgáló 
eszközöket, és ösztönözni ezek használatát.

(30) A lényeges biztonsági aggályok 
elsikkadásának és figyelmen kívül 
hagyásának elkerülése érdekében fontos 
megteremteni az azok jelentésére és az 
informátorok védelmére szolgáló 
eszközöket, és ösztönözni ezek használatát, 
többek között rendszeres konzultációkat 
kell tartani a választott biztonsági 
képviselőkkel.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy rendszeres konzultációkat tartsanak a szakszervezetekkel és képviselőikkel, 
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ideális esetben a választott biztonsági képviselőkkel. 

Módosítás 127
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A 2012. január 19-i bizottsági 
határozattal létrehozott, a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekért felelős illetékes 
uniós hatóságok munkacsoportjának az 
üzemeltetőkkel konzultálva meg kell 
vizsgálnia, hogy a légi közlekedési 
ágazatban működőhöz hasonlóan a 
tengeri olaj- és gáziparban is ki lehetne-e 
alakítani egy azonnali jelentéstételi 
rendszert az információk megosztására 
annak biztosítása érdekében, hogy baleset 
esetén a leghamarabb rendelkezésre 
álljon az erre vonatkozó információ.
1 HL L 18., 2012.1.21., 8. o.

Or. en

Módosítás 128
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökségnek (EMSA) műszaki és 
tudományos segítséget kell nyújtania a 
Bizottság és a tagállamok számára a 
tengeri olaj- és gázműveletek 
biztonságával kapcsolatos kockázatok 
minimalizálása és az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazása érdekében. Az 
EMSA-nak kell felügyelnie az 
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ellenőrzéseket, valamint a tagállamok 
katasztrófavédelmi intézkedéseit.

Or. en

Módosítás 129
Gaston Franco

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 
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.

(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 az Európai Uniónak 
prioritásként meg kell erősítenie az 
együttműködést az olyan harmadik 
országokkal, amelyek szintén 
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.

Or. fr

Módosítás 130
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az Északi-sarkvidéki Tanácsba 
tartozó tagállamoktól elvárják, hogy az 
Európai Bizottsággal és az uniós hatósági 
munkacsoporttal szorosan együttműködve 
tevékenyen mozdítsák elő e sebezhető és 
egyedülálló ökoszisztéma környezeti 
biztonságával kapcsolatos legmagasabb 
szintű előírásokat és a sarkvidéki tengeri 
olajszennyezéssel kapcsolatos 
felkészültségről és válaszadásról szóló 
nemzetközi – lehetőleg kötelező erejű –
eszköz létrehozását.

Or. en

Módosítás 131
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
elő kell mozdítaniuk a sarkvidéki régió 
olajszennyezéssel szembeni védelmét 
szolgáló, eredményes nemzetközi 
szabályozási rendszer létrehozását.

Or. en

Módosítás 132
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az esetleges szivárgások elfojtását 
szolgáló eszközöknek a 
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katasztrófaelhárítási tervek alapvető részét 
kell képezniük, és a létesítmények 
közelében azonnal rendelkezésre kell 
állniuk, hogy azok időben történő és 
eredményes alkalmazása súlyos baleset 
esetén lehetséges legyen.

Or. en

Módosítás 133
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az e rendeletben foglalt 
követelmények eredményes végrehajtása 
érdekében hatékony és arányos
szankciókat szükséges bevezetni.

(43) Az e rendeletben foglalt 
követelmények eredményes végrehajtása 
érdekében a fennhatóságuk alatt tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységet folytató 
tagállamoknak hatékony és arányos
szankciók bevezetését kell biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A magas szintű környezetvédelem 
biztosítása érdekében a harmadik – és 
különösen az Európai Unióval közös 
tengeri határokkal rendelkező –
országoknak hasonlóan szigorú 
környezetvédelmi előírásokat kell 
követniük.

Or. lt
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Módosítás 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a Bizottság az e 
rendeletben bevezetett intézkedéseken 
túlmenően vizsgáljon meg a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kapcsolódó 
balesetek megelőzésének javítására és azok 
hatásainak enyhítésére alkalmas egyéb 
eszközöket.

(47) Indokolt, hogy a Bizottság (a 
Tengerhatósági Fórum révén) az e 
rendeletben bevezetett intézkedéseken 
túlmenően vizsgáljon meg a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kapcsolódó 
balesetek megelőzésének javítására és azok 
hatásainak enyhítésére alkalmas egyéb 
eszközöket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azért hozta létre a Tengerhatósági Fórumot, hogy tanácsot adjon a tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekről.  E csoport létrehozását követően helyénvaló, hogy a Bizottság e 
csoportban folytasson munkát a tengeri olaj- és gázipari balesetek megelőzésének és hatásaik 
mérséklésének javítását szolgáló egyéb megfelelő intézkedések és eszközök feltárása 
érdekében.

Módosítás 136
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a Bizottság az e 
rendeletben bevezetett intézkedéseken 
túlmenően vizsgáljon meg a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kapcsolódó 
balesetek megelőzésének javítására és azok 
hatásainak enyhítésére alkalmas egyéb 
eszközöket.

(47) Indokolt, hogy a Bizottság (a 
Tengerhatósági Fórum révén) az e 
rendeletben bevezetett intézkedéseken 
túlmenően vizsgáljon meg a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekhez kapcsolódó 
balesetek megelőzésének javítására és azok 
hatásainak enyhítésére alkalmas egyéb 
eszközöket.
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Or. en

Módosítás 137
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a fennhatóságuk alá tartozó, olaj- és 
gázipari tevékenységeket folytató 
gazdasági szereplők pénzügyi biztosíték 
nyújtása révén igazolják, hogy képesek a 
műveleteik által okozott károk 
megtérítésére, valamint meg kell 
határozniuk, hogy mely eszközök (alapok, 
banki garanciák, biztosítás és/vagy közös 
kockázatviselés) felelnek meg legjobban e 
célra.

Or. en

Módosítás 138
Corinne Lepage

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

(48) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az üzemeltetők igazolják, hogy a 
tengeri projektek valamennyi (feltáró, 
üzemelési és leszerelési) szakaszában 
képesek a műveleteik által okozott károk 
megtérítésére. 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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vonatkozó követelmények megállapítására 
alkalmas intézkedések elemzését és 
tanulmányozását.

fedezéséhez egy robusztus 
felelősségmegosztási rendszer 
létrehozására, a pénzügyi alkalmasságra, –
beleértve a pénzügyi biztosítékok és 
megállapodások (egyebek közt biztosítás, 
tartalékalapok, banki garanciák és/vagy 
közös kockázatviselés) rendelkezésre 
állásának javítását – vonatkozó 
követelmények megállapítására alkalmas 
intézkedések elemzését és 
tanulmányozását. A Bizottságnak 2013. 
december 20-ig jelentést kell benyújtania 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a megállapításairól és az esetleges 
javaslatokról. A pénzügyi biztonságra 
vonatkozó rendelkezések uniós 
elfogadásáig a tagállamok határozzák 
meg, hogy mely eszközök felelnek meg 
ahhoz, hogy az üzemeltetők igazolják 
pénzügyi biztosítékaikat, és legkésőbb e 
rendelet hatálybalépésétől számított egy 
éven belül erről értesítik az üzemeltetőket. 

Or. en

Módosítás 139
Michèle Rivasi

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 

(48) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
üzemeltetők pénzügyi biztosíték nyújtása 
révén igazolják, hogy képesek a 
műveleteik által okozott károk 
megtérítésére, valamint meg kell 
határozniuk, hogy mely eszközök (egyebek 
közt biztosítás, tartalékalapok, banki 
garanciák 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 



PE494.690v01-00 30/275 AM\911374HU.doc

HU

intézkedések elemzését és 
tanulmányozását.

lehetséges következményét, kívánatos, 
hogy a Bizottság folytassa a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből eredő károk 
fedezéséhez egy robusztus 
felelősségmegosztási rendszer 
létrehozására, a pénzügyi alkalmasságra 
ezen belül pénzügyi biztosítékok 
rendelkezésre állásának javítására
vonatkozó követelmények megállapítására 
alkalmas intézkedések elemzését és 
tanulmányozását. A Bizottságnak e 
rendelet elfogadását követően egy éven 
belül jelentést kell tennie a 
megállapításokról és javaslatokról.

Or. en

Módosítás 140
Rolandas Paksas

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 pénzügyi biztosíték 
nyújtása révén igazolják, hogy képesek a 
műveleteik által okozott károk 
megtérítésére, valamint 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 
fedezéséhez kellőképpen robusztus 
felelősségmegosztási rendszer 
létrehozására, a pénzügyi alkalmasságra, 
ezen belül a célnak megfelelően kialakított 
pénzügyi biztosítékokra vonatkozó 



AM\911374HU.doc 31/275 PE494.690v01-00

HU

követelmények megállapítására alkalmas 
intézkedések elemzését és 
tanulmányozását.

Or. en

Módosítás 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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 gazdasági szereplőknek 
biztosítaniuk kell, hogy elegendő fizikai, 
személyi és pénzügyi erőforrással 
rendelkeznek egy nagyobb baleset 
hatásának minimálisra csökkentéséhez és 
orvoslásához Ugyanakkor 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, valamint egy évvel az 
elfogadást követően készítsen jelentést az 
eredményekről és a javaslatokról.

Egyfajta védőháló kialakítása érdekében 
az uniós vizeken tevékenységet folytató 
érintett üzemeltetők kötelező tagságát 
előíró, kölcsönös olajszennyezési 
biztosítási rendszereket kell létrehozni 
minden egyes uniós tengeri területen. Az 
EU-val közös tengeri határral rendelkező 
harmadik országokban működő 
üzemeltetőket is ösztönözni kell a 
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rendszerekhez való csatlakozásra.

Or. en

Módosítás 142
Fiona Hall

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 „szennyező fizet” elvének 
maradéktalan érvényesítésének biztosítása 
érdekében, illetve 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 megfelelő pénzügyi 
biztosítékokra vonatkozó követelmények 
megállapítására alkalmas intézkedések 
elemzését és tanulmányozását.

Or. en

Módosítás 143
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy az uniós tengeri olaj- és 
gázipari üzemeltetők – bárhol a világon 
végzik is tevékenységüket – ezen 
irányelvvel összhangban ugyanolyan 
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magas szintű környezetvédelmi és 
biztonsági normákat alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 144
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy az uniós tengeri olaj- és 
gázipari üzemeltetők – bárhol a világon 
végzik is tevékenységüket – ezen 
irányelvvel összhangban legalább 
ugyanolyan magas szintű 
környezetvédelmi és biztonsági normákat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 145
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A jogszabály biztosítja, hogy az 
iparág szereplői – bárhol a világon végzik 
is tevékenységüket – betartsák legalább az 
uniós környezetvédelmi és biztonsági, 
vagy az ezekkel egyenértékű normákat.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslat Belet úr jelentéstervezetének 8. módosításához.
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Módosítás 146
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A Bizottság arra ösztönzi az iparág 
szereplőit – bárhol a világon végzik is 
tevékenységüket –, hogy legalább az uniós 
környezetvédelmi és biztonsági, vagy az 
ezekkel egyenértékű normákat tartsák be.

Or. en

Módosítás 147
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet 
minimumkövetelményeket határoz meg a 
92/22/EK irányelv szerinti engedély 
megadását követően végzett tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekben érintett 
ágazati szereplők és nemzeti hatóságok 
számára.

(1) Ez a rendelet 
minimumkövetelményeket határoz meg a 
92/22/EK irányelv szerinti tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek során 
bekövetkezett súlyos balesetek megelőzése, 
illetve a súlyos balesetek által a 
személyekre és a környezetre gyakorolt 
következmények enyhítése érdekében. E 
minimumkövetelmények az iparágra és 
minden, a 2. cikkben meghatározott olaj-
és gázipari tevékenységben részt vevő 
tagállami hatóságra vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelműen meghatározza a súlyos balesetekkel foglalkozó rendelet 
hatályát.
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Módosítás 148
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet 
minimumkövetelményeket határoz meg a 
92/22/EK irányelv szerinti engedély 
megadását követően végzett tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekben érintett 
ágazati szereplők és nemzeti hatóságok 
számára.

(1) Ez a rendelet 
minimumkövetelményeket határoz meg a 
92/22/EK irányelv szerinti tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek során 
bekövetkezett súlyos balesetek megelőzése, 
illetve a súlyos balesetek által a 
személyekre és a környezetre gyakorolt 
következmények enyhítése érdekében. E 
minimumkövetelmények az iparágra és 
minden, a 2. cikkben meghatározott olaj-
és gázipari tevékenységben részt vevő 
tagállami hatóságra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 149
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a 2. cikkben 
meghatározott valamennyi tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységre alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelműen meghatározza a súlyos balesetekkel foglalkozó rendelet 
hatályát.
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Módosítás 150
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a 2. cikkben 
meghatározott valamennyi tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységre alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 151
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez rendelet valamennyi olyan 
létesítményre, tenger alatti létesítményre 
és összekapcsolt infrastruktúrára 
alkalmazandó, amely a tagállami vizeken 
található, ideértve a tagállamoknak az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezménye (UNCLOS) értelmében vett 
kizárólagos gazdasági övezeteit és 
kontinentális talapzatait.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelműen meghatározza a súlyos balesetekkel foglalkozó rendelet 
hatályát.

Módosítás 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés
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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 85/337/EK, a 
2008/1/EK, a 2003/4/EK és a 2001/42/EK
irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions. 

Módosítás 153
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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. „eltűrhető”: a súlyos balesetekkel 
kapcsolatos kockázat csökkentésének az a 
szintje, amelyen túl a kockázat további
minimalizálásához szükséges további idő-, 
eszköz- és költségráfordítás a kockázathoz 
képest nagyban aránytalan lenne;

Or. en

Módosítás 154
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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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. „eltűrhető”: olyan üzemelési feltételek, 
amelyek esetén rendelkezésre állnak 
elhárító és nem mértéktelenül költséges 
intézkedések, ugyanakkor a súlyos 
balesetekkel kapcsolatos kockázatot a 
lehető legnagyobb mértékben 
csökkentették, amelyen túl a további idő-, 
eszköz- és költségráfordítás már nem 
jelentene lényeges kockázatcsökkenést;

(Elfogadása esetén az „elfogadható” 
kifejezés a 3. cikk (4) bekezdésében 
szintén az „eltűrhető” szóra változik.)

Or. en

Módosítás 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „elfogadás”: az illetékes hatóság írásbeli 
közlése az üzemeltető részére azon 
vizsgálat kedvező eredményéről, amelyet 
az illetékes hatóság e rendelet 
követelményei szerint az üzemeltető súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésével
kapcsolatban végzett;

2. „elfogadás”: az illetékes hatóság azon
írásbeli közlése, hogy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentéssel
kapcsolatban végzett vizsgálat arra a 
következtetésre jutott, hogy a 
meghatározott megállapodások és 
intézkedések összességében – és 
amennyiben végrehajtásuk a leírtaknak 
megfelelően fog bekövetkezni –
előreláthatóan meg fognak felelni e 
rendeletnek;

Or. en

Indokolás

Az „elfogadás” a szabályozó azon ítélete, hogy a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
szereplő megállapodások és intézkedések összességében – amennyiben végrehajtásuk a 
leírtaknak megfelelően fog bekövetkezni – meg fognak felelni e rendeletnek. Az elfogadás 
megadásával a szabályozónak nem szabad azzal megelégednie, hogy a megfelelésre a 
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későbbiekben sor fog kerülni – ez az elfogadást követő ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 
programokon keresztül megerősítést kell, hogy kapjon.

Módosítás 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „tevékenység megkezdése”: az az 
időpont, amelyben a létesítmény első ízben 
vesz részt azon tevékenységekben, 
amelyek elvégzésére tervezték;

5. „tevékenység megkezdése”: az az 
időpont, amelyben a létesítmény vagy 
összekapcsolt infrastruktúra az első ízben 
vesz részt azon tevékenységekben, 
amelyek elvégzésére tervezték;

Or. en

Indokolás

E meghatározásnak egyértelműen ki kell mondania, hogy a kőolaj első kibocsátása tekinthető 
a tevékenység megkezdésének. Ezen időponttól kell számítani a biztonsági jelentések 
benyújtási határidőit.

Módosítás 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „összekapcsolt infrastruktúra”: olyan
tengeri berendezés, csővezeték vagy egyéb 
létesítmény a tengerfelszín felett vagy
alatt, amelyet az olajnak és a gáznak egy 
közeli tengeri létesítménybe, szárazföldi 
feldolgozó vagy tároló létesítménybe való 
szállítására, vagy az olajnak egy 
ingajáratú tartályhajóhoz való szállítására 
és abba való berakodására használnak;

7. „összekapcsolt infrastruktúra”: minden 
kút (és kapcsolt szerkezete, kiegészítő 
egységei és berendezései), amely össze van 
kapcsolva a létesítménnyel, és a tengeri
létesítmény 500 m-es körzetén belüli 
minden csővezeték vagy szerkezet, amely 
ahhoz kapcsolódik, valamint minden 
olyan készülék vagy szerkezet, amely a 
létesítményen található vagy ahhoz van 
rögzítve;
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Or. en

Módosítás 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. olyan tengeri berendezés, csővezeték 
vagy egyéb létesítmény a tengerfelszín 
felett vagy alatt, amelyet az olajnak és a 
gáznak egy közeli tengeri létesítménybe, 
szárazföldi feldolgozó vagy tároló 
létesítménybe való szállítására, vagy az 
olajnak egy ingajáratú tartályhajóhoz való 
szállítására és abba való berakodására 
használnak;

7. olyan tengeri berendezés, csővezeték 
vagy egyéb létesítmény a tengerfelszín 
felett vagy alatt, amelyet az olajnak és a 
gáznak egy közeli tengeri létesítménybe, 
szárazföldi feldolgozó vagy tároló 
létesítménybe való szállítására, vagy az 
olajnak egy ingajáratú tartályhajóhoz vagy 
gázt szállító tartályhajóhoz való 
szállítására és abba való berakodására 
használnak;

Or. lt

Módosítás 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „jogalany”: bármely természetes vagy 
jogi személy vagy ilyen személyek 
csoportja;

Or. en

Módosítás 160
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „jóváhagyási eljárás”: olyan eljárás, 
amely magában foglalja a tervezett tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységgel 
kapcsolatos valamennyi releváns 
információ illetékes hatóság általi átfogó 
értékelését, és amelynek végén az illetékes 
hatóság elfogadja a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést, és nem 
emel kifogást az üzemeltető által 
benyújtott, a kút üzemeltetéséről vagy az 
együttes üzemeltetésről szóló értesítéssel 
szemben;

8. A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „jóváhagyási eljárás”: olyan eljárás, 
amely magában foglalja a tervezett tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységgel 
kapcsolatos valamennyi releváns 
információ illetékes hatóság általi átfogó 
értékelését, és amelynek végén az illetékes 
hatóság elfogadja a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést, és nem 
emel kifogást az üzemeltető által 
benyújtott, a kút üzemeltetéséről vagy az 
együttes üzemeltetésről szóló értesítéssel 
szemben;

8. „jóváhagyási eljárás”: olyan eljárás, 
amely magában foglalja a tervezett tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységgel 
kapcsolatos valamennyi releváns 
információ illetékes hatóság általi átfogó 
értékelését, és amelynek végén az illetékes 
hatóság elfogadja a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést, és nem 
emel kifogást az üzemeltető által 
benyújtott, az együttes üzemeltetésről vagy
a kút üzemeltetéséről szóló értesítéssel 
szemben;

Or. en

Módosítás 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tilalmi zóna”: a tagállam által a 
létesítmény környezetében meghatározott 
terület, amelyen tilos tengeri olaj- és 
gáztermeléssel össze nem függő 
tevékenységet folytatni;

9. „biztonsági zóna”: a tagállam által a 
létesítmény vagy az összekapcsolt 
infrastruktúra környezetében 
meghatározott terület, amelyen tilos tengeri 
olaj- és gáztermeléssel össze nem függő 
tevékenységet folytatni;

Or. en

Módosítás 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „feltárási engedély”: a tagállam által 
megadott engedély, amely az engedélyezett 
terület felszíne alatti talajrétegekben való 
olaj- és gázfeltárásra vonatkozik, a 
kereskedelmi célú olaj- és gázkitermelésre 
azonban nem;

törölve

Or. en

Indokolás

E meghatározás a 4. bekezdés módosítását követően feleslegessé válik, ezért törölni kell.

Módosítás 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „külső katasztrófaelhárítási terv”: helyi, 11. „külső katasztrófaelhárítási terv”: helyi, 
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nemzeti vagy regionális stratégia, 
amelynek célja egy, a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekkel kapcsolatos 
balesetek hatásainak enyhítése vagy e 
hatások eszkalálódásának 
megakadályozása minden elérhető
erőforrás felhasználásával a belső 
katasztrófaelhárítási tervben meghatározott
forrásokon túl;

nemzeti vagy regionális stratégia, 
amelynek célja egy, a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekkel kapcsolatos 
balesetek hatásainak enyhítése vagy e 
hatások eszkalálódásának 
megakadályozása az üzemeltető minden 
elérhető erőforrása, köztük a belső 
katasztrófaelhárítási tervben meghatározott
források és a tagállam rendelkezésére álló 
bármilyen kiegészítő erőforrás 
felhasználásával;

Or. en

Módosítás 165
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „független harmadik fél által végzett
hitelesítés”: meghatározott írásbeli 
nyilatkozatok érvényességének értékelése 
és megerősítése olyan természetes vagy 
jogi személy által, aki nem áll a 
nyilatkozattevő ellenőrzése vagy befolyása 
alatt;

12. „független hitelesítés”: olyan írásbeli 
nyilatkozat, amely a 15. cikkben és a II. 
melléklet 5. részében meghatározott
eszközökkel garantálja a biztonsági 
szempontból kritikus elemek és a 
meghatározott üzemek alkalmasságát –
illetve ha ezek még nem valósultak meg, 
akkor későbbi alkalmassá tételüket –, s 
amennyiben azok már rendelkezésre 
állnak, akkor azok folyamatos 
karbantartottságát és jó állapotát;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem határozza meg egyértelműen a harmadik felet és a hitelesítési 
rendszert.

Módosítás 166
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „független harmadik fél által végzett
hitelesítés”: meghatározott írásbeli 
nyilatkozatok érvényességének értékelése 
és megerősítése olyan természetes vagy 
jogi személy által, aki nem áll a 
nyilatkozattevő ellenőrzése vagy befolyása
alatt;

12. „független hitelesítés”: annak az
érvényességének értékelése és 
megerősítése, amelyet egy, a felülvizsgálat 
tárgyát képező munkától és az ezt végzők 
vezetőségétől független illetékes 
személy/szerv megvizsgál;

Or. en

Módosítás 167
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „független harmadik fél által végzett
hitelesítés”: meghatározott írásbeli 
nyilatkozatok érvényességének értékelése 
és megerősítése olyan természetes vagy 
jogi személy által, aki nem áll a 
nyilatkozattevő ellenőrzése vagy befolyása 
alatt; „ágazati szereplők”:

12. „független hitelesítés”: meghatározott 
írásbeli nyilatkozatok érvényességének 
értékelése és megerősítése olyan 
természetes vagy jogi személy által, aki
megfelelő garanciákkal igazolja 
függetlenségét;

(E módosítás a vizsgált szöveg egészére 
vonatkozik; elfogadása esetén a teljes 
szöveg technikai kiigazítására lesz 
szükség.)

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 
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Módosítás 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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”: jogalanyok, 
amelyek közvetlenül részt vesznek az e 
rendelet szerinti tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekben, vagy amelyek 
tevékenysége ezekhez szorosan 
kapcsolódik;

Or. en

Indokolás

A meghatározás kibővítése annak biztosítása érdekében, hogy az ne zárja ki a tagállami 
tulajdonban lévő társaságokat.

Módosítás 169
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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”: magántársaságok
vagy állami jogalanyok, amelyek 
közvetlenül részt vesznek az e rendelet 
szerinti tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekben, vagy amelyek 
tevékenysége ezekhez szorosan 
kapcsolódik;

Or. en

Módosítás 170
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „létesítmény”: termelő vagy nem 
termelő létesítmény;

14. „létesítmény”: egy álló rögzített vagy
úszó létesítmény, illetve hidakkal vagy 
egyéb szerkezetekkel tartósan 
összekapcsolt létesítmények kombinációja, 
amelyeket tengeri olaj- vagy gázipari 
műveletek végzésére vagy ezzel 
összefüggésben használnak;

Or. en

Módosítás 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „létesítmény”: termelő vagy nem 
termelő létesítmény;

14. „létesítmény”: egy álló rögzített vagy
mozgó létesítmény, illetve hidakkal vagy 
egyéb szerkezetekkel tartósan 
összekapcsolt létesítmények kombinációja, 
amelyeket tengeri olaj- vagy gázipari 
műveletek végzésére vagy ezzel 
összefüggésben használnak;

Or. en

Módosítás 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „belső katasztrófaelhárítási terv”: az 
üzemeltető által e rendelet 
követelményeinek megfelelően készített 

15. „belső katasztrófaelhárítási terv”: az 
üzemeltető által e rendelet 
követelményeinek megfelelően készített 
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összefoglalás azon intézkedésekről,
amelyek a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos balesetek 
hatásainak mérséklését vagy e hatások 
eszkalálódásának megakadályozását 
célozzák a létesítmény körüli tilalmi 
zónában;

összefoglalás azon intézkedésekről, 
amelyek a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos balesetek 
hatásainak mérséklését vagy e hatások 
eszkalálódásának megakadályozását 
célozzák;

Or. en

Indokolás

Az üzemeltetőnek olyan átfogó tervvel kell rendelkeznie, amely egy, a tevékenységéhez köthető 
súlyos baleset valamennyi következményével foglalkozik, bárhol is jelentkeznének.  „A 
létesítmény körüli tilalmi zónában” részt ezért törölni kell, minthogy az üzemeltetők feladata, 
hogy minden balesetre – a biztonsági zónától való távolságtól függetlenül – reagáljanak.

Módosítás 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „engedély”: tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek folytatására kizárólagos 
jogokat adó engedély kiadása;

Or. en

Indokolás

Az engedély fogalmát meg kell határozni, hogy a 2. cikk (16) és (17) bekezdése értelmezhető 
legyen.

Módosítás 174
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „engedélyezett terület”: az a földrajzi 16. „engedélyezett terület”: az a földrajzi 



PE494.690v01-00 48/275 AM\911374HU.doc

HU

terület, amelyre a 94/22/EK irányelv 
szerinti engedély vonatkozik;

terület, amelyre az engedély vonatkozik;

Or. en

Indokolás

Ha az engedély fogalma tisztázott, nincs szükség az irányelvre való hivatkozásra.

Módosítás 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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”: tengeri ipari 
tevékenységek végzésére vonatkozó 
engedély jogosultja vagy társjogosultja;

Or. en

Indokolás

Ha az engedély fogalma tisztázott, nincs szükség az irányelvre való hivatkozásra.

Módosítás 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 
sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben 

18. „súlyos baleset”:
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vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy súlyosan 
megsérül;

a) robbanás, a kútellenőrző rendszer 
működési zavara, szénhidrogén vagy 
veszélyes anyag környezetbe kerülése, 
amely halálesetekkel vagy súlyos személyi 
sérüléssel jár;
b) a létesítmény vagy a rajta lévő 
berendezések súlyos károsodásához vezető 
baleset, amely halálesetek vagy súlyos 
személyi sérülés közvetlenül fenyegető 
kockázatával jár;
c) bármilyen egyéb történés, amely során 
legalább öt, a veszélyforrás helyét képező 
tengeri létesítményen tartózkodó vagy 
ehhez kapcsolódó tevékenységet folytató 
személy életét veszti vagy súlyosan 
megsérül;
d) bármely súlyos környezeti kihatású 
baleset;

Or. en

Indokolás

Ez a pont különösen fontos, mivel biztosítja, hogy azok a szénhidrogén-kibocsátások is 
beletartozzanak a súlyos baleset fogalommeghatározásába, amelyek ugyan nem okoznak 
halált vagy sérülést, de jelentős környezeti károkat idézhetnek elő.

Módosítás 177
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 

18. „súlyos baleset”: olyan rendkívüli 
esemény, mint például tűz vagy robbanás, 
a kútellenőrző rendszer jelentős működési 
zavara vagy egyéb szabályozatlan 
fejlemények, mint például:  i. jelentős 
mennyiségű szénhidrogén kiömlése; ii. a 
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berendezéseket ért jelentős kár, vagy a
létesítmény szerkezeti integritásának 
sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben
vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy
súlyosan megsérül;

létesítmény szerkezeti integritásának 
sérülése; vagy iii. haláleset vagy súlyos 
sérülés. 

Or. en

Módosítás 178
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 
sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben 
vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy 
súlyosan megsérül;

18. „súlyos baleset”: olyan rendkívüli 
esemény, mint például tűz vagy robbanás, 
a kútellenőrző rendszer jelentős működési 
zavara vagy szénhidrogén környezetbe 
kerülése, a létesítményt vagy a rajta lévő 
berendezéseket ért jelentős kár, vagy a 
létesítmény szerkezeti integritásának 
sérülése, illetve bármilyen egyéb történés, 
amely során legalább öt, a létesítményben 
vagy annak közvetlen környezetében 
dolgozó személy életét veszti vagy 
súlyosan megsérül;

Or. ro

Módosítás 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. „súlyos környzeti kihatású baleset”: 
olyan esemény, amely valószínűsíthetően 



AM\911374HU.doc 51/275 PE494.690v01-00

HU

jelentős kedvezőtlen változásokat okoz 
vagy okozott a környezetben, a 
2004/35/EK irányelv szerinti jelentőségre 
tekintettel;

Or. en

Indokolás

A súlyos baleset meghatározását alátámasztó új fogalom.

Módosítás 180
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „súlyos veszélyhelyzet”: súlyos baleset 
lehetőségét magában hordozó helyzet;

19. „súlyos veszélyhelyzet”: súlyos baleset 
lehetőségét magában hordozó vagy azt 
eredményező helyzet;

Or. en

Módosítás 181
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „lényeges változás”: a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés esetében 
olyan változás, amely az eredeti jelentés 
elfogadásának alapjait módosítja.  Ilyen 
például, ha megváltoznak a jelentésben 
leírt kockázatellenőrzési intézkedések 
alapjai, és/vagy ha javítani kell az 
intézkedések alkalmasságát. Ez fizikai 
módosításokat, új ismeretek vagy 
technológia hozzáférhetőségét és a 
működés irányításának megváltozását 



PE494.690v01-00 52/275 AM\911374HU.doc

HU

jelentheti. Az üzemeltető vagy az illetékes 
hatóság állapítja meg, hogy a változás 
jelentősnek minősül-e; 

Or. en

Módosítás 182
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en

Indokolás

Tisztázó, illetve azt biztosító módosítás, hogy az úszótalpak, az úszó tároló egységek, stb. is a 
jogalkotás hatályába tartozzanak. 

Módosítás 183
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „tengeri”: a tagállami vizeken 
található, ideértve a tagállamoknak az 
Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezménye (UNCLOS) értelmében vett 
kizárólagos gazdasági övezeteit és 
kontinentális talapzatait;

Or. en
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Módosítás 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 összefüggő valamennyi
művelet, beleértve az olaj és gáz szállítását 
valamely létesítménnyel vagy tenger alatti 
létesítménnyel összekapcsolt tengeri 
infrastruktúrán keresztül, kivéve az olaj és 
földgáz egy tengerpartról egy másikra 
történő szállítását, amennyiben az 
összekapcsolt infrastruktúra csupán 
áthalad egy tagállam fennhatóságán 
keresztül;

Or. en

Módosítás 185
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 létesítményeken vagy az 
összekapcsolt infrastruktúrán zajló, a
tengeri olaj és gáz feltárásával, 
kitermelésével és feldolgozásával 
összefüggő valamennyi tevékenység, 
beleértve az olaj és gáz szállítását kapcsolt 
infrastruktúrákon keresztül tengeri vagy 
tenger alatti létesítménybe vagy 
létesítményből;

Or. en
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Módosítás 186
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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”:

– egy közhatóság által kiállított vonatkozó 
engedély jogosultja; vagy
– egy közhatóság által kiállított vonatkozó 
engedély társjogosultja és a többi 
társjogosulttal megkötött működési 
megállapodás értelmében kijelölt 
üzemeltető, vagy
– egy közhatóság által kiállított vonatkozó 
engedély társjogosultján kívüli jogalany, 
aki a többi társjogosulttal megkötött 
működési megállapodás értelmében 
kijelölt üzemeltető;

Or. en

Módosítás 187
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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. 

22. „üzemeltető”: termelő létesítmény 
üzemeltetője, nem termelő létesítmény
üzemeltetője, vagy kútüzemeltető;
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cikkének (6) bekezdése szerinti 
meghatározás;

Or. en

Módosítás 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt személy;

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt, a tagállam által jóváhagyott 
jogalany;

Or. en

Módosítás 189
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt személy;

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt személy; ilyen személy hiányában 
pedig bármelyik engedélyes; 

Or. en

Módosítás 190
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt személy;

23. „termelő létesítmény üzemeltetője”: az 
engedélyes által a termelő létesítmény főbb 
funkcióinak irányítására és ellenőrzésére 
kijelölt és az illetékes hatóság által 
felhatalmazott személy;

Or. ro

Módosítás 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. „tulajdonos”: a nem termelő 
létesítmény üzemeltetésének ellenőrzésére 
jogszerűen felhatalmazott személy;

24. „nem termelő létesítmény 
üzemeltetője”: a nem termelő létesítmény 
üzemeltetésének ellenőrzésére jogszerűen 
felhatalmazott és a tagállam által 
jóváhagyott jogalany;

Or. en

Módosítás 192
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 

25. „olaj- és gáztermelés”: 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;
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történő tárolása későbbi visszanyerés 
céljából;

Or. en

Módosítás 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 terület felszíne alatti 
talajrétegekből, amelyhez hozzátartozik 
olaj és gáz tengeri feldolgozása, elvezetése
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. lt

Módosítás 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „termelési engedély”: a tagállam által 
olaj- és gáztermelésre adott engedély;

törölve

Or. en

Módosítás 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „nyilvánosság”: egy vagy több
természetes vagy jogi személy, valamint a 
nemzeti jogszabályokkal, illetve 
gyakorlattal összhangban azok szövetségei, 
szervezetei, illetve csoportjai;

28. „nyilvánosság”: egy vagy több
jogalany, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal, illetve gyakorlattal 
összhangban azok szövetségei, szervezetei, 
illetve csoportjai;

Or. en

Módosítás 196
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 adott súlyos baleset 
bekövetkezése esetén a 
katasztrófaelhárítási intézkedésekkel 
kapcsolatos koordinálásért felel;

Or. en

Indokolás

Az üzemeltető felel a belső katasztrófaelhárítási terv beindításáéert.  Az illetékes hatóság vagy 
(a baleset jellegének függvényében) hatóságok töltik be a koordináló szerepet és felelnek a 
külső katasztrófaelhárítási terv beindításáéert.  Megjegyzendő továbbá, hogy a különböző 
típusú balesetek esetén eltérő elsődleges elhárításra kerülhet sor. 

Módosítás 197
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „kockázat”: annak valószínűsége, hogy 
egy bizonyos hatás egy meghatározott 
időtartamon belül vagy meghatározott 
körülmények között bekövetkezik;

30. „kockázat”: annak valószínűsége, hogy 
egy meghatározott időtartamon belül egy 
konkrét nem kívánatos esemény
bekövetkezik, bekövetkezte esetén pedig a 
következmények súlyossága;  

Or. en

Módosítás 198
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „kockázat”: annak valószínűsége, 
hogy egy bizonyos hatás egy 
meghatározott időtartamon belül vagy 
meghatározott körülmények között 
bekövetkezik;

30. „kockázat”: egy esemény és az 
esemény következményei előfordulási 
valószínűségének a kombinációja;

Or. en

Módosítás 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „biztonsági szempontból kritikus 
elemek”: egy létesítmény és annak üzeme 
azon részei – köztük a számítógépes 
programok –, amelyek meghibásodása 
súlyos balesetet okozhat, illetve ehhez 
jelentős mértékben hozzájárulhat, és 
amelynek a rendeltetése a súlyos balesetek 
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megelőzése vagy azok következményeinek 
korlátozása;

Or. en

Módosítás 200
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. „megfelelő”: egy adott követelmény 
vagy helyzet tekintetében minden 
szempontból alkalmas, objektív
bizonyítékokon alapuló, valamint elemzés
vagy megfelelő szabványokkal és egyéb 
olyan megoldásokkal való összehasonlítás 
által igazolt, amelyeket hasonló 
helyzetekben más hatóságok vagy ágazati 
szereplők alkalmaznak;

31. „megfelelő”: egy adott követelmény 
vagy helyzet tekintetében minden 
szempontból alkalmas, és az alábbiak 
közül egy vagy több eszközzel objektív
módon alátámasztott:  érvekkel 
alátámasztott elemzés, kockázatelemzés, 
helyes műszaki gyakorlat, külső 
előírásokra vagy gyakorlatokra – például
hasonló helyzetekben más hatóságok vagy 
ágazati szereplők által alkalmazott helyes 
megoldásra – való hivatkozás;

Or. en

Módosítás 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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”: a kúttal 
kapcsolatos minden olyan művelet, amely 
potenciálisan súlyos balesetet okozó 
anyagok szándékolatlan kibocsátásával 
járhat, beleértve a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekhez kapcsolódó kútfúrást, a
kút karbantartását vagy módosítását, a 
tevékenység felfüggesztését vagy a kút
végleges kivonását a termelésből;



AM\911374HU.doc 61/275 PE494.690v01-00

HU

Or. en

Indokolás

E rendelkezést olyan kutakra is alkalmazni kell, amelyek rendeltetése nem kifejezetten a 
szénhidrogánek kitermelése. A meghatározás azért is módosult, hogy a hangsúly a súlyos 
veszélyhelyzeteken maradjon.

Módosítás 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „kútüzemeltető”: az engedélyes által a 
kút üzemeltetésének megtervezésére és 
végzésére kijelölt személy.

33. „kútüzemeltető”: a kút üzemeltetésének 
megtervezésére és végzésére kijelölt, a 
tagállam által jóváhagyott jogalany.

Or. en

Indokolás

Nem minden esetben az engedélyes az, aki kijelöli a kútüzemeltetőt.

Módosítás 203
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők minden megfelelő 
intézkedést meghoznak annak érdekében, 
hogy megakadályozzák a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből származó súlyos 
baleseteket. Az illetékes hatóság ügyel 
arra, hogy az üzemeltetők eleget tegyenek 
e kötelességüknek.

(1) Az üzemeltetők biztosítják, hogy
minden megfelelő intézkedést meghoznak 
annak érdekében, hogy megakadályozzák
az általuk folytatott tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből származó súlyos 
baleseteket.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja annak elismerése, hogy az üzemeltetőn kívül más jogalanyok is 
meghozhatják az intézkedést.

Módosítás 204
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők minden megfelelő 
intézkedést meghoznak annak érdekében, 
hogy megakadályozzák a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből származó súlyos 
baleseteket. Az illetékes hatóság ügyel 
arra, hogy az üzemeltetők eleget tegyenek 
e kötelességüknek.

(1) Az üzemeltetők biztosítják, hogy
minden megfelelő intézkedést meghoznak 
annak érdekében, hogy megakadályozzák a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekből 
származó súlyos baleseteket. Az illetékes 
hatóság ügyel arra, hogy az üzemeltetők 
eleget tegyenek e kötelességüknek.

Or. en

Módosítás 205
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetők biztosítják, hogy 
valamennyi, az adott létesítményben
végzendő konkrét feladatokra szerződött 
jogalany szintén az e rendeletben, 
különösen annak IV. és V. mellékletében 
meghatározott követelményekkel 
összhangban járjon el. Az üzemeltetőket 
nem mentesítheti az e rendelet által rájuk 
rótt felelősség alól az a tény, hogy a súlyos 
balesetet okozó vagy annak előidézéséhez 
hozzájáruló cselekvést vagy mulasztást az 
említett jogalanyok vagy azok személyzete 
végezte, illetve követte el.

(2) Az üzemeltetők megtesznek minden 
ésszerű lépést annak biztosításáért, hogy 
valamennyi, a létesítménnyel és az
összekapcsolt infrastruktúrával 
kapcsolatban végzendő konkrét 
feladatokra szerződött jogalany szintén az e 
rendeletben, különösen annak II., IV. és V. 
mellékletében meghatározott 
követelményekkel összhangban járjon el.
Az üzemeltetőket nem mentesítheti az e 
rendelet által rájuk rótt felelősség alól az a 
tény, hogy a súlyos balesetet okozó vagy 
annak előidézéséhez hozzájáruló cselekvést 
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vagy mulasztást az említett jogalanyok 
vagy azok személyzete végezte, illetve 
követte el.

Or. en

Módosítás 206
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetők biztosítják, hogy 
valamennyi, az adott létesítményben 
végzendő konkrét feladatokra szerződött 
jogalany szintén az e rendeletben, 
különösen annak IV. és V. mellékletében 
meghatározott követelményekkel 
összhangban járjon el. Az üzemeltetőket 
nem mentesítheti az e rendelet által rájuk 
rótt felelősség alól az a tény, hogy a súlyos 
balesetet okozó vagy annak előidézéséhez 
hozzájáruló cselekvést vagy mulasztást az 
említett jogalanyok vagy azok személyzete 
végezte, illetve követte el.

(2) Az üzemeltetők megtesznek minden 
ésszerű lépést annak biztosításáért, hogy 
valamennyi, az adott létesítményben 
végzendő konkrét feladatokra szerződött 
jogalany szintén az e rendeletben, 
különösen annak IV. és V. mellékletében 
meghatározott követelményekkel 
összhangban járjon el. Az üzemeltetőket 
nem mentesítheti az e rendelet által rájuk 
rótt felelősség alól az a tény, hogy a súlyos 
balesetet okozó vagy annak előidézéséhez 
hozzájáruló cselekvést vagy mulasztást az 
említett jogalanyok vagy azok személyzete 
végezte, illetve követte el.

Or. en

Módosítás 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 

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

kedvezőtlen hatásait.

Or. en

Indokolás

A baleset esetén elvégzendő intézkedések felelősségének az üzemeltetőket kell terhelnie, az 
illetékes hatóságok feladata pedig annak biztosítása, hogy az üzemeltetők megtegyék ezeket az 
intézkedéseket (ezzel a 8. és 19. cikk foglalkozik). A termelés zavarának szempontja nem 
szoríthatja háttérbe a súlyos baleset elhárítását, amelynél az elsődleges prioritás az emberi 
egészség, ezt pedig a környezetre gyakorolt hatás követi.

Módosítás 208
Vicky Ford

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 üzemeltetők biztosítják, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó tengeri 
olaj- és gázipari műveleteket 
szisztematikus és rendszeresen 
naprakésszé tett kockázatelemzés és az 
ellenőrző intézkedések végrehajtása
alapján végezzék annak érdekében, hogy a 
súlyos balesetek fennmaradó
kockázatának szintje elviselhető legyen.

Or. en

Indokolás

A kockázatelemzés felelősségének az üzemeltetőre kell hárulnia.

Módosítás 209
Krišjānis Kariņš
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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 kockázatának szintje a 
személyek, a környezet és a tengeri ipari 
berendezések tekintetében a gyakorlati 
ésszerűség határáig a legalacsonyabb
legyen.

Or. en

Módosítás 210
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az üzemeltetők a balesetmegelőzés és 
kárfelszámolás terén biztosítják a 
legmagasabb szintű teljesítményt, 
legalább a legjobb gyakorlat teljesítésével 
egyenlő mértékben, beleértve a források 
elegendő voltát, a mobilizációval 
kapcsolatos biztonság szintet, a telepítési 
időket, valamint az olajtól és gáztól való 
megtisztítást és a helyreállítás mértékét 
minden üzemi körülmény esetén. Az 
üzemeltetők biztosítják, hogy a szélsőséges 
üzemelési feltételek mellett végzett 
műveleteik sem a baleset-megelőzést, sem 
a károk felszámolását ne veszélyeztessék.

Or. en
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Módosítás 211
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 94/22/EK irányelv szerinti, a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedély biztonsági aspektusai

A 94/22/EK irányelv szerinti
engedélyekkel kapcsolatos biztonsági és 
környezeti aspektusok

Or. en

Indokolás

A cím módosítására az engedélyek hatályának kibővítése miatt van szükség.

Módosítás 212
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 94/22/EK irányelv szerinti, a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedélyek megadásáról szóló 
döntések során figyelembe kell venni a 
kérelmező képességét az engedély hatálya 
alá tartozó konkrét tevékenységekkel 
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogban, 
különösen ebben a rendeletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésre.

(1) A 94/22/EK irányelv szerinti, a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedélyek megadásáról szóló 
döntések során figyelembe kell venni a 
kérelmező képességét az engedély hatálya 
alá tartozó konkrét tevékenységekkel 
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogban, 
különösen ebben a rendeletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésre. Az erre vonatkozó döntések 
meghozatalakor a hatóságoknak kellően 
figyelembe kell venniük a 
balesetmegelőzés eredményességét és a 
katasztrófaelhárítási kapacitásokat, 
egyebek közt az olajszennyezés 
elhárítására irányuló fellépés 
reakcióidejének elemzési modelljei 
alkalmazása révén.

Or. en
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Módosítás 213
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 94/22/EK irányelv szerinti, a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedélyek megadásáról szóló 
döntések során figyelembe kell venni a 
kérelmező képességét az engedély hatálya 
alá tartozó konkrét tevékenységekkel
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogban, 
különösen ebben a rendeletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésre.

(1) A 94/22/EK irányelv szerinti 
engedélyek megadásáról szóló döntések 
során figyelembe kell venni a kérelmező 
képességét a tervezett tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységgel kapcsolatos, a 
vonatkozó uniós jogban, különösen ebben 
a rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelésre.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosítására az engedélyek hatályának kibővítése és a fogalmakkal való 
harmonizációja miatt van szükség.

Módosítás 214
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ellentmondás esetén a 94/22/EK 
irányelv szerinti engedélyező hatóságok 
nem élveznek elsőbbséget az illetékes 
egészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi hatóságok 
álláspontjával szemben.

Or. en
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Módosítás 215
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben a kockázatok nem 
kerülhetők el, vagy nem kezelhetők 
elviselhető mértékben, az illetékes hatóság 
elutasít mindennemű tengeri olaj- és 
gázipari tevékenység engedélyezését.

Or. en

Módosítás 216
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását,
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a 
környezeti károkkal kapcsolatos 
felelősségre.

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, ideértve 
a módosított 85/337/EGK irányelvnek 
megfelelően elvégzett környezeti 
hatásvizsgálatot. Kellő figyelembe kell 
venni továbbá a kérelmezőt érintő 
balesetekkel kapcsolatban az egész világra 
kiterjedően fennálló vállalati 
felelősségvállalást is, beleértve az 
esetleges elhárító intézkedések 
átláthatóságát és eredményességét.

Or. en
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Indokolás

Nagyon fontos a kérelmezők vállalati felelősségének figyelembevétele, abban az esetben is, ha 
azok az EU-n kívül folytatják tevékenységüket. A bekezdés pénzügyi biztosítékokra vonatkozó 
részét egy külön bekezdésbe kell áthelyezni (lást a másik módosítást).

Módosítás 217
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges összes felelősség vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.
Figyelembe kell venni a kérelmezőt érintő 
balesetekkel kapcsolatban az egész világra 
kiterjedően fennálló vállalati 
felelősségvállalást is, beleértve az 
esetleges elhárító intézkedések 
átláthatóságát és eredményességét.

Or. en

Módosítás 218
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.

(2) Az engedélyező hatóságok 
mindenekelőtt értékelik, hogy a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedélyt kérelmező jogalanyok 
műszaki és pénzügyi képessége arányban 
állnak-e az adott területtel, illetve a 
feltárási és termelési tevékenységek 
mindenkori állásával kapcsolatos 
kockázatokkal, veszélyekkel és egyéb 
releváns információkkal. Kellőképpen 
figyelembe kell venni a kérelmező 
pénzügyi képességeit és a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből adódó esetleges 
felelősségek vállalásának képességét, 
különös tekintettel a környezeti károkkal 
kapcsolatos felelősségre.

Az engedélyező hatóságok az engedély 
megadását megelőzően konzultálnak az 
ezen irányelv szerinti illetékes 
hatóságokkal.
Emellett figyelembe veszik a kérelmező 
globális biztonsági és környezetvédelmi 
teljesítményét is.

Or. en

Módosítás 219
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi
képességének értékelésekor mindenekelőtt 
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 

(2) Az illetékes hatóságoknak fel kell 
mérniük, hogy a 94/22/EK irányelv szerint 
a tervezett tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi
képessége arányban áll-e az engedélyezett 
helyszínnel és a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állásával 
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tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.

kapcsolatos kockázatokkal, veszélyekkel, 
és egyéb releváns információkkal. 
Kellőképpen figyelembe kell venni a 
kérelmező pénzügyi képességeit, ideértve a 
pénzügyi biztosítékot és a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekből adódó esetleges 
felelősségek vállalásának képességét, 
különös tekintettel a környezeti károkkal 
kapcsolatos felelősségre.

A tagállamok figyelembe vehetik a 
kérelmező olyan, nagyobb incidensekkel 
kapcsolatos előtörténetét is, amikor a 
kérelmező felelőssége és gondatlansága 
igazolódott be.

Or. en

Módosítás 220
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tengeri olaj- és gázipari
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt
kellőképpen figyelembe kell venni az adott 
területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekből adódó 
esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.

(2) A tervezett tengeri olaj- és gázipari
műveletekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok műszaki és pénzügyi 
képességének értékelésekor mindenekelőtt
maradéktalanul figyelembe kell venni az 
adott területtel kapcsolatos kockázatokat, 
veszélyeket és egyéb releváns 
információkat, a feltárási és termelési 
tevékenységek mindenkori állását, 
valamint a kérelmező pénzügyi 
képességeit, ideértve a pénzügyi 
biztosítékot és a szóban forgó tervezett
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekből 
adódó esetleges felelősségek vállalásának 
képességét, különös tekintettel a környezeti 
károkkal kapcsolatos felelősségre.

Or. en
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Módosítás 221
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyező hatóság kizárólag akkor ad 
engedélyt, ha meggyőződött arról, hogy a 
kérelmező pénzügyi biztosíték útján 
bizonyította a megfelelő rendelkezések 
meglétét a szóban forgó tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységeiből adódó esetleges 
felelősségek mindegyikének fedezésére, 
különös tekintettel a környezeti károkra 
vonatkozó felelősségre. A pénzügyi 
biztosítéknak a kutakkal kapcsolatos 
műveletek megkezdése előtt érvényesnek 
és hatályosnak kell lenniük. A tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedélyt kérelmező 
jogalanyok maradéktalanul felfedik a 
pénzügyi és műszaki képességeikre 
vonatkozó bizonyítékokat, valamint az 
adott területtel és a feltárási és termelési 
tevékenységek adott állásával kapcsolatos 
esetleges egyéb, vonatkozó információkat. 
Az illetékes hatóságok ezt az információt 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 222
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság kizárólag akkor ad 
engedélyt, ha meggyőződött arról, hogy a 
kérelmező a tagállamok által 
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meghatározandó szabályok alapján 
pénzügyi biztosíték útján bizonyította a 
megfelelő rendelkezések meglétét a 
szóban forgó tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeiből adódó esetleges 
felelősségek mindegyikének fedezésére, 
különös tekintettel a környezeti károkra 
vonatkozó felelősségre. A pénzügyi 
biztosítéknak a kutakkal kapcsolatos 
műveletek megkezdése előtt érvényesnek 
és hatályosnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 223
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az engedélyező hatóság csak abban 
az esetben adjon engedélyt, ha a 
kérelmező kielégítő módon bizonyította, 
hogy pénzügyi biztosíték nyújtásával 
megfelelő tartalékot képezett vagy képez 
majd a tengeri olaj- és gázipari 
műveleteiből adódó esetleges 
kötelezettségek fedezésére.

Or. en

Módosítás 224
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Külön kell megadni a tengeri olaj- és 
gázfeltárási tevékenységekre vonatkozó és 

(3) Nem lehetséges a termelési műveletek 
megkezdése azelőtt, hogy a kitermelés 
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a tengeri olaj- és gáztermelési 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt.

folyamán elérhetővé vált, a lehetséges 
könnyezeti és biztonsági 
következményekkel kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt az 
illetékes hatóság rendelkezésére 
bocsátották és az jóváhagyását adta.

Or. en

Módosítás 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Külön kell megadni a tengeri olaj- és 
gázfeltárási tevékenységekre vonatkozó és
a tengeri olaj- és gáztermelési
tevékenységekre vonatkozó engedélyt.

(3) A tengeri olaj- és gázfeltárási
tevékenységekre vonatkozó és ugyanazon 
engedélyezett területhez kapcsolódó 
termelési tevékenységekre vonatkozó 
engedélyt úgy kell fokozatosan megadni, 
hogy a feltárási tevékenység szerint 
gyűjtött információt az engedélyező 
hatóság a termelési tevékenység
megkezdése előtt figyelembe tudja venni.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosítására a fogalmakkal való harmonizáció miatt van szükség.

Módosítás 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kutatásra vonatkozó engedélyeket 
kizárólag a 2001/42/EK irányelvnek 
megfelelő környezeti vizsgálatot követően, 
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illetve az előzetes szeizmikus, geofizikai és 
geokémiai vizsgálatokból nyert 
információk alapján lehet megadni.

Or. es

Indokolás

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions. 

Módosítás 227
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti
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.

(4) Különös figyelmet kell szentelni 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
irányelv szerinti különleges 
természetvédelmi területeknek, a
madarakra vonatkozó irányelv szerinti 
különleges védett területeknek, továbbá a 
Közösség vagy az érintett tagállamok által 
az általuk aláírt nemzetközi és regionális 
megállapodások szerinti tengeri védett 
területeknek.

Or. en
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Módosítás 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti 
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.

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti 
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. Ebben az esetben 
különösen figyelembe veszik a Natura 
2000 hálózathoz tartozó területeken jelen 
levő sérülékeny erőforrásokra gyakorolt 
bármely és lehetséges hatásokat és 
veszélyeket, a halászati, idegenforgalmi 
tevékenységeket, valamint a tengervíz 
sótalanítás és a lakosság ellátása céljából 
való kivonását. 

Or. es

Indokolás

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network. 

Módosítás 229
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti
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.

(4) A 94/22/EK irányelv szerinti illetékes
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. Az engedélyező hatóságok 
biztosítják, hogy a (2) bekezdés szerinti 
rendelkezések arányosak a szóban forgó 
helyszínnel és a műveletek adott 
szakaszával kapcsolatos kockázatokkal, 
veszélyekkel és egyéb releváns 
információkkal.

Or. en

Módosítás 230
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell szentelni 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 
irányelv szerinti különleges 
természetvédelmi területeknek, a 
madarakra vonatkozó irányelv szerinti 
különleges védett területeknek, továbbá a 
Közösség vagy az érintett tagállamok által 
az általuk aláírt nemzetközi és regionális 
megállapodások szerinti tengeri védett 
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területeknek.

Or. en

Módosítás 231
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt 
kérelmező jogalanyok maradéktalanul 
felfedik a pénzügyi és műszaki 
képességeikre vonatkozó bizonyítékokat, 
valamint az adott területtel és a feltárási 
és termelési tevékenységek adott állásával 
kapcsolatos esetleges egyéb, vonatkozó 
információkat. Az illetékes hatóságok ezt 
az információt nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 232
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az engedélyező hatóságok a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedély 94/22/EK irányelv 
szerinti megadásának mérlegelésekor 
különös figyelmet fordítanak az ökológiai 
szempontból érzékeny összes tengeri és 
parti környezetre, amelyek jó része fontos 
szerepet tölt be az éghajlatváltozás 
mérséklése és az ahhoz való 
alkalmazkodás terén.
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Or. en

Módosítás 233
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az engedélyező hatóságok a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekre 
vonatkozó engedély 94/22/EK irányelv 
szerinti megadásának mérlegelésekor 
különös figyelmet fordítanak az ökológiai 
szempontból érzékeny összes tengeri és 
parti környezetre, amelyek jó része fontos 
szerepet tölt be az éghajlatváltozás 
mérséklése és az ahhoz való 
alkalmazkodás terén.

Or. en

Módosítás 234
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok tartózkodnak a 
sarkvidéki tengeri szénhidrogén-feltáró és 
-kitermelő műveletek engedélyezésétől.

Or. en

Módosítás 235
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság [egy évvel e rendelet 
elfogadása után]-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a 
pénzügyi biztosítékok rendelkezésre 
állásáról, amelyhez javaslatokat mellékel 
a pénzügyi biztosíték nyújtásának 
elősegítését szolgáló rendelkezésekről.

Or. en

Módosítás 236
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvánosság részvétele az engedélyezési 
eljárásban

A nyilvánosság részvétele a 2001/42/EK, a 
85/337/EGK, a 92/43/EGK és a 
79/409/EGK irányelv szerint.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság részvételéről a SEA-irányelv( 2001/42/EK), a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó irányelv (85/337/EGK), az élőhelyekre vonatkozó irányelv (92/43/EGK) és a 
madarakra vonatkozó irányelv (79/409/EGK) már rendelkezett.   A jelenlegi követelmények 
kivételével a nyilvánosság részvétele az enegdélyezés szakaszában szükségtelennek és 
alkalmatlannak bizonyult. A szabályozók és az iparág ésszerűtlen megterhelésének elkerülése 
érdekében az 5. cikket ezért a hatályos irányelvek előírásaira korlátozni.

Módosítás 237
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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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 módosított 85/337/EGK irányelv 
alkalmazásával kapcsolatosan a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó 
rendelkezések sérelme nélkül 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.

Or. en

Módosítás 238
Vicky Ford

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 kellő időben érdemi 
lehetőséget kapjon a joghatóságuk alá 
tartozó engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatos eljárásokban való részvételre 
az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott minimumövetelményeknek
megfelelően. Az alkalmazott eljárások a 
2003/35/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott eljárások.

Or. en

Módosítás 239
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvánosság tájékoztatására és a 
nyilvánosság érintett részével való 
egyeztetésre a tagállamok részletesebb 
intézkedéseket határozhatnak meg.

(2) A nyilvánosság tájékoztatására és a 
nyilvánosság érintett részével való 
egyeztetésre részletesebb intézkedéseket 
határozhatnak meg azon tagállamok, 
amelyek fennhatósága alatt tengeri olaj-
és gázipari tevékenységeket folytatnak.

Or. en

Módosítás 240
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében.

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében, és ne sérthesse a kérelmező 
üzleti érdekeit, illetve ne eredményezze 
bizalmas vagy stratégiai információk 
nyilvánosságra hozatalát.

Or. fr

Indokolás

Az információ nyilvánosság előtti rendelkezésre bocsátása során tiszteletben kell tartani az 
üzemeltető gazdasági és stratégiai érdekeit. 

Módosítás 241
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében.

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében, és ne sérthesse a kérelmező 
üzleti érdekeit, illetve kellőképpen 
figyelembe vegye az üzleti titoktartást és a 
kényes üzleti szempontokat.

Or. en

Módosítás 242
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében.

(3) A nyilvánosság részvételét oly módon 
kell megszervezni, hogy az információk 
kiszolgáltatása és a nyilvánosság bevonása 
ne járhasson együtt biztonsági és védelmi 
kockázattal a tengeri olaj- és gázipari 
létesítmények és azok üzemeltetése 
tekintetében, és ne sérthesse a kérelmező 
üzleti érdekeit, illetve tiszteletben tartsa az 
üzleti szempontból kényes információk 
bizalmasságát.

Or. en

Módosítás 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az igazságszolgáltatáshoz való jog

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
vonatkozó nemzeti jogrendszerükkel 
összhangban az érintettek körébe tartozó 
személyeknek joguk van ahhoz, hogy az 
engedélyezési eljárások keretében 
felmerülő határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások anyagi vagy eljárási 
jogszerűségével kapcsolatos kifogás esetén 
bíróság vagy jogszabályban létrehozott, 
más független és pártatlan testület előtt 
felülvizsgálati eljárás lefolytatását kérjék, 
ha a következő feltételek valamelyike 
teljesül:
a) kellő mértékben érdekeltek;
b) jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben 
a tagállam közigazgatási eljárásjoga ezt 
előfeltételként írja elő.
(2) A tagállamok meghatározzák, hogy az 
eljárás melyik szakaszában 
kezdeményezhető a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása.
(3) Azt, hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg, összhangban 
azzal a célkitűzéssel, amely szerint 
biztosítják az érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatáshoz való széleskörű 
jogát.
Ebből a célból a környezetvédelmet 
ösztönző és a nemzeti jog szerinti bármely 
követelménynek megfelelő nem 
kormányzati szervezet érdekeltségét az 
(1) bekezdés a) pontjának az 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell 
tekinteni.
E szervezetek jogait az (1) bekezdés b) 
pontjának az alkalmazásában olyan 
jogoknak kell tekinteni, amelyek 
sérülhetnek.
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(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés 
rendelkezései nem zárják ki a 
közigazgatási hatóság előtt folytatott 
előzetes felülvizsgálati eljárás lehetőségét, 
és nem érintik a bírósági felülvizsgálati 
eljárások kezdeményezését megelőzően a 
közigazgatási felülvizsgálati eljárások 
kimerítésének a követelményét, 
amennyiben a nemzeti jog alapján ilyen 
követelmény fennáll.
Az eljárásnak igazságosnak, 
méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és 
nem lehet mértéktelenül drága.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási és bírósági felülvizsgálati 
eljárásokról gyakorlati információk 
álljanak a nyilvánosság rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 25. cikke rendelkezéseinek megismétlése, 
az Århusi Egyezménnyel fennálló összhang biztosítása céljából.

Módosítás 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 és az összekapcsolt 
infrastruktúrákat az engedélyezett 
területen csak az engedélyesek vagy az erre 
a célra kijelölt és a tagállamok által 
jóváhagyott jogalanyok üzemeltethetik.

Or. en

Módosítás 245
Ivo Belet
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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 
engedélyező hatóságok által jóváhagyott 
jogalanyok üzemeltethetik.

Or. en

Módosítás 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az engedélyes biztosítja, hogy a 
kinevezett üzemeltető képes a jelen 
rendelet előírásai szerinti feladatok és 
kötelezettségek kielégítő ellátására, 
valamint megtesz minden ésszerű lépést 
annak biztosítása érdekében, hogy e 
feladatokat és kötelezettségeket ezen 
előírásoknak megfelelően hajtsák végre.

Or. en

Indokolás

A módosítás egy új bekezdés beillesztésére tesz javaslatot, amely kiemeli az engedélyes 
felelősségét az üzemeltető képességeivel, feladataival és kötelezettségeivel kapcsolatosan.

Módosítás 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
látja, hogy az engedélyes által kijelölt 
személy nem alkalmas arra, hogy egy 
létesítmény vagy egy kút üzemeltetőjeként 
eljárjon, értesíti erről az engedélyest, az 
pedig vállal minden, e rendelet szerinti 
üzemeltetői felelősséget.

(2) Amennyiben az illetékes hatóság
tájékoztatja a tagállam engedélyező 
hatóságát arról, hogy az üzemeltető nem 
alkalmas a vonatkozó feladatok és 
kötelességek ellátására, az engedélyező 
hatóság értesíti erről az engedélyest;  az 
vállalja a felelősséget a feladatok és 
kötelességek teljesítéséért; valamint a 
lehető leghamarabb kinevez egy 
helyettesítő üzemeltetőt.

Or. en

Indokolás

Olybá tűnik, mintha amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy egy jogalany nem 
alkalmas az üzemeltetői szerep betöltésére, akkor az engedélyes venné át a helyét.   Az 
engedélyes ugyanakkor gyakroan vállalatok csoportját jelenti, s nem pedig egyetlen személyt 
vagy vállalatot.  Egy ilyen csoport nem fogadható el minden esetben üzemeltetőnek, ezért 
hangsúlyozni kell, hogy a felelősséget egyetlen jogalanynak kell viselnie.

Módosítás 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti 
létesítményekben nem kezdhető meg vagy 
nem folytatható a tevékenység mindaddig, 
amíg a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentést a 10. és 11. cikkben 
meghatározott feltéteknek és határidőknek
megfelelően be nem nyújtották, és annak e
rendelet értelmében vett elfogadása az 
illetékes hatóság által meg nem történt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti 
létesítményekben nem kezdhető meg vagy 
nem folytatható az engedélyezett 
területeken a tevékenység mindaddig, 
amíg a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentést a 10. és 11. cikknek megfelelően 
be nem nyújtották, és annak e rendelet 
értelmében vett elfogadása az illetékes 
hatóság által meg nem történt.

Or. en
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Módosítás 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kút üzemeltetése vagy az együttes 
üzemeltetés nem végezhető mindaddig, 
amíg a létesítményre vonatkozó súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésnek a (3) 
bekezdés szerinti elfogadása meg nem 
történt. Ezenkívül nem kezdhető meg vagy 
nem folytatható a tevékenység mindaddig, 
amíg a kút üzemeltetésére vagy az együttes 
üzemeltetésre vonatkozó értesítést a 13. és 
14. cikkben meghatározott feltéteknek és 
határidőknek megfelelően be nem 
nyújtották az illetékes hatósághoz, vagy ha 
az illetékes hatóság az értesítés tartama 
ellen kifogást emel.

(4) Az együttes üzemeltetés vagy a kút 
üzemeltetése nem végezhető mindaddig, 
amíg a létesítményre vonatkozó súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésnek a (3) 
bekezdés szerinti elfogadása meg nem 
történt. Ezenkívül nem kezdhető meg vagy 
nem folytatható a tevékenység mindaddig, 
amíg az együttes üzemeltetésre vagy a kút 
üzemeltetésére vonatkozó értesítést a 13. és 
14. cikknek megfelelően be nem nyújtották 
az illetékes hatósághoz, vagy ha az 
illetékes hatóság az értesítés tartama ellen 
kifogást emel.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműbb megfogalmazás, illetve a feltétekre és határidőkre vonatkozó felesleges 
hivatkozások törlése érdekében a bekezdést át kell írni.

Módosítás 250
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyes vagy a 
tevékenységekben a vele kötött szerződés 
alapján részt vevő bármely jogalany által 
végzett tengeri olaj- és gázipari
tevékenységekből származó, a 2004/35/EK 
irányelv szerinti környezeti károk 
megelőzéséért és felszámolásáért az 
engedélyes felel. A tevékenységekre 

(1) Az engedélyes vagy a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekben a vele kötött 
szerződés alapján részt vevő üzemeltető
által végzett tengeri olaj- és gázipari
műveletekből származó, a 2004/35/EK 
irányelv szerinti környezeti károk 
megelőzéséért és felszámolásáért az 
engedélyes felel.
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vonatkozó, e rendelet szerinti jóváhagyási 
eljárás nem érinti az engedélyes 
felelősségét.

Or. en

Módosítás 251
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti illetékes hatóság Illetékes hatóság

Or. en

Módosítás 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a tagállam, amelynek joghatósága 
alatt tengeri olaj- és gázipari tevékenységet
folytatnak, kijelöli az e rendeletben 
meghatározott feladatokért felelős illetékes 
hatóságot.

(1) Az a tagállam, amelynek joghatósága 
alatt tengeri olaj- és gázipari műveleteket
folytatnak, kijelöli az e rendelet 
hatályához kapcsolódó feladatokért felelős 
illetékes hatóságot.

Or. en

Módosítás 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóság 
a következő feladatokért felelős:

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóság
legalább a következő feladatokért felelős:

Or. en

Módosítás 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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) a jogszabály üzemeltetők és 
tulajdonosok általi betartásának 
felügyelete ellenőrzések és vizsgálatok
végzésén és végrehajtási intézkedések
foganatosításán keresztül;

Or. en

Módosítás 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságot a 19. cikk 
rendelkezéseivel összhangban kell 
megszervezni oly módon, hogy esetleges 
összeférhetetlenség esetén biztosítva 
legyen a feladatok független végrehajtása, 
a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
szabályozása terén pedig a szakértelem és 
az általános hatékonyság.

(3) Az e rendelet szerinti feladatokat 
ellátó illetékes hatóságok funkcionális 
tekintetben függetlenek a tagállamoknak 
a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért, és különösen a 
94/22/EK irányelv szerinti engedélyek 
kiadásáért, valamint a kapcsolódó 
bevételekre vonatkozó politika 
meghatározásáért és e bevételek 
beszedéséért felelős szerveitől.

Or. en
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Indokolás

Igen fontos – és a mexikói-öbölbeli események egyik legfontosabb tanulsága – az a 
követelmény, hogy az illetékes hatóságok funkcionális szempontból függetlenek legyenek az 
engedélyek kiadásáért, illetve a kapcsolódó bevételekre vonatkozó politika meghatározásáért 
és e bevételek beszedéséért felelős szerveitől.

Módosítás 256
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatai 
végrehajtásához.

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatai 
végrehajtásához. A tagállam megfelelő 
felügyeleti mechanizmusokat alakítanak 
ki az illetékes hatóság függetlenségének és 
hatékonyságának nyomon követése 
érdekében, és megtesz minden szükséges 
lépést annak javításáért.

Or. en

Módosítás 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes
hatóság megfelelő forrásokkal
rendelkezzen az e rendelet szerinti 
feladatai végrehajtásához.

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes
hatóságok megfelelő emberi és pénzügyi
forrásokkal rendelkezzenek az e rendelet 
szerinti feladatai végrehajtásához.

Or. en
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Módosítás 258
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatai 
végrehajtásához.

(4) A fennhatósága alatt tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységgel rendelkező
tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatai 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 259
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatai 
végrehajtásához.

(4) A tagállam biztosítja, hogy az illetékes 
hatóság a szükséges felhatalmazással és
megfelelő forrásokkal rendelkezzen az e 
rendelet szerinti feladatai végrehajtásához.

Or. ro

Módosítás 260
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A tengeri biztonság ügynökségi 
ellenőrzése
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(1) Az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) vagy egy új, 
megfelelően létrehozott Ügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) műszaki és 
tudományos segítséget nyújt a Bizottság és 
a tagállamok számára a tengeri olaj- és 
gázműveletek biztonságának területén a 
kockázatok minimalizálása és a közösségi 
jogszabályok megfelelő alkalmazása 
érdekében.
(2) Az Ügynökség az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseit és az engedélyezési 
eljárásokra és vészhelyzeti 
válaszintézkedésekre vonatkozó nemzeti 
szabályok értékelését is magukba foglaló 
intézkedések révén biztosítja, hogy a 
tagállamok maradéktalanul megfeleljenek 
e rendelet valamennyi előírásának.
(3) Az Ügynökség ezenfelül az alábbi 
feladatokat látja el a katasztrófaelhárítás 
tekintetében:
i. segíti a tagállamokat és a Bizottságot az 
olajszennyezések kiterjedésének és 
környezeti hatásának, valamint az ezek 
körül működő létesítmények vagy hajók 
által jelentett biztonsági kockázatok 
észlelésében és nyomon követésében;
ii. súlyos baleset, ezen belül az EU vizein 
túli, országhatárokat átlépő hatások 
esetén segíti a tagállamok helyreállításra 
és szennyeződésmentesítésre irányuló 
erőfeszítéseit és a határokon átnyúló 
vészhelyzeti válaszintézkedések 
összehangolását;
iii. segíti a tagállamokat a tengeri olaj- és 
gázipari létesítményekkel kapcsolatos 
balesetekre irányuló vizsgálatok során, 
beleértve a korrekciós intézkedések 
szűrését is;
(4) Az Ügynökség megfelelő regionális és 
globális fórumokon ösztönzi a magas 
szintű biztonsági előírások és a legjobb 
gyakorlatok nemzetközi alkalmazását a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában.
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Or. en

Módosítás 261
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A tengeri biztonság ügynökségi 

ellenőrzése
(1) Az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) vagy egy új, 
megfelelően létrehozott Ügynökség (a 
továbbiakban: Ügynökség) műszaki és 
tudományos segítséget nyújt a Bizottság és 
a tagállamok számára a tengeri olaj- és 
gázműveletek biztonságának területén a 
kockázatok minimalizálása és a közösségi 
jogszabályok megfelelő alkalmazása 
érdekében.
(2) Az Ügynökség felülvizsgálja az e 
rendelet szerint kiadott engedélyeket, 
ellenőrzi az illetékes hatóságokat, és 
felügyeli az ellenőrzéseket, valamint a 
tagállamok katasztrófavédelmi 
intézkedéseit.
(3) Az Ügynökség ezenfelül az alábbi 
feladatokat látja el a katasztrófaelhárítás 
tekintetében:
i. segíti a tagállamokat és a Bizottságot az 
olajszennyezések kiterjedésének és 
környezeti hatásának, valamint az ezek 
körül működő létesítmények vagy hajók 
által jelentett biztonsági kockázatok 
észlelésében és nyomon követésében;
ii. súlyos baleset, ezen belül az EU vizein 
túli, országhatárokat átlépő hatások 
esetén segíti a tagállamok helyreállításra 
és szennyeződésmentesítésre irányuló 
erőfeszítéseit és a határokon átnyúló 
vészhelyzeti válaszintézkedések 
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összehangolását;
iii. segíti a tagállamokat a tengeri olaj- és 
gázipari létesítményekkel kapcsolatos 
balesetekre irányuló vizsgálatok során, 
beleértve a korrekciós intézkedések 
szűrését is;
Az Ügynökség megfelelő regionális és 
globális fórumokon ösztönzi a magas 
szintű biztonsági előírások és a legjobb 
gyakorlatok nemzetközi alkalmazását a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 262
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk (új)
A tengeri biztonság ügynökségi 
ellenőrzése
(1) Az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) vagy egy új, 
megfelelően létrehozott Ügynökség (a 
továbbiakban: „az Ügynökség”) műszaki 
és tudományos segítséget nyújt a Bizottság 
és a tagállamok számára a tengeri olaj- és 
gázműveletek biztonságával kapcsolatos 
kockázatok minimalizálása és a közösségi 
jogszabályok megfelelő alkalmazása 
érdekében.
(2) Az Ügynökség az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseit és az engedélyezési 
eljárásokra és vészhelyzeti 
válaszintézkedésekre vonatkozó nemzeti 
szabályok értékelését is magukba foglaló 
intézkedések révén biztosítja, hogy a 
tagállamok maradéktalanul megfeleljenek 
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e rendelet valamennyi előírásának.
(3) Az Ügynökség megfelelő regionális és 
globális fórumokon ösztönzi a magas 
szintű biztonsági előírások és a legjobb 
gyakorlatok nemzetközi alkalmazását a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 263
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 

(EMSA)
Az EMSA feladatai a következők:
(1) Az ellenőrzések, valamint a 
tagállamok katasztrófaelhárítási 
intézkedéseinek felügyelete.
(2) A katasztrófaelhárítás tekintetében:
a) a tagállamok és a Bizottság segítése az 
olajszennyezések kiterjedésének és 
környezeti hatásának, valamint az ezek 
körül működő létesítmények vagy hajók 
által jelentett biztonsági kockázatok 
észlelésében és nyomon követésében;
b) súlyos baleset, ezen belül az EU vizein 
túli, országhatárokat átlépő hatások 
esetén a tagállamok helyreállításra és 
szennyeződésmentesítésre irányuló 
erőfeszítéseinek segítése és a határokon 
átnyúló katasztrófaelhárító intézkedések 
összehangolása;
c) a tagállamok segítése a tengeri olaj- és 
gázipari létesítményekkel kapcsolatos 
balesetekre irányuló vizsgálatok során, 
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beleértve a korrekciós intézkedések 
szűrését is.
(3) Megfelelő regionális és globális 
fórumokon a magas szintű biztonsági 
előírások és a legjobb gyakorlatok 
nemzetközi alkalmazásának ösztönzése a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 264
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 

feladatai
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség:
i. segíti a tagállamokat és a Bizottságot az 
olaj/gázszennyezések kiterjedésének és 
környezeti hatásának észlelésében és 
nyomon követésében;
ii. jelentős baleset esetén segíti a 
tagállamokat a katasztrófaelhárítási 
tervek kidolgozásában és 
végrehajtásában, különösen határokon 
átnyúló hatások esetén, beleértve az uniós 
vizeken túli hatásokat is.

Or. en

Módosítás 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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 39. cikk átmeneti rendelkezéseire is 
figyelemmel, egy termelő létesítmény 
üzemeltetője az illetékes hatóság részére a 
következő dokumentumokat nyújtja be:

Or. en

Módosítás 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tervezett termelő létesítmény esetében a 
II. melléklet 1. pontja követelményeinek
megfelelő létesítménytervet;

a) tervezett termelő létesítmény esetében a 
II. melléklet 1. pontja
minimumkövetelményeinek megfelelő 
létesítménytervet;

Or. en

Módosítás 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 10. vagy 11. cikkben meghatározott
információkat tartalmazó, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést;

b) egy új termelési helyszínre 
áthelyezendő, és ott működést végző, 
meglévő termelő létesítmény esetében a II. 
melléklet 1. részében meghatározott
követelmények szerinti áttelepítésről szóló
értesítést;

Or. en
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Módosítás 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 12. cikk szerinti belső 
katasztrófaelhárítási tervet, amely a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés részét 
alkotja;

c) a 10. cikkben meghatározott 
információkat tartalmazó, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést;

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy helyezzék át e követelményeket a benyújtási követelmények teljes listáját 
feltüntető II. mellékletbe. 

Módosítás 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 18. cikk szerinti, a súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó üzemeltetői 
stratégiai összefoglalót, amely a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés részét 
alkotja.

törölve

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy helyezzék át e követelményeket a benyújtási követelmények teljes listáját 
feltüntető II. mellékletbe. 

Módosítás 270
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az üzemeltető pénzügyi biztosítékára 
vonatkozó bizonyítékot.

Or. en

Módosítás 271
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az üzemeltető pénzügyi biztosítékára 
vonatkozó bizonyítékot.

Or. en

Módosítás 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A létesítménytervet legfeljebb 24 héttel 
a tervezett tevékenységekkel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
benyújtásának várható időpontja előtt 
meg kell küldeni az illetékes hatóság 
részére.

(2) A 39. cikk átmeneti rendelkezéseire 
figyelemmel, egy nem termelő létesítmény 
üzemeltetője az illetékes hatóság részére
benyújtja a 11. cikkben meghatározott 
információkat is tartalmazó súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A súlyos veszélyhelyzetekről szóló
jelentést az illetékes hatóság által 
megadott határidőig, de legfeljebb 12 
héttel a tevékenység megkezdésének 
várható időpontja előtt meg kell küldeni 
az illetékes hatóság részére.

(3) Az illetékes hatóság a javasolt 
fejlesztés megfelelően korai szakaszában 
kézhez kapja a létesítménytervről szóló 
értesítést, hogy az üzemeltető számára 
lehetővé tegye minden olyan kérdés 
figyelembevételét, amelyet az illetékes 
hatóság a végleges tervek befejezése és a
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
elkészítése során felvetett.

Or. en

Módosítás 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóság a javasolt 
fejlesztés megfelelően korai szakaszában 
kézhez kapja az áttelepítésről szóló 
értesítést, hogy az üzemeltető számára 
lehetővé tegye minden olyan kérdés 
figyelembevételét, amelyet az illetékes 
hatóság a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elkészítése során felvetett.

Or. en

Módosítás 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben egy meglévő termelő 
létesítmény be- vagy kilép egy tagállam 
vizeibe/vizeiből, még annak a napját 
megelőzően írásban értesíteni kell a 
vonatkozó illetékes hatóságokat, amikor a 
termelő létesítmény a tagállam vizeire 
belépni vagy onnan kilépni készül.

Or. en

Módosítás 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Amennyiben a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
benyújtását megelőzően lényegesen 
módosul a létesítménytervről vagy 
áttelepítésről szóló értesítés, a lehető 
leghamarabb értesítik az illetékes 
hatóságot e változásról.

Or. en

Módosítás 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az illetékes hatóság a műveletek 
tervezett megkezdése előtt legalább 24 
héttel korábban vagy az illetékes hatóság 
által meghatározott határidőn belül 
megkapja a súlyos veszélyhelyzetekről 
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szóló jelentést. 

Or. en

Módosítás 278
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg egészére alkalmazandó; elfogadása esetén a szövegben mindenütt el
kell végezni a szükséges módosításokat.

Módosítás 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 legalább a II. 
melléklet 2. és 5. pontjában meghatározott 
információkat, és adott esetben felül kell 
vizsgálni. A súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentés elkészítése során konzultálni 
kell a munkavállalók képviselőivel.

Or. en
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Módosítás 280
Francisco Sosa Wagner

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, és bizonyítékot kell 
tartalmaznia arra nézve, hogy a 
munkavállalók képviselőinek véleményét 
figyelembe vették.

Or. en

Módosítás 281
Ivo Belet

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, a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló aktuális 
jelentés lényegi részét érintő
változtatásokat eszközölnek vagy a 
létesítmény 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.

Or. en

Módosítás 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 a súlyos 
balesetek kockázatát lényegesen 
megváltoztató változtatásokat eszközölnek 
vagy e változtatásokkal egy kötött termelő 
létesítmény felszámolását tervezik, a 
termelő létesítménnyel kapcsolatos, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést a II. 
melléklet 6. pontjában meghatározott 
minimumkövetelményekkel összhangban 
módosítani kell, és a módosított jelentést 
be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

Or. en

Indokolás

Ennek a cikknek elő kell írnia a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés rutinszerű 
felülvizsgálatát, a jelentés naprakészen tartása érdekében. Mivel a mobil létesítményeket nem 
a helyszínen számolják fel, ezt a követelményt csak a kötött létesítmények tekintetében kell 
alkalmazni.

Módosítás 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az illetékes hatóság 
kéri ezen információk magadását vagy a 
benyújtott dokumentum módosítását.

(4) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az üzemeltető az 
illetékes hatóság kérésére benyújtja ezen 
információkat és szükség esetén megteszi 
a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
benyújtásával kapcsolatos módosításokat.

Or. en
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Indokolás

A cikket módosítani kell annak érdekében, hogy a kötelesség az üzemeltetőre és ne az illetékes 
hatóságra vonatkozzon.

Módosítás 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, a 
(3) bekezdés szerint módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést az 
illetékes hatóság által megadott 
határidőig, de legfeljebb 6 héttel a 
tevékenység megkezdésének várható 
időpontja előtt be kell nyújtani az illetékes 
hatósághoz. A tervezett tevékenység csak 
azt követően kezdhető meg, hogy az 
illetékes hatóság elfogadta a termelő 
létesítménnyel kapcsolatos módosított, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

(5) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, a 
(3) bekezdés szerint módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
legfeljebb 12 héttel a tevékenység 
megkezdésének várható időpontja előtt, 
vagy az illetékes hatóság által 
meghatározott határidőn belül be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz. A súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelenlegi 
jelentésben szereplő eljárások vagy 
szabályozások bármely javasolt 
módosításának alkalmazása csak azt 
követően kezdődhet, hogy az illetékes 
hatóság elfogadta a termelő létesítménnyel 
kapcsolatos módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az üzemeltető rendszeresen, legalább 
ötévente vagy – ha az illetékes hatóság azt 

(6) A termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
az üzemeltető rendszeresen, legalább 
ötévente vagy – ha az illetékes hatóság azt 
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megköveteli – ennél gyakrabban 
felülvizsgálja, és a felülvizsgálat 
eredményét megküldi az illetékes 
hatóságnak.

kéri – ennél gyakrabban felülvizsgálja. A
felülvizsgálat összefoglalását annak 
befejezése után 28 nappal – vagy ha a 
felülvizsgálatot az illetékes hatóság kérte, 
az illetékes hatóság által megadott 
határidőn belül – be kell nyújtani az 
illetékes hatóságnak.

Or. en

Módosítás 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 
legalább a II. melléklet 3. és 5. pontjában 
meghatározott információkat, és adott 
esetben felül kell vizsgálni. A súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
elkészítése során konzultálni kell a 
munkavállalók képviselőivel.

Or. en

Indokolás

Ennek a cikknek elő kell írnia a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés rutinszerű 
felülvizsgálatát, a jelentés naprakészen tartása érdekében.

Módosítás 287
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentésnek tartalmaznia kell a II. 
melléklet 3. és 5. pontjában meghatározott 
információkat, és bizonyítékot kell 
tartalmaznia arra nézve, hogy a 
munkavállalók képviselőinek véleményét 
figyelembe vették.

Or. en

Módosítás 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a nem termelő létesítményen 
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.

(2) Ha a nem termelő létesítményen a 
súlyos balesetek kockázatát lényegesen 
megváltoztató változtatásokat eszközölnek 
vagy e változtatásokkal egy kötött nem 
termelő létesítmény felszámolását tervezik, 
a termelő létesítménnyel kapcsolatos, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést a 
II. melléklet 6. pontjában meghatározott 
minimumkövetelményekkel összhangban 
módosítani kell, és a módosított jelentést 
be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

Or. en

Indokolás

Mivel a mobil létesítményeket nem a helyszínen számolják fel, ezt a követelményt csak a kötött 
létesítmények tekintetében kell alkalmazni.

Módosítás 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyhez kötött nem termelő 
létesítménnyel kapcsolatos, a (2) bekezdés 
szerint módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést az 
illetékes hatóság által megadott 
határidőig, de legfeljebb 2 héttel a 
tevékenység megkezdésének várható 
időpontja előtt be kell nyújtani az illetékes 
hatósághoz. A tervezett tevékenység csak 
azt követően kezdhető meg, hogy az 
illetékes hatóság elfogadta a nem termelő 
létesítménnyel kapcsolatos módosított, 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

(3) A helyhez kötött nem termelő 
létesítménnyel kapcsolatos, a (2) bekezdés 
szerint módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést 
legfeljebb 12 héttel a tevékenység 
megkezdésének várható időpontja előtt, 
vagy az illetékes hatóság által megadott 
határidőn belül be kell nyújtani az 
illetékes hatósághoz. A súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelenlegi 
jelentésben szereplő eljárások vagy 
szabályozások bármely javasolt 
módosításának alkalmazása csak azt 
követően kezdődhet, hogy az illetékes 
hatóság elfogadta a termelő létesítménnyel 
kapcsolatos módosított, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mobil nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, a (2) bekezdés szerint 
módosított, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést az illetékes hatóság által 
megadott határidőig, de mindenképpen
legfeljebb 2 héttel a tevékenység 
megkezdésének esedékes időpontja előtt be 
kell nyújtani az illetékes hatósághoz. A 
létesítmény mindaddig nem üzemeltethető, 
amíg az illetékes hatóság el nem fogadta a 
nem termelő létesítménnyel kapcsolatos 
módosított, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést.

(4) A mobil nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, a (2) bekezdés szerint 
módosított, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést legfeljebb 12 héttel a 
tevékenység megkezdésének várható 
időpontja előtt, vagy az illetékes hatóság 
által megadott határidőn belül be kell 
nyújtani az illetékes hatósághoz. A 
létesítmény mindaddig nem üzemeltethető, 
amíg az illetékes hatóság el nem fogadta a 
nem termelő létesítménnyel kapcsolatos 
módosított, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést.

Or. en
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Módosítás 291
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az illetékes hatóság 
kéri ezen információk megadását vagy a 
benyújtott dokumentum módosítását.

(5) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az üzemeltető az 
illetékes hatóság kérésére benyújtja ezen 
információkat és szükség esetén megteszi
a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
benyújtásával kapcsolatos, szükségesként 
azonosított módosításokat.

Or. en

Módosítás 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az illetékes hatóság 
kéri ezen információk megadását vagy a 
benyújtott dokumentum módosítását.

(5) Amennyiben további információkra van 
szükség a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés elfogadásához, az üzemeltető az 
illetékes hatóság kérésére benyújtja ezen 
információkat és megteszi a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
benyújtásával kapcsolatos, szükségesként 
azonosított módosításokat.

Or. en

Indokolás

A cikket módosítani kell annak érdekében, hogy a kötelesség az üzemeltetőre és ne az illetékes 
hatóságra vonatkozzon.
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Módosítás 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést az üzemeltető rendszeresen, 
legalább ötévente vagy – ha az illetékes 
hatóság azt kéri – ennél gyakrabban 
felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményét 
meg kell küldeni az illetékes hatóság 
részére.

(6) A nem termelő létesítménnyel 
kapcsolatos, súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentést az üzemeltető rendszeresen, 
legalább ötévente vagy – ha az illetékes 
hatóság azt kéri – ennél gyakrabban 
felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
összefoglalását annak befejezése után 28 
nappal – vagy ha a felülvizsgálatot az 
illetékes hatóság kérte, az illetékes hatóság 
által megadott határidőn belül – be kell 
nyújtani az illetékes hatóságnak.

Or. en

Módosítás 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők belső 
katasztrófaelhárítási tervet készítenek a 
súlyos balesetekre vonatkozó azon 
kockázatértékelés figyelembe vételével, 
amely a legutóbbi, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés idején 
készült. Mobil nem termelő létesítményről 
történő kútfúrás esetén a kút 
üzemeltetéséről szóló értesítés szerinti 
kockázatértékelést bele kell építeni a 
létesítmény katasztrófaelhárítási tervébe.

(1) Az üzemeltetők belső 
katasztrófaelhárítási tervet készítenek a 
súlyos balesetekre vonatkozó azon 
kockázatértékelés figyelembe vételével, 
amely a legutóbbi, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés idején 
készült. Mobil nem termelő létesítményről 
történő kútfúrás esetén a belső 
katasztrófaelhárítási tervet a kút 
üzemeltetéséről szóló értesítés mellett be 
kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

Or. en
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Módosítás 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termelő és nem termelő létesítmények 
esetében a belső katasztrófaelhárítási tervet 
a súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
részeként be kell nyújtani az illetékes 
hatósághoz.

(2) Termelő és nem termelő létesítmények 
esetében a belső katasztrófaelhárítási tervet 
a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentéssel az üzemeltető benyújtja az 
illetékes hatósághoz.

Or. en

Módosítás 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha kút üzemeltetését végző nem 
termelő létesítmények esetében a kút 
különleges elhelyezkedése miatt sor került 
a belső katasztrófaelhárítási terv 
módosítására, a kút üzemeltetéséről szóló 
értesítés keretében tájékoztatni kell az 
illetékes hatóságot a belső 
katasztrófaelhárítási terv említett 
módosításáról.

törölve

Or. en

Indokolás

A bekezdés szükségtelen, mivel a 12. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a tervet a kút 
üzemeltetésével benyújtott értesítés szerinti minden egyes kockázatértékelés részeként kell 
benyújtani.

Módosítás 297
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az üzemeltetők igazolják, hogy az 
esetleges olajszennyezések lezárására 
szolgáló berendezések súlyos baleset 
esetén időben bevethetők.

Or. en

Módosítás 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az esetleges olajszennyezések 
lezárására szolgáló berendezéseket olyan 
helyszínen kell tartani, hogy súlyos 
baleset esetén időben bevethetők legyenek.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslat Belet úr jelentéstervezetének 35. módosításához. A lezárásra szolgáló 
berendezéseket légi úton is lehet szállítani, ezért a „közelség” nem feltétlenül megfelelő.

Módosítás 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legalább 21 nappal a kút 
üzemeltetésének megkezdése előtt a
kútüzemeltető értesítést küld az illetékes 

(1) A kútüzemeltető – a kút 
üzemeltetésének megkezdése előtt 
legfeljebb 21 nappal, vagy az illetékes 
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hatóságnak, amely tartalmazza a kút 
tervével és üzemeltetésével kapcsolatos, a 
II. melléklet 4. pontja szerinti 
követelményeknek megfelelő 
információkat.

hatóság által megadott határidőn belül –
értesítést küld az illetékes hatóságnak, 
amely tartalmazza a kút tervét és az 
üzemeltetésére vonatkozó javaslatokat, a 
II. melléklet 4. pontja szerinti 
minimumkövetelményekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság áttanulmányozza 
az értesítést, és meghozza a kút 
üzemeltetésének megkezdése előtt általa
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

(2) Az illetékes hatóság áttanulmányozza 
az értesítést, és a kút üzemeltetésének 
megkezdése előtt meghozza a
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kútüzemeltető haladéktalanul értesíti 
az illetékes hatóságot a kút üzemeltetéséről 
szóló értesítésben szereplő információkban 
történt bármely lényeges változásról, és 
egyidejűleg tájékoztatja erről a 15. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerinti független 
kútvizsgálót is.

(3) A kútüzemeltető haladéktalanul értesíti 
az illetékes hatóságot a kút üzemeltetéséről 
szóló értesítésben szereplő információkban 
történt bármely lényeges változásról. A 
kútüzemeltető bevonja a 15. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerinti független 
hitelesítőt is.

Or. en
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Indokolás

Az események sorrendje nem logikus. A kútüzemeltetőnek be kell vonnia a független hitelesítőt 
a lényeges változások előkészítésébe, mielőtt a változásról értesíti az illetékes hatóságot. A 
javasolt módosítás ezt tükrözi.

Módosítás 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha fennáll annak a kockázata, hogy 
a kútüzemeltetés során váratlanul 
szénhidrogén szabadul fel a kútból, a 
kútüzemeltető a II. melléklet 4a. 
pontjának követelményeivel összhangban 
jelentést küld az illetékes hatóságnak. A 
jelentéseket heti időközönként kell 
benyújtani, a kútüzemeltetés 
megkezdésének napjától kezdve, vagy az 
illetékes hatóság által meghatározott 
időközönként.

Or. en

Módosítás 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon létesítmény üzemeltetője, amelyet 
együttes üzemeltetésben kívánnak 
üzemeltetni, értesítést küld az illetékes 
hatóságnak, amely tartalmazza az együttes 
üzemeltetéssel kapcsolatos, a II. melléklet 
7. pontja szerinti követelményeknek
megfelelő információkat. Az érintett
létesítmények üzemeltetői megegyezhetnek 

(1) Azon létesítmény üzemeltetője, amelyet 
együttes üzemeltetésben kívánnak 
üzemeltetni, értesítést küld az illetékes 
hatóságnak, amely tartalmazza az együttes 
üzemeltetéssel kapcsolatos, a II. melléklet 
7. pontja szerinti 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
információkat. Ha a létesítmények egynél 
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abban, hogy az együttes üzemeltetésről 
szóló értesítést egyikük készíti el 
valamennyiük képviseletében. Az értesítést 
legalább 21 nappal az együttes üzemeltetés 
megkezdése előtt meg kell küldeni az 
illetékes hatóságnak.

több üzemeltetője közreműködik az 
együttes üzemeltetésben, az 
üzemeltetőknek meg kell egyezniük abban, 
hogy egyiküknek el kell készítenie az 
együttes üzemeltetésről szóló értesítést. Az 
értesítést legalább 21 nappal az együttes 
üzemeltetés megkezdése előtt, vagy az 
illetékes hatóság által megadott határidőn 
belül meg kell küldeni az illetékes 
hatóságnak

Or. en

Módosítás 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság áttanulmányozza 
az értesítést, és meghozza az együttes 
üzemeltetés megkezdése előtt általa 
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

(2) Az illetékes hatóság áttanulmányozza 
az értesítést, és az együttes üzemeltetések
megkezdése előtt meghozza az általa 
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értesítést elkészítő üzemeltető 
haladéktalanul értesíti az illetékes 
hatóságot az értesítésben szereplő 
információkban történt bármely lényeges 
változásról.

(3) Az értesítést elkészítő üzemeltető 
haladéktalanul értesíti az illetékes 
hatóságot az együttes üzemeltetésről szóló
értesítésben szereplő információkban 
történt bármely lényeges változásról.

Or. en
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Módosítás 306
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Független harmadik fél által végzett
hitelesítés

Független hitelesítés

Or. fr

Módosítás 307
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Független harmadik fél által végzett
hitelesítés

Független hitelesítés

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a legjobb elérhető gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 308
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Független harmadik fél által végzett Független hitelesítés
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hitelesítés

Or. en

Módosítás 309
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és kútvizsgálat rendszereit, és 
ismertetik azokat a 18. cikk szerinti, a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független hitelesítés és kútvizsgálat 
rendszereit, és ismertetik azokat a 18. cikk 
szerinti, a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

Or. en

Módosítás 310
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és kútvizsgálat rendszereit, és 
ismertetik azokat a 18. cikk szerinti, a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

(1) Az üzemeltetők a létesítmény vagy kút 
életciklusa vonatkozásában kidolgozzák a 
független hitelesítés és kútvizsgálat 
rendszereit, és ismertetik azokat a 10. és 
11. cikk szerinti, a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés mellett 
benyújtott, a biztonságirányítási 
rendszerről szóló ismertetőben.

Or. en

Indokolás

A független hitelesítést a lehető legkorábban el kell kezdeni, és a létesítmény vagy kút teljes 
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élettartamára kell vonatkoznia. Ezt a fontos elvet egyértelműsíteni kell a 15. cikkben.

Módosítás 311
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független harmadik fél által végzett 
hitelesítés és kútvizsgálat rendszereit, és 
ismertetik azokat a 18. cikk szerinti, a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
kútvizsgálat független hitelesítési 
rendszerét, és ismertetik azokat a 18. cikk 
szerinti, a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

Or. fr

Módosítás 312
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és kútvizsgálat rendszereit, és 
ismertetik azokat a 18. cikk szerinti, a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

(1) Az üzemeltetők kidolgozzák a 
független hitelesítés és kútvizsgálat 
rendszereit, és ismertetik azokat a 18. cikk 
szerinti, a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés részét alkotó, súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó stratégiájukban.

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a legjobb elérhető gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 
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Módosítás 313
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A független hitelesítés eredményei 
nem érintik az üzemeltetőnek a 
berendezések és rendszerek helyes és 
biztonságos működése biztosítására 
vonatkozó felelősségét.

Or. en

Módosítás 314
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független hitelesítést végző
harmadik fél kiválasztására, valamint a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és a független kútvizsgálat 
rendszereire vonatkozó tervnek meg kell 
felelnie a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak.

(2) A független hitelesítő kiválasztására, 
valamint a független hitelesítés és a 
független kútvizsgálat rendszereire 
vonatkozó tervnek meg kell felelnie a II. 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 315
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független hitelesítést végző 
harmadik fél kiválasztására, valamint a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és a független kútvizsgálat 
rendszereire vonatkozó tervnek meg kell 
felelnie a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak.

(2) A független hitelesítő kiválasztására, 
valamint a független hitelesítés és a 
független kútvizsgálat rendszereire 
vonatkozó tervnek meg kell felelnie 
legalább a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 316
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független hitelesítést végző 
harmadik fél kiválasztására, valamint a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és a független kútvizsgálat 
rendszereire vonatkozó tervnek meg kell 
felelnie a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak.

(2) A független hitelesítő kiválasztására, 
valamint a kútvizsgálat független 
hitelesítésének rendszereire vonatkozó 
tervnek meg kell felelnie a II. melléklet 5. 
pontjában meghatározott kritériumoknak. 

Or. fr

Módosítás 317
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független hitelesítést végző 
harmadik fél kiválasztására, valamint a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés és a független kútvizsgálat 
rendszereire vonatkozó tervnek meg kell 

2. A független hitelesítő kiválasztására, 
valamint a független hitelesítés és a 
független kútvizsgálat rendszereire 
vonatkozó tervnek meg kell felelnie a II. 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
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felelnie a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak.

kritériumoknak.

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a legjobb elérhető gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 318
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A független harmadik fél által a 
termelő és nem termelő létesítmények 
tekintetében végzett hitelesítés rendszerét
ki kell dolgozni:

(3) A független hitelesítés rendszereit ki 
kell dolgozni

Or. en

Módosítás 319
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A független harmadik fél által a 
termelő és nem termelő létesítmények 
tekintetében végzett hitelesítés rendszerét 
ki kell dolgozni:

(3) A termelő és nem termelő 
létesítmények tekintetében végzett 
független hitelesítés rendszerét ki kell 
dolgozni:

Or. en



AM\911374HU.doc 123/275 PE494.690v01-00

HU

Módosítás 320
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A független harmadik fél által a 
termelő és nem termelő létesítmények 
tekintetében végzett hitelesítés rendszerét 
ki kell dolgozni:

(3) A termelő és nem termelő 
létesítmények tekintetében végzett 
független hitelesítés rendszerét ki kell 
dolgozni:

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a legjobb elérhető gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 321
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott rendszerek és 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
megfelelőek és naprakészek, valamint 
hogy a veszélyhelyzet-kezelési rendszer 
vizsgálati és ellenőrzési menetrendje
megfelelő, naprakész és 
rendeltetésszerűen működik;

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott üzemek és 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
megfelelőek, valamint hogy a 
veszélyhelyzet-kezelési rendszerek 
vizsgálata és ellenőrzése megfelelő, és 
megfelelően végrehajtott;

Or. en
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Indokolás

Ez a pont bevezeti a „meghatározott rendszerek” fogalmát, anélkül, hogy 
megmagyarázná/meghatározná, hogy ez mit jelent. Ennek következtében a 15. cikk (3) 
bekezdésének a) pontját úgy lehet értelmezni, mintha a létesítmény, és nem az üzem vagy 
berendezés biztonságirányítási rendszerének harmadik fél által végzett hitelesítését írná elő. 
Ezért ajánlatos a „meghatározott üzem” fogalmának használata.

Módosítás 322
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott rendszerek és 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
megfelelőek és naprakészek, valamint hogy 
a veszélyhelyzet-kezelési rendszer 
vizsgálati és ellenőrzési menetrendje 
megfelelő, naprakész és rendeltetésszerűen 
működik;

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott rendszerek és 
adott esetben biztonsági szempontból 
kritikus elemek megfelelőek és 
naprakészek, valamint hogy a 
veszélyhelyzet-kezelési rendszer vizsgálati 
és ellenőrzési menetrendje megfelelő, 
naprakész és rendeltetésszerűen működik;

Or. en

Módosítás 323
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott rendszerek és 
biztonsági szempontból kritikus elemek 

a) a létesítményeket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a 
létesítmények kockázatértékelésében és 
biztonságirányítási rendszerében 
beazonosított meghatározott rendszerek és 
szükség esetén a biztonsági szempontból 
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megfelelőek és naprakészek, valamint hogy 
a veszélyhelyzet-kezelési rendszer 
vizsgálati és ellenőrzési menetrendje 
megfelelő, naprakész és rendeltetésszerűen 
működik;

kritikus elemek megfelelőek és 
naprakészek, valamint hogy a 
veszélyhelyzet-kezelési rendszer vizsgálati 
és ellenőrzési menetrendje megfelelő, 
naprakész és rendeltetésszerűen működik; 

Or. fr

Módosítás 324
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket 
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának 
és alapul szolgálnak a kútterv bármilyen 
okból történő módosításához.

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó 
értesítéseket érintően, független 
biztosítékot nyújtva arra, hogy a kútterv és 
a kútellenőrző rendszerre vonatkozó 
intézkedések mindenkor megfelelnek a kút 
feltételezett állapotának 

Or. en

Módosítás 325
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket 
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának 
és alapul szolgálnak a kútterv bármilyen 
okból történő módosításához.

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának,
és a kútterv bármilyen okból történő 
módosításakor naprakésszé teszik őket.

Or. en
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Módosítás 326
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket 
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának 
és alapul szolgálnak a kútterv bármilyen 
okból történő módosításához.

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának,
és a kútterv bármilyen okból történő 
módosítása esetén naprakésszé teszik őket.

Or. en

Módosítás 327
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket 
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kútterv és a kútellenőrző 
rendszerre vonatkozó intézkedések 
megfelelnek a kút feltételezett állapotának 
és alapul szolgálnak a kútterv bármilyen 
okból történő módosításához.

b) a kút üzemeltetésére vonatkozó terveket
érintően, független biztosítékot nyújtva 
arra, hogy a kúttervre vonatkozó 
intézkedések megfelelnek a kút 
feltételezett állapotának, és a kútterv 
bármilyen okból történő módosítása esetén 
naprakésszé teszik őket. 

Or. fr

Módosítás 328
Vicky Ford

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



AM\911374HU.doc 127/275 PE494.690v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az üzemeltetők válaszolnak a 
független hitelesítés eredményeire és az 
eredmények alapján megteszik a 
megfelelő intézkedést.

Or. en

Módosítás 329
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés (3) bekezdés a) pontja szerinti 
rendszerének eredményeihez.

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független hitelesítés (3) bekezdés a) pontja 
szerinti rendszerről szóló jelentés
eredményeihez, a jelentésre adott 
válaszukhoz és a jelentéssel kapcsolatos 
fellépésükhöz, és ezeket az üzemeltető az 
ezekkel kapcsolatos olaj- és gázipari 
tevékenységek végeztétől számított 6 
hónapos időszakon keresztül megőrzi.

Or. en

Indokolás

A hitelesítésről szóló jelentéseket kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani, 
de a II. melléklet 5. cikkének (3) bekezdése nem követi ugyanezt az elvet. Ezeket az 
információkat egy meghatározott időszakra meg kell őrizni (pl. a rendszer minden 
vizsgálatának és felülvizsgálatának stb. nyilvántartását a létesítmény élettartama alatt és az 
azt követő 6 hónapban meg kell őrizni).

Módosítás 330
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés (3) bekezdés a) pontja szerinti 
rendszerének eredményeihez.

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független hitelesítés (3) bekezdés a) pontja 
szerinti rendszerének eredményeihez, az 
ezekre adott válaszukhoz és az ezekkel 
kapcsolatos fellépésükhöz.

Or. en

Módosítás 331
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés (3) bekezdés a) pontja szerinti 
rendszerének eredményeihez.

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független hitelesítés (3) bekezdés a) pontja 
szerinti rendszerének eredményeihez. 

Or. fr

Módosítás 332
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független harmadik fél által végzett
hitelesítés (3) bekezdés a) pontja szerinti 
rendszerének eredményeihez.

(4) Az üzemeltetők kérésre az illetékes 
hatóság részére hozzáférést biztosítanak a 
független hitelesítés (3) bekezdés a) pontja 
szerinti rendszerének eredményeihez.

Or. fr
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Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a legjobb elérhető gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 333
Vicky Ford

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A további adminisztratív teherhez képest nem képvisel túlságosan nagy értéket az, ha az 
üzemeltetőt kötelezik annak biztosítására, hogy a független kútvizsgáló megállapításai 
belekerüljenek a kút kiviteli tervéről és védőelemeiről szóló vizsgálattal kapcsolatos 
értesítésbe. Fontos, hogy a kútvizsgáló még a kút beindítása vagy elfogadása előtt megismerje 
a vizsgálat tartalmát.

Módosítás 334
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Termelő létesítmény esetében a 
hitelesítési rendszert a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés illetékes 
hatóságnak való megküldését megelőzően 
kell felállítani. Nem termelő létesítmény 

(6) Termelő létesítmény esetében a 
hitelesítési rendszert a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés illetékes 
hatóságnak való megküldését megelőzően 
kell felállítani. Nem termelő létesítmény 
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esetében a hitelesítési rendszert azt 
megelőzően kell felállítani, hogy az adott 
létesítmény részt venne valamely konkrét 
tevékenységben.

esetében a hitelesítési rendszert azt 
megelőzően kell felállítani, hogy az adott 
létesítményt uniós vizeken üzemeltetnék.

Or. en

Módosítás 335
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Termelő létesítmény esetében a 
hitelesítési rendszert a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés illetékes 
hatóságnak való megküldését megelőzően 
kell felállítani. Nem termelő létesítmény 
esetében a hitelesítési rendszert azt 
megelőzően kell felállítani, hogy az adott 
létesítmény részt venne valamely konkrét 
tevékenységben.

(6) Termelő létesítmény esetében a 
független hitelesítési rendszert a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés illetékes 
hatóságnak való megküldését megelőzően 
kell felállítani. Nem termelő létesítmény 
esetében a független hitelesítési rendszert 
azt megelőzően kell felállítani, hogy az 
adott létesítmény részt venne valamely 
konkrét tevékenységben. 

Or. fr

Módosítás 336
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós vizeken üzemeltetett nem 
termelő létesítményeknek meg kell 
felelniük a 2009. április 23-i 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott vonatkozó nemzetközi 
egyezmények követelményeinek vagy a 
mobil tengeri fúrótornyok építésére és 
felszerelésére vonatkozó nemzetközi 
szabályzat (MODU CODE, 2009) 

törölve
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egyenértékű előírásainak. Az említett 
létesítményeknek tanúsítványt kell 
kapniuk egy, az említett rendelettel 
összhangban az Unió által elismert 
szervezettől.

Or. en

Indokolás

Az IMO MODU CODE-ra és egyéb tengeri szabványokra, valamint e követelmények 
tanúsításának módjaira való hivatkozásokat törölni kell. Ezek nem képeznek hozzáadott 
értéket, és megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik-e 
ilyen változtatások előírása (pl. az adott esetben az EU-n kívül elhelyezkedő, lobogó szerinti 
állam szabályozza ezeket a területeket). Megjegyzendő továbbá, hogy jogi szempontból az 
IMO MODU CODE nem kötelező erejű keret.

Módosítás 337
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós vizeken üzemeltetett nem 
termelő létesítményeknek meg kell 
felelniük a 2009. április 23-i 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott vonatkozó nemzetközi 
egyezmények követelményeinek vagy a 
mobil tengeri fúrótornyok építésére és 
felszerelésére vonatkozó nemzetközi 
szabályzat (MODU CODE, 2009) 
egyenértékű előírásainak. Az említett 
létesítményeknek tanúsítványt kell kapniuk 
egy, az említett rendelettel összhangban az 
Unió által elismert szervezettől.

(7) Az uniós vizeken üzemeltetett nem 
termelő mobil létesítményeknek meg kell 
felelniük a 2009. április 23-i 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott vonatkozó nemzetközi 
egyezmények követelményeinek vagy a 
mobil tengeri fúrótornyok építésére és 
felszerelésére vonatkozó nemzetközi 
szabályzat (MODU CODE) hatályos 
változata egyenértékű előírásainak. Az 
említett létesítményeknek tanúsítványt kell 
kapniuk egy, az említett rendelettel 
összhangban az Unió által elismert 
szervezettől arról, hogy megfelelnek a 
szükséges követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 338
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós vizeken üzemeltetett nem 
termelő létesítményeknek meg kell 
felelniük a 2009. április 23-i 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott vonatkozó nemzetközi 
egyezmények követelményeinek vagy a 
mobil tengeri fúrótornyok építésére és 
felszerelésére vonatkozó nemzetközi 
szabályzat (MODU CODE, 2009) 
egyenértékű előírásainak. Az említett 
létesítményeknek tanúsítványt kell kapniuk 
egy, az említett rendelettel összhangban az 
Unió által elismert szervezettől.

(7) Az uniós vizeken üzemeltetett nem 
termelő létesítményeknek meg kell 
felelniük a 2009. április 23-i 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott vonatkozó nemzetközi 
egyezmények követelményeinek. Azoknak 
az új mobil tengeri fúrótornyoknak 
(MODU-knak), amelyek építése 2012. 
január 1-je után kezdődött, meg kell 
felelniük a mobil tengeri fúrótornyok 
építésére és felszerelésére vonatkozó 
nemzetközi szabályzat (MODU CODE, 
2009) egyenértékű előírásainak. Az 
említett létesítményeknek tanúsítványt kell 
kapniuk egy, az említett rendelettel 
összhangban az Unió által elismert 
szervezettől arról, hogy megfelelnek a 
szükséges követelményeknek.

Or. en

Indokolás

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements. The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU. Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.
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Módosítás 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság a Tengerhatósági 
Fórummal konzultálva összeállítja és 
rendszeresen naprakésszé teszi a termelő 
létesítmények 35. cikk szerinti független 
hitelesítését végző harmadik felekként 
elismert szervezetek jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslat Belet úr jelentéstervezetének 40. módosításához. Az EMSA-nak nincsen 
hatásköre tengeri olaj- és gázipari ügyekben, ezért nem kell kikérni a véleményét arról, hogy 
mely szervezetek alkalmasak e célból a független hitelesítést végző harmadik fél szerepének 
betöltésére.

Módosítás 340
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság összeállítja és 
rendszeresen naprakésszé teszi a termelő 
létesítmények 35. cikk szerinti független 
hitelesítését végző harmadik felekként 
elismert szervezetek jegyzékét.

Or. en

Módosítás 341
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenység betiltása Tengeri olaj- és gáztevékenységek 
betiltására vonatkozó hatáskör

Or. en

Indokolás

E cikk rendelkezéseit ki kell terjeszteni, hogy a hatáskör a létesítmények mellett az 
„összekapcsolt infrastruktúrával” kapcsolatos tevékenységek betiltására is vonatkozzon.

Módosítás 342
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság betiltja bármely 
létesítmény vagy létesítményrész 
üzemeltetését vagy üzembe helyezését, 
amennyiben az üzemeltető által a súlyos 
balesetek megelőzésére és azok hatásainak 
enyhítésére javasolt, 10., 11., 13. és 14. 
cikk szerinti intézkedések komoly 
hiányosságokat mutatnak fel.

(1) Az illetékes hatóság betiltja bármely 
létesítmény vagy létesítményrész, vagy 
összekapcsolt infrastruktúra üzemeltetését 
vagy üzembe helyezését, amennyiben az a 
termelő vagy nem termelő 
létesítményekkel kapcsolatos súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés által a 
súlyos balesetek megelőzésére és azok 
hatásainak enyhítésére javasolt, 10., 11., 
13. és 14. cikk szerinti intézkedések 
komoly hiányosságokat mutatnak fel.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
üzemeltetőknek joguk legyen részletes 
tájékoztatást kapni azokról az azonosított 
hiányosságokról, amelyek tekintetében az 
illetékes hatóság gyakorolni kívánja az e 
bekezdés szerinti hatáskörét, valamint 
biztosítják, hogy az üzemeltetők egy 
nemzeti jogszabályok és eljárások által 
meghatározott megfelelő testület előtt az 
illetékes hatóságnak az (1) bekezdés 
alapján meghozott tiltó határozata ellen 
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jogorvoslattal élhessenek.

Or. en

Indokolás

Ezt akkor lehet alkalmazni, ha az intézkedések objektív megítélés alapján súlyosan hiányosak, 
és a jogorvoslathoz való jognak a Seveso-irányelvben meghatározottakhoz hasonlóan kell 
működnie. Az üzemeltetőket a válaszadás és a szükség szerinti jogorvoslat lehetővé tétele 
érdekében tájékoztatni kell az illetékes hatóság indokairól.

Módosítás 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a 10. és 11. cikk szerinti, súlyos
veszélyhelyzetekről szóló jelentések vagy a 
13. és 14. cikk szerinti értesítések nem 
kerültek időben megküldésre, az illetékes 
hatóság – kivételesen, és abban az 
esetben, ha nem látja veszélyeztetve a 
biztonságot és a környezet védelemét –
hozzájárulhat a súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentés és az értesítések benyújtási 
határidejének meghosszabbításához.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket törölni kell, amennyiben a határidőket módosító rendelkezéseket a javasolt 
jogszabály máshol már érinti.

Módosítás 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság megköveteli az 
üzemeltetőtől, hogy tegyen meg minden 
megfelelő kiegészítő intézkedést, amelyet 
az illetékes hatóság szükségesnek ítél a 3. 
cikk (1) bekezdésének való megfelelés 
helyreállítása érdekében.

(3) Az illetékes hatóság megköveteli az 
üzemeltetőtől, hogy tegyen meg minden 
intézkedést, amelyet az illetékes hatóság 
szükségesnek ítél a 3. cikk (1) 
bekezdésének való megfelelés 
helyreállítása érdekében.

Or. en

Módosítás 345
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság megköveteli az 
üzemeltetőtől, hogy tegyen meg minden 
megfelelő kiegészítő intézkedést, amelyet 
az illetékes hatóság szükségesnek ítél a 3. 
cikk (1) bekezdésének való megfelelés 
helyreállítása érdekében.

(3) Az illetékes hatóság megköveteli az 
üzemeltetőtől, hogy tegyen meg minden 
kiegészítő intézkedést, amelyet az illetékes 
hatóság szükségesnek ítél a 3. cikk (1) 
bekezdésének való megfelelés 
helyreállítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 346
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság betiltja bármely 
létesítmény vagy létesítményrész 
használatát, ha egy ellenőrzés eredménye, a 
10. vagy 11. cikk szerinti, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
rendszeres felülvizsgálata vagy a 13. vagy 
14. cikk szerinti értesítés módosítása arra 

(4) Az illetékes hatóság jogában áll 
felfüggeszteni bármely létesítmény,
létesítményrész vagy összekapcsolt 
infrastruktúra használatát, ha egy 
ellenőrzés eredménye, a 10. vagy 11. cikk 
szerinti, súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés rendszeres felülvizsgálata vagy a 



AM\911374HU.doc 137/275 PE494.690v01-00

HU

utal, hogy e rendelet rendelkezései nem 
teljesülnek, vagy aggályok merülnek fel az 
üzemeltetés vagy a létesítmények 
biztonságával kapcsolatban.

13. vagy 14. cikk szerinti értesítés 
módosítása arra utal, hogy e rendelet 
rendelkezései nem teljesülnek, vagy 
aggályok merülnek fel az üzemeltetés vagy 
a létesítmények biztonságával 
kapcsolatban.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
üzemeltetőknek joguk legyen részletes 
tájékoztatást kapni azokról a súlyos 
aggodalmakról, amelyek tekintetében az 
illetékes hatóság gyakorolni kívánja az e 
bekezdés szerinti hatáskörét, valamint
biztosítják, hogy az üzemeltetőknek 
ésszerű időtartam álljon rendelkezésükre, 
hogy kifogást emeljenek a javasolt 
felfüggesztéssel kapcsolatban. A 
tagállamok biztosítják, hogy az 
üzemeltetők jogában álljon, hogy a 
nemzeti jogszabályok és eljárások által 
meghatározott megfelelő testület előtt az 
illetékes hatóságnak a (4) bekezdés 
alapján meghozott felfüggesztő határozata 
ellen jogorvoslattal éljenek.

Or. en

Indokolás

Mielőtt ezt a szankciót alkalmaznák, helyet kell adni az üzemeltető és az illetékes hatóság 
közötti megfelelő párbeszédnek, a félreértések tisztázása és a felmerült aggályok elhárítására 
irányuló lépések megtétele érdekében. A jogorvoslathoz való jognak a Seveso-irányelvben 
meghatározottakhoz hasonlóan kell működnie, és az üzemeltetőket a válaszadás és a szükség 
szerinti jogorvoslat lehetővé tétele érdekében tájékoztatni kell az illetékes hatóság indokairól.

Módosítás 347
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy üzemeltető 
tevékenysége közvetlen veszélyt jelent az 
emberi egészségre és/vagy a környezetre, 
vagy jelentős mértékben növeli súlyos 
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baleset bekövetkeztének kockázatát, az 
illetékes hatóság kötelezi az üzemeltetőt 
arra, hogy felfüggessze a létesítmény 
üzemeltetését mindaddig, amíg a fennálló 
vagy fenyegető veszélyt el nem hárították.

Or. en

Módosítás 348
Vicky Ford

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 
az üzemeltetést végzik, megküldi az 
érintett tagállamnak a vonatkozó 
információkat, és közös megelőző 
intézkedések elfogadására törekszik a 
károk megelőzése érdekében.

(1) Ha egy tagállam úgy látja, hogy a 
joghatósága alá tartozó valamely tengeri 
olaj- és gázipari művelettel kapcsolatos 
súlyos baleset valószínűleg jelentős 
kedvezőtlen hatást gyakorol egy másik 
tagállamban található környezetre, vagy 
ha e jelentős hatásnak valószínűleg kitett 
tagállam ezt kéri, akkor az a tagállam, 
amelynek joghatósága alatt az üzemeltetést 
végzik, a vonatkozó uniós jogi 
rendelkezéseknek, különösen a 
85/337/EGK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően megküldi a 
másik tagállamnak a vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg túlzott egyeztetési követelményeket eredményezhetett volna. A valamely 
másik tagállam „vizei” helyett a „környezete” szó beillesztése biztosítja a légköri hatások 
szerepeltetését is.

Módosítás 349
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az uniós jog egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek, különösen az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 
irányelv és az országhatárokon átterjedő 
környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
egyezmény rendelkezéseinek a sérelme 
nélkül alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok közös intézkedések 
elfogadására törekszenek a környezeti kár 
megelőzése érdekében azon balesetek 
esetében, amelyek jelentős kedvezőtlen 
hatást gyakorolhatnak egy másik tagállam 
vizeire.

Or. en

Módosítás 351
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett
dokumentumot a 10. és 11. cikk szerinti, 

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumot 
a 10. és 11. cikk szerinti, súlyos 
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súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
vagy a kút üzemeltetéséről szóló, 13. cikk 
szerinti értesítés részeként meg kell 
küldeni az illetékes hatóság részére.

veszélyhelyzetekről szóló jelentés mellett
vagy a kút üzemeltetéséről szóló, 13. cikk 
szerinti értesítés mellett meg kell küldeni 
az illetékes hatóság részére.

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó stratégiát a súlyos 
vészhelyzetekről szóló jelentés mellett, különálló dokumentumként kell benyújtani.

Módosítás 352
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az üzemeltetők egy biztonságirányítási 
rendszer keretében ismertetik a súlyos 
veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos 
szervezeti intézkedéseiket, beleértve a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés, 
illetve adott esetben a kút üzemeltetéséről 
szóló értesítés elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó, a 10., 11. és 13. cikk szerinti 
intézkedéseket, valamint a veszélyhelyzet-
kezelés – 15. cikk és a II. melléklet 5. 
pontja szerinti, független harmadik fél 
által végzett – hitelesítésének rendszerét.

(3) Az üzemeltetők egy biztonságirányítási 
rendszer keretében ismertetik a súlyos 
veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos 
szervezeti intézkedéseiket, beleértve a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentés, 
illetve adott esetben a kút üzemeltetéséről 
szóló értesítés elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó, a 10., 11. és 13. cikk szerinti 
intézkedéseket, valamint a 15. cikk és a II. 
melléklet 5. pontja szerint végzett 
független hitelesítés rendszerét.

Or. en

Módosítás 353
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A stratégiának és a biztonságirányítási (4) A súlyos balesetek megelőzésére 
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rendszernek, melyeket a IV. mellékletben 
foglalt követelményekkel összhangban kell 
elkészíteni, egyértelművé kell tennie az 
üzemeltetőnek a tevékenysége folytán 
előállt súlyos veszélyhelyzet kezeléséért 
viselt elsődleges felelősségét.

vonatkozó stratégiának és a 
biztonságirányítási rendszernek, melyeket 
a IV. mellékletben foglalt 
követelményekkel összhangban kell 
elkészíteni, egyértelművé kell tennie az 
üzemeltetőnek a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos súlyos 
veszélyhelyzet kezeléséért viselt elsődleges 
felelősségét.

Or. en

Módosítás 354
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az üzemeltetők a tengeri ipari 
tevékenységeknek a tervezés és az 
üzemeltetés teljes időtartamára nézve 
meghatározzák a súlyos tengeri 
balesetekkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 
kezelésének bevált gyakorlataira 
vonatkozó előírások és útmutatások 
kidolgozásával és/vagy felülvizsgálatával 
kapcsolatos ágazati prioritásokat, és a 27. 
cikknek megfelelően rendszeresen 
konzultálnak erről az érintett tagállamok 
képviselőivel, továbbá 
minimumkövetelményként betartják a IV. 
mellékletben foglaltakat.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló olyan intézkedéseket szerepeltetni egy rendeletben, amelyeket az illetékes 
hatóság vagy a tagállam, vagy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás útján nem 
érvényesíthet. Ha ez a szöveg irányelv lesz, ezt a törlést vissza lehet vonni.
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Módosítás 355
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
törekszenek az e rendeletben 
meghatározott elvek betartására.

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyeseknek, üzemeltetőknek és 
nagyobb szerződő feleknek meg kell 
felelniük a helyi követelményeknek, és az 
Unión kívüli tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységük végzése során törekedniük 
kell az e tevékenységekből eredő súlyos 
balesetek kockázatának minden lehetséges 
módon való csökkentésére vonatkozó elv
betartására.

Or. en

Módosítás 356
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
törekszenek az e rendeletben 
meghatározott elvek betartására.

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
betartják az e rendeletben meghatározott 
elveket.

Or. en

Módosítás 357
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
törekszenek az e rendeletben 
meghatározott elvek betartására.

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
betartják az e rendeletben meghatározott 
elveket.

Or. en

Módosítás 358
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
törekszenek az e rendeletben 
meghatározott elvek betartására.

(6) Az uniós székhellyel rendelkező 
engedélyesek, üzemeltetők és nagyobb 
szerződő felek az Unión kívüli tengeri olaj-
és gázipari tevékenységük végzése során 
betartják az e rendeletben meghatározott 
elveket.

Or. en

Módosítás 359
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben egy üzemeltető 
tevékenysége közvetlen veszélyt jelent az 
emberi egészségre vagy jelentős 
mértékben növeli súlyos baleset 
bekövetkeztének kockázatát, az 
üzemeltetők minden elfogadható 
intézkedést megtesznek – amelybe 
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beletartozhat a létesítmény 
üzemeltetésének felfüggesztése –
mindaddig, amíg a fennálló vagy 
fenyegető veszélyt el nem hárították.

Or. en

Módosítás 360
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben valamely üzemeltető 
tevékenysége közvetlenül veszélyezteti az 
emberi egészséget, vagy jelentős 
mértékben növeli súlyos baleset 
bekövetkeztének kockázatát, az üzemeltető 
azonnal megteszi a lehető 
legbiztonságosabb mérséklő 
intézkedéseket, amelyek közé tartozhat a 
létesítmény üzemeltetésének 
felfüggesztése, mindaddig, amíg a 
fennálló vagy fenyegető veszélyt el nem 
hárították.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a 20. cikk (2) bekezdésén alapul, és a 18. cikkbe helyezik át, mivel ez a cikk 
foglalkozik az üzemeltető elhárító intézkedéseivel. A módosítások azt tükrözik, hogy az 
üzemeltetés teljes felfüggesztése nem feltétlenül mindig a legbiztonságosabb lehetőség, és 
néhány esetben növelheti a súlyos baleset kockázatát.

Módosítás 361
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 a bekezdés (új)



AM\911374HU.doc 145/275 PE494.690v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben egy üzemeltető 
tevékenysége közvetlen veszélyt jelent az 
emberi egészségre és/vagy a környezetre, 
vagy jelentős mértékben növeli súlyos 
baleset bekövetkeztének kockázatát, az 
üzemeltetők felfüggesztik a létesítmény 
üzemeltetését mindaddig, amíg a fennálló 
vagy fenyegető veszélyt el nem hárították.

Or. en

Módosítás 362
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az e cikk (6a) bekezdésében említett 
intézkedések bevezetésekor az üzemeltető 
haladéktalanul, a biztonság 
veszélyeztetése nélkül értesíti erről az 
illetékes hatóságot.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a 20. cikk (3) bekezdésén alapul, és a 18. cikkbe helyezik át, mivel ez a cikk 
foglalkozik az üzemeltető elhárító intézkedéseivel.

Módosítás 363
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság megfelelő (1) Azok a tagállamok, amelyek 
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intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy 
ne álljon fenn összeférhetetlenség egyfelől 
a biztonsági és környezetvédelmi 
szabályozás, másfelől a tagállamok 
gazdasági fejlődésével kapcsolatos 
funkciók között, különös tekintettel a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
engedélyezésére és a kapcsolódó állami 
bevételeket érintő politikára, illetve e 
bevételek begyűjtésére.

joghatósága alatt tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységet folytatnak, megfelelő 
intézkedéseket hoznak az illetékes 
hatóságok függetlenségének biztosítása
érdekében, valamint annak biztosítására, 
hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség 
egyfelől a biztonsági és környezetvédelmi 
szabályozás, másfelől a tagállamok 
gazdasági fejlődésével kapcsolatos 
funkciók között, különös tekintettel a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
engedélyezésére és a kapcsolódó állami 
bevételeket érintő politikára, illetve e 
bevételek begyűjtésére. Az illetékes 
hatóságok különösen funkcionális 
tekintetben függetlenek a tagállamoknak 
a 94/22/EK irányelv szerinti engedélyek 
kiadásáért, valamint a kapcsolódó 
bevételekre vonatkozó politika 
meghatározásáért és e bevételek 
beszedéséért felelős szerveitől.

Or. en

Módosítás 364
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetőknek meg kell felelniük e 
rendelet rendelkezéseinek és a termelő és 
nem termelő létesítményekre vonatkozó, a 
10. és 11. cikk szerinti, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésekben és 
a 13. és 14. cikk szerinti, a kút 
üzemeltetéséről, illetve az együttes 
üzemeltetésről szóló értesítésben szereplő 
tervekben meghatározott intézkedéseknek.

(1) Az üzemeltetőknek meg kell felelniük e 
rendelet rendelkezéseinek és a termelő és 
nem termelő létesítményekre vonatkozó, a 
10. és 11. cikk szerinti, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésekben és 
a 13. és 14. cikk szerinti, a kút 
üzemeltetéséről, illetve az együttes 
üzemeltetésről szóló értesítésben szereplő 
meghatározott intézkedéseknek.

Or. en
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Módosítás 365
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az üzemeltetők ésszerű időn belül a 
létesítményhez szállítják az illetékes 
hatóságok munkatársait vagy az illetékes 
hatóságok utasítására eljáró bármely más 
személyt (és azok felszereléseit), továbbá 
szállást, étkezést és a létesítmény 
ellenőrzéséhez kapcsolódó egyéb más 
ellátást biztosítanak számukra a felügyelet 
megkönnyítése érdekében, ideértve az 
ellenőrzéseket, a vizsgálatokat és az 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az üzemeltetők ésszerű időn belül a 
létesítményhez szállítják az illetékes 
hatóságok munkatársait vagy az illetékes 
hatóságok utasítására eljáró bármely más 
személyt (és azok felszereléseit), továbbá 
szállást, étkezést és a létesítmény 
ellenőrzéséhez kapcsolódó egyéb más 
ellátást biztosítanak számukra a felügyelet 
megkönnyítése érdekében, ideértve az 
ellenőrzéseket, a vizsgálatokat és az 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 367
Vicky Ford

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 valamely üzemeltető 
tevékenysége közvetlenül veszélyezteti az 
emberi egészséget, vagy jelentős 
mértékben növeli súlyos baleset 
bekövetkeztének kockázatát, az üzemeltető 
azonnal megteszi a lehető 
legbiztonságosabb mérséklő 
intézkedéseket, amelyek közé tartozhat a 
létesítmény üzemeltetésének 
felfüggesztése, mindaddig, amíg a fennálló 
vagy fenyegető veszélyt el nem hárították.

Or. en

Indokolás

A módosítások azt tükrözik, hogy az üzemeltetés teljes felfüggesztése nem feltétlenül mindig a 
legbiztonságosabb lehetőség, és néhány esetben növelheti a súlyos baleset kockázatát.

Módosítás 368
Vicky Ford

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 

(4) Az illetékes hatóságok a hatékony 
felügyelet érdekében kockázatalapú, 
ellenőrzéseket magukban foglaló éves 
terveket dolgoznak ki a veszélyhelyzeti 
intézkedésekre, megkülönböztetett 
figyelemmel kísérve a 9. cikk értelmében 
hozzájuk benyújtott, súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésnek, 
belső katasztrófaelhárítási tervnek és a 
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hatékonyságát, és megtesz minden 
szükséges intézkedést annak javítása 
érdekében.

kút üzemeltetéséről szóló értesítéseknek
való megfelelést.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk átfedésben van a 19. cikk (3) bekezdésével, és a 20. cikk fennmaradó része az 
üzemeltető kötelezettségeire vonatkozik. Ezért kívánatos a 20. cikk (4) bekezdésének 
áthelyezése és a 19. cikk (3) bekezdésével való esetleges összevonása.

Módosítás 369
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az a tagállam, amelynek joghatósága 
alatt tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységet folytatnak, folyamatosan 
ellenőrzi az illetékes hatóság 
hatékonyságát, valamint megtesz minden 
szükséges intézkedést a hatékonyság 
fokozása érdekében.

Or. en

Módosítás 370
Vicky Ford

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 

(2) Az üzemeltetők részletesen 
tájékoztatják alkalmazottaikat és a 
művelethez kapcsolódó vállalkozókat és 
alvállalkozókat és ezek alkalmazottait az 
(1) bekezdés szerinti nemzeti 
intézkedésekről, és gondoskodnak arról, 
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névtelenséget garantáló bejelentések 
megtételére.

hogy a vonatkozó képzések és ismertetések 
kitérjenek a névtelenséget garantáló 
bejelentések megtételére.

Or. en

Módosítás 371
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EU tengerhatósági 
munkacsoportja az üzemeltetőkkel 
konzultálva megfontolja egy azonnali 
jelentéstételi mechanizmus létrehozását, 
hogy az uniós vizeken történt súlyos 
baleset esetén azonnal megosztható legyen 
az erre vonatkozó információ.

Or. en

Módosítás 372
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján meghatározza az egységes 
adatszolgáltatási formátumot és a 
megosztandó információkra vonatkozó 
részleteket. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján meghatározza az egységes 
adatszolgáltatási formátumot.

Or. en
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Módosítás 373
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján meghatározza az egységes 
adatszolgáltatási formátumot és a 
megosztandó információkra vonatkozó 
részleteket. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján meghatározza a VI. mellékletben 
említett információk nyújtására vonatkozó 
egységes adatszolgáltatási formátumot. Ezt 
a végrehajtási jogi aktust a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 374
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok 
rendelkezésére álló katasztrófaelhárítási 
erőforrásokkal kapcsolatos információkat. 
Ezeket az információkat elérhetővé kell 
tenni más tagállamok vagy esetlegesen 
érintett harmadik országok, valamint a 
Bizottság részére.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a nyilvántartásra és nem az információ megosztására vonatkozik és megismétlődik a 
30. cikk (6) bekezdésében.  Ezért a cikket törölni kell.
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Módosítás 375
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok 
rendelkezésére álló katasztrófaelhárítási 
erőforrásokkal kapcsolatos információkat. 
Ezeket az információkat elérhetővé kell 
tenni más tagállamok vagy esetlegesen 
érintett harmadik országok, valamint a 
Bizottság részére.

törölve

Or. en

Módosítás 376
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok rendelkezésére 
álló katasztrófaelhárítási erőforrásokkal 
kapcsolatos információkat. Ezeket az 
információkat elérhetővé kell tenni más 
tagállamok vagy esetlegesen érintett 
harmadik országok, valamint a Bizottság 
részére.

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok rendelkezésére 
álló katasztrófaelhárítási erőforrásokkal 
kapcsolatos információkat. Ezeket az 
információkat elérhetővé kell tenni más 
tagállamok vagy esetlegesen érintett 
harmadik országok, az Ügynökség, 
valamint a Bizottság részére.

Or. en

Módosítás 377
Corinne Lepage
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok rendelkezésére 
álló katasztrófaelhárítási erőforrásokkal 
kapcsolatos információkat. Ezeket az 
információkat elérhetővé kell tenni más 
tagállamok vagy esetlegesen érintett 
harmadik országok, valamint a Bizottság 
részére.

(3) A tagállamok naprakészen tartják a 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
magánszférabeli jogalanyok rendelkezésére 
álló katasztrófaelhárítási erőforrásokkal 
kapcsolatos információkat. Ezeket az 
információkat elérhetővé kell tenni más 
tagállamok vagy esetlegesen érintett 
harmadik országok, az EMSA, valamint a 
Bizottság részére.

Or. en

Módosítás 378
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvánosság számára elérhetővé 
kell tenni a VI. mellékletben 
meghatározott információkat a környezeti 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatban alkalmazandó uniós 
rendelkezésekben előírt kérelmezés 
nélkül.

(1) A Bizottság végrehajtási intézkedés 
útján meghatározza a VI. mellékletben 
említett információk nyújtására vonatkozó 
egységes közzétételi formátumot is, amely 
megkönnyíti az adatok határokon átnyúló 
összehasonlítását. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára biztosított elérhetőségre való hivatkozást módosítani kell a 
környezeti információkról szóló irányelvre vonatkozó korlátozásokra tett hivatkozás tisztázása 
érdekében. A 23. cikk (1) bekezdését e cikk végére kell áthelyezni.

Módosítás 379
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni a VI. mellékletben meghatározott
információkat a környezeti információkhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
alkalmazandó uniós rendelkezésekben 
előírt kérelmezés nélkül.

(1) Az illetékes hatóság a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszi a 22–25. cikk és a 
VI. melléklet szerinti információkat a 
környezeti információkhoz való 2003. 
január 28-i, a nyilvános hozzáférésről 
szóló 2003/4/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban álló
kérelmezés nélkül.

Or. en

Módosítás 380
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási intézkedés 
útján meghatározza az egységes 
közzétételi formátumot is, amely 
megkönnyíti az adatok határokon átnyúló 
összehasonlítását. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 182/2011/EU rendelet 4. cikkében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni. Az egységes 
közzétételi formátumot a nyilvánosság 
hozzáférésének megtartásával úgy kell 
kidolgozni, hogy e cikk és a 24. cikk 
szerint lehetővé váljon a nemzeti 
üzemeltetési és szabályozási gyakorlatok 
összehasonlítása.

(2) Ha az e rendelet szerinti környezeti 
információkat tesznek a nyilvánosság 
számára elérhetővé, a tagállamok ezt a 
2003/4/EK irányelv 7. cikkével 
összhangban teszik.

Or. en

Indokolás

Az utolsó mondat olyan információt ismétel, amelyet az első mondat pontosabban 
meghatároz, valamint a nyilvánosság számára biztosított elérhetőségre való hivatkozást külön 
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bekezdésben kell tárgyalni.

Módosítás 381
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási intézkedés 
útján meghatározza az egységes közzétételi 
formátumot is, amely megkönnyíti az 
adatok határokon átnyúló 
összehasonlítását. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 182/2011/EU rendelet 4. cikkében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az egységes 
közzétételi formátumot a nyilvánosság 
hozzáférésének megtartásával úgy kell 
kidolgozni, hogy e cikk és a 24. cikk 
szerint lehetővé váljon a nemzeti 
üzemeltetési és szabályozási gyakorlatok 
összehasonlítása.

(2) A Bizottság az Ügynökség segítségével
végrehajtási intézkedés útján meghatározza 
az egységes közzétételi formátumot is, 
amely megkönnyíti az adatok határokon 
átnyúló összehasonlítását. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 182/2011/EU 
rendelet 4. cikkében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az egységes közzétételi 
formátumot a nyilvánosság hozzáférésének 
megtartásával úgy kell kidolgozni, hogy e 
cikk és a 24. cikk szerint lehetővé váljon a 
nemzeti üzemeltetési és szabályozási 
gyakorlatok összehasonlítása.

Or. en

Módosítás 382
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási intézkedés 
útján meghatározza az egységes közzétételi 
formátumot is, amely megkönnyíti az 
adatok határokon átnyúló 
összehasonlítását. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 182/2011/EU rendelet 4. cikkében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az egységes 
közzétételi formátumot a nyilvánosság 

(2) A Bizottság az EMSA segítségével
végrehajtási intézkedés útján meghatározza 
az egységes közzétételi formátumot is, 
amely megkönnyíti az adatok határokon 
átnyúló összehasonlítását. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 182/2011/EU 
rendelet 4. cikkében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az egységes közzétételi 
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hozzáférésének megtartásával úgy kell 
kidolgozni, hogy e cikk és a 24. cikk 
szerint lehetővé váljon a nemzeti 
üzemeltetési és szabályozási gyakorlatok 
összehasonlítása.

formátumot a nyilvánosság hozzáférésének 
megtartásával úgy kell kidolgozni, hogy e 
cikk és a 24. cikk szerint lehetővé váljon a 
nemzeti üzemeltetési és szabályozási 
gyakorlatok összehasonlítása.

Or. en

Módosítás 383
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 30. cikk szerinti nemzeti 
katasztrófaelhárítási terv közzététele során 
a tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az információk kiszolgáltatása ne 
jelentsen kockázatot a tengeri olaj- és 
gázipari létesítmények és tevékenységek 
biztonsága és védelme szempontjából.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a pontot a 30. cikk (3) bekezdésébe kell áthelyezni, amely a külső katasztrófaelhárítási 
tervekkel kapcsolatos követelményekkel foglalkozik, és módosítani kell, hogy kiterjedjen a 
jogszabályhoz kapcsolódó környezeti információ közzétételére.

Módosítás 384
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentés a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek biztonságáról és környezeti 
hatásairól

Jelentés a tengeri olaj- és gázipari 
műveletek biztonságáról és környezeti 
hatásairól
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Or. en

Módosítás 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves jelentést készítenek,
amelyben megadják:

(1) A tagállamok éves jelentést készítenek 
a tengeri olaj- és gázipari műveletek 
biztonságáról és környezeti hatásáról, 
amely tartalmazza:

Or. en

Módosítás 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eseményekre vonatkozó, a 22. 
cikkben előírt egységes adatszolgáltatási 
rendszer szerinti adatokat;

c) az eseményekre vonatkozó, a 22. és 23. 
cikknek megfelelő egységes 
adatszolgáltatási közzétételi követelmények
szerinti adatokat;

Or. en

Módosítás 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a joghatóságuk alá tartozó tengeri olaj-
és gázipari tevékenységek biztonsági és 

e) a súlyos balesetek megelőzésével és a 
súlyos balesetek következményeinek 
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környezetvédelmi teljesítményét. korlátozásával kapcsolatban bekövetkező 
bármely jelentős változást, ideértve a 
joghatóságuk alá tartozó tevékenységek 
bármely ide tartozó felfüggesztését.

Or. en

Indokolás

A biztonsági és környezetvédelmi teljesítményre utaló hivatkozást törölni kell, mivel a 
balesetek jelentése alapján nem lehetne tárgyilagos értékelést készíteni, és ez jelentős 
munkaterhet jelentene, ha a balesetek jelentésén túl terjedne.  A biztonsági és 
környezetvédelmi teljesítmény felülvizsgálatainak a tagállamok megítélésén kell alapulnia, és 
azoknak nem szabad az éves jelentések részét képezniük.

Módosítás 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kijelölnek egy, a 22. cikk 
szerinti információcseréért és az 
információk 23. cikk szerinti közzétételéért 
felelőséget viselő hatóságot, és erről 
értesítik a Bizottságot.

(2) Az illetékes hatóságok felelősek a 22. 
cikk szerinti információcseréért és az 
információk 23. cikk szerinti 
közzétételéért, és erről értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 389
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kétévente közzétesz egy, a 
tagállamok és az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség által közölt 
adatokon alapuló jelentést az Unióban 
folyó tengeri ipari tevékenységek 

törölve



AM\911374HU.doc 159/275 PE494.690v01-00

HU

biztonságáról. A 26. cikknek megfelelően 
az érintett tagállamok segítik a Bizottságot 
e feladata elvégzésében.

Or. en

Módosítás 390
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kétévente közzétesz egy, a 
tagállamok és az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség által közölt adatokon alapuló 
jelentést az Unióban folyó tengeri ipari 
tevékenységek biztonságáról. A 26.
cikknek megfelelően az érintett tagállamok 
segítik a Bizottságot e feladata 
elvégzésében.

(3) A Bizottság kétévente közzétesz egy, a 
tagállamok és az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség által közölt adatokon alapuló 
jelentést az Unióban folyó tengeri ipari 
tevékenységek biztonságáról. A 27.
cikknek megfelelően az Ügynökség és az 
érintett tagállamok segítik a Bizottságot e 
feladata elvégzésében.

Or. en

Módosítás 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a jelentős 
(személyi és környezeti) károkkal vagy 
nagyobb eszközvesztéssel járó súlyos 
baleset átfogó kivizsgálását. A vizsgálati 
jelentésnek magában kell foglalnia egy 
értékelést az érintett létesítményre 
vonatkozó illetékes hatósági szabályozás 
hatékonyságáról a balesetet megelőző 
időszakban, valamint szükség esetén 
ajánlásokat a releváns szabályozási 
gyakorlat megfelelő módosításához.

(2) A tagállamok vagy az illetékes 
hatóságok kezdeményezik a súlyos 
balesetek átfogó kivizsgálását
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Or. en

Módosítás 392
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a jelentős 
(személyi és környezeti) károkkal vagy 
nagyobb eszközvesztéssel járó súlyos 
baleset átfogó kivizsgálását. A vizsgálati 
jelentésnek magában kell foglalnia egy 
értékelést az érintett létesítményre 
vonatkozó illetékes hatósági szabályozás
hatékonyságáról a balesetet megelőző 
időszakban, valamint szükség esetén 
ajánlásokat a releváns szabályozási 
gyakorlat megfelelő módosításához.

(2) A tagállamok elvégzik a jelentős 
(személyi és környezeti) károkkal vagy 
nagyobb eszközvesztéssel járó súlyos 
baleset átfogó kivizsgálását. A vizsgálati 
jelentésnek magában kell foglalnia egy 
értékelést az érintett létesítményre 
vonatkozó illetékes hatósági felügyelet
hatékonyságáról a balesetet megelőző 
időszakban, valamint szükség esetén 
ajánlásokat a releváns szabályozási 
gyakorlat megfelelő módosításához.

Or. en

Módosítás 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok értékelik az érintett 
létesítményre vonatkozó illetékes hatósági 
felügyelet hatékonyságát a balesetet 
megelőző időszakban, valamint 
ajánlásokat fogalmaznak meg a releváns 
szabályozási gyakorlat megfelelő 
módosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 394
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 
vizsgálat lezárultakor vagy a bírósági 
eljárás lezárultakor, attól függően, hogy 
melyik időpont a későbbi. A 22. és 23. cikk 
értelmében elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára a jelentés speciális 
változatát, amelyben figyelembe vételre 
kerülnek az esetleges jogi korlátozások.

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását és az 
értékelő jelentést a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálat 
lezárultakor vagy a bírósági eljárás 
lezárultakor, attól függően, hogy melyik 
időpont a későbbi. A VI. melléklet szerinti 
információkat tartalmazó, különálló 
jelentést elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára, az esetleges jogi 
korlátozásokra is figyelemmel. A 
jelentésben szereplő környezeti 
információnak összhangban kell állnia a 
2003/4/EK irányelv 7. cikkével.

Or. en

Módosítás 395
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 
vizsgálat lezárultakor vagy a bírósági 
eljárás lezárultakor, attól függően, hogy 
melyik időpont a későbbi. A 22. és 23. cikk 
értelmében elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára a jelentés speciális 
változatát, amelyben figyelembe vételre 
kerülnek az esetleges jogi korlátozások.

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását a 
Bizottság és az Ügynökség rendelkezésére 
kell bocsátani a vizsgálat lezárultakor vagy 
a bírósági eljárás lezárultakor, attól 
függően, hogy melyik időpont a későbbi. A 
22. és 23. cikk értelmében elérhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára a jelentés 
speciális változatát, amelyben figyelembe 
vételre kerülnek az esetleges jogi 
korlátozások.

Or. en
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Módosítás 396
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 
vizsgálat lezárultakor vagy a bírósági 
eljárás lezárultakor, attól függően, hogy 
melyik időpont a későbbi. A 22. és 23. cikk 
értelmében elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára a jelentés speciális 
változatát, amelyben figyelembe vételre 
kerülnek az esetleges jogi korlátozások.

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített 
vizsgálati jelentés összefoglalását a 
Bizottság és az EMSA rendelkezésére kell 
bocsátani a vizsgálat lezárultakor vagy a 
bírósági eljárás lezárultakor, attól függően, 
hogy melyik időpont a későbbi. A 22. és 
23. cikk értelmében elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára a jelentés speciális 
változatát, amelyben figyelembe vételre 
kerülnek az esetleges jogi korlátozások.

Or. en

Módosítás 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatát 
követően az illetékes hatóság végrehajtja a 
vizsgálat azon ajánlásait, amelyek a 
hatáskörébe tartoznak.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatot
követően az illetékes hatóság végrehajtja a 
vizsgálat azon ajánlásait, amelyek a 
hatáskörébe tartoznak.

Or. en

Módosítás 398
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság kérésre bármely 
természetes és jogi személy részére 
hozzáférést biztosít az e rendelet
értelmében hozzá eljuttatott
információkhoz.

(1) Az illetékes hatóság kérésre bármely
jogalany részére hozzáférést biztosít a 24. 
és 25. cikk értelmében megszerzett 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 399
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés értelmében, illetve a 
nyilvánosság 5. cikkben említett részvétele 
érdekében az üzemeltető a dokumentum 
bizalmas információt nem tartalmazó 
változatát az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja, illetve a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

(3) A (2) bekezdés értelmében, illetve a 
nyilvánosság 5. cikkben említett részvétele 
érdekében az üzemeltető a kért
dokumentum bizalmas információt nem 
tartalmazó változatát benyújtja az illetékes 
hatóságnak, illetve a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 400
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés értelmében, illetve a 
nyilvánosság 5. cikkben említett részvétele 
érdekében az üzemeltető a dokumentum 
bizalmas információt nem tartalmazó 
változatát az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja, illetve a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

(3) A (2) bekezdés értelmében, illetve a 
nyilvánosság 5. cikkben említett részvétele 
érdekében az üzemeltető a dokumentum 
bizalmas vagy stratégiai információt nem 
tartalmazó változatát az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja, illetve a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.
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Or. fr

Indokolás

Az információ nyilvánosság számára való nyújtása során tiszteletben kell tartani az 
üzemeltető gazdasági és stratégiai érdekeit. 

Módosítás 401
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok gondoskodnak 
az ismeretek egymás közötti rendszeres 
átadásáról, az információ- és 
tapasztalatcseréről, és egyeztetéseket 
folytatnak az ágazattal, más érdekeltekkel 
és a Bizottsággal a releváns nemzeti és 
uniós jogi keret alkalmazásáról.

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
gondoskodnak az ismeretek, az információ
és a tapasztalat egyéb illetékes 
hatóságokkal, az ágazattal, más 
érdekeltekkel, a Bizottsággal, és adott 
esetben a regionális tengeri egyezmények 
keretében a releváns nemzeti és uniós jogi 
keretek alkalmazása vonatkozásában 
történő cseréjéről.

Or. en

Indokolás

A követelmények és eljárások, valamint a tagállami szerep tisztázása érdekében 
átszövegezésre van szükség.

Módosítás 402
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok gondoskodnak 
az ismeretek egymás közötti rendszeres 
átadásáról, az információ- és 
tapasztalatcseréről, és egyeztetéseket 
folytatnak az ágazattal, más érdekeltekkel

(1) A legmagasabb szintű normák Unión 
belüli alkalmazásának és betartatásának 
megszilárdítása érdekében az illetékes 
hatóságok gondoskodnak az ismeretek 
egymás közötti, az EU hatósági 
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és a Bizottsággal a releváns nemzeti és 
uniós jogi keret alkalmazásáról.

munkacsoportján belüli rendszeres 
átadásáról, az információ- és 
tapasztalatcseréről, továbbá felülvizsgálják
a releváns nemzeti és uniós jogi keret 
végrehajtását és betartatását, figyelembe 
véve az ágazat, más érdekeltek és a 
Bizottság véleményét.

Or. en

Módosítás 403
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
információcserének vonatkoznia kell 
különösen a következőket érintő 
intézkedések hatásosságára: az Unió 
területén, valamint adott esetben azon kívül 
folytatott tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatértékelés, baleset-megelőzés, 
megfeleléshitelesítés és 
katasztrófaelhárítás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
információcserének vonatkoznia kell 
különösen a következőket érintő 
intézkedésekre: az Unió területén, valamint 
adott esetben azon kívül folytatott tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatértékelés, baleset-
megelőzés, megfeleléshitelesítés és 
katasztrófaelhárítás.

Or. en

Módosítás 404
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az útmutatások elkészítése és 
naprakésszé tétele tekintetében egyértelmű 
prioritásokat és eljárásokat kell 
meghatározni a bevált gyakorlatok 
beazonosítása és végrehajtásának 

(3) Az útmutatások és szabványok
elkészítése és naprakésszé tétele 
tekintetében egyértelmű prioritásokat és 
eljárásokat kell meghatározni az 
üzemeltetők és az illetékes hatóságok 
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elősegítése érdekében a (2) bekezdés 
szerinti területeken.

között a bevált gyakorlatok beazonosítása, 
valamint végrehajtásának és következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 405
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az útmutatások elkészítése és 
naprakésszé tétele tekintetében egyértelmű 
prioritásokat és eljárásokat kell 
meghatározni a bevált gyakorlatok 
beazonosítása és végrehajtásának 
elősegítése érdekében a (2) bekezdés 
szerinti területeken.

(3) Az útmutatások elkészítése és 
naprakésszé tétele tekintetében az illetékes 
hatóságoknak egyértelmű prioritásokat és 
eljárásokat kell meghatározniuk a bevált 
gyakorlatok beazonosítása és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
(2) bekezdés szerinti területeken.

Or. en

Módosítás 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy tagállam kikérheti az (1) bekezdés 
szerinti információcserében részt vevő 
tagállamok véleményét más tagállamok
olyan döntéseiről, amelyek kedvezőtlen, 
határokon átnyúló hatásokkal járhatnak.

(4) Egy tagállam az (1) bekezdés szerint 
kikérheti egy szomszédos tagállam
véleményét olyan döntésekről, amelyek 
kedvezőtlen, határokon átnyúló hatásokkal 
járhatnak.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás azt sugallja, hogy a döntés által nem érintett harmadik tagállamok 
is befolyásolhatják a folyamatot, ami szükségtelen és nem kívánatos.
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Módosítás 407
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági kérdések koordinációja a 
szomszédos régiók és a nemzetközi 
tevékenységek között

Az Unión kívüli tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek

Or. en

Indokolás

Közvetlenül ható rendelet javasolt, és nem helyénvaló olyan intézkedéseket szerepeltetni a 
rendeletben, amelyeket az illetékes hatóság vagy a tagállam, vagy az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárás útján nem érvényesíthet.

Módosítás 408
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal karöltve
elősegíti az együttműködést – adott esetben 
regionális tengeri egyezmények keretében 
is – azon harmadik országokkal, amelyek 
ugyanazokon a tengeri területeken 
folytatnak tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeket, mint a tagállamok.

(1) A Bizottság az érintett tagállamokkal 
egyetértésben, illetékességük elismerése 
mellett elősegíti az együttműködést – adott 
esetben regionális tengeri egyezmények 
keretében is – azon harmadik országokkal, 
amelyek ugyanazokon a tengeri területeken 
folytatnak tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeket, mint a tagállamok.

Or. en

Módosítás 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal karöltve 
elősegíti az együttműködést – adott esetben 
regionális tengeri egyezmények keretében 
is – azon harmadik országokkal, amelyek 
ugyanazokon a tengeri területeken 
folytatnak tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeket, mint a tagállamok.

(1) A Bizottság a tagállamokkal karöltve 
elősegíti és szükség esetén létrehozza az 
együttműködést – adott esetben regionális 
tengeri egyezmények keretében is – azon 
harmadik országokkal, amelyek 
ugyanazokon a tengeri területeken 
folytatnak tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységeket, mint a tagállamok.

Or. lt

Módosítás 410
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli a harmadik 
országok tagállami vizekkel szomszédos 
vizein folytatott tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek biztonságát, és támogatja a
kölcsönös tapasztalatcserének, illetve a 
megelőző intézkedések és regionális 
katasztófaelhárítási tervek 
előmozdításának koordinált 
megközelítését.

(2) A Bizottság előmozdítja a harmadik 
országokkal különösen a 
balesetmegelőzési intézkedések és a 
katasztrófaelhárítás tekintetében folytatott 
kölcsönös tapasztalatcsere koordinált 
megközelítését.

Or. en

Módosítás 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a megfelelő globális és
regionális fórumokon szigorú biztonsági 
előírások bevezetését szorgalmazza a 
nemzetközi szintű tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek terén, ideértve a sarkvidéki 
vizeken folytatott tevékenységet is.

(3) A Bizottság valamennyi megfelelő 
globális és regionális fórumon szigorú 
biztonsági és környezetvédelmi előírások 
bevezetését szorgalmazza a nemzetközi 
szintű tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek terén.

Or. en

Indokolás

Environment should be included.

Módosítás 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság, az Uniós Tengerhatósági 
Fórum és más illetékes hatóságok 
együttműködnek egyéb nemzetközi 
fórumokkal és uniós üzemeltetőkkel a 
lehető legmagasabb szintű biztonsági és 
környezeti előírások globális 
alkalmazásának ösztönzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Jelentős végrehajtási problémákat okoz az uniós székhellyel rendelkező vállalatok arra való 
utasítása, hogy globálisan is az uniós normák szerint tevékenykedjenek, különösen mivel a 
szereplőknek meg kell felelniük a tevékenységük szerinti ország jogszabályainak. Ugyanakkor 
ez utóbbiaknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi tevékenységük során az elismert legjobb 
gyakorlatokat alkalmazzák, betartva a helyi jogi kereteket is, és mindezt a Bizottságnak és az 
EU Tengerhatósági Fórumának gondosan nyomon kell követnie.

Módosítás 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségével megakadályozza egy 
kialakuló súlyos baleset bekövetkezését a 
létesítményben vagy a tagállam által a 
létesítmény vagy a tenger alatti kútfej 
körül meghatározott tilalmi zónában;

a) segítségével a létesítményt vagy az 
összekapcsolt infrastruktúrát érintő, 
bármely súlyos baleset bekövetkezését 
elhárítsák a létesítményben;

Or. en

Módosítás 414
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségével megakadályozza egy 
kialakuló súlyos baleset bekövetkezését a 
létesítményben vagy a tagállam által a 
létesítmény vagy a tenger alatti kútfej körül 
meghatározott tilalmi zónában;

a) segítségével megelőzze egy tengeri olaj-
és gázipari tevékenységekkel kapcsolatos 
baleset eszkalálódását vagy enyhítse e 
balesetek következményeit a tagállam által 
a létesítmény, a tenger alatti kútfej vagy a 
csővezeték körül meghatározott tilalmi 
zónában;

Or. en

Módosítás 415
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségével megakadályozza egy 
kialakuló súlyos baleset bekövetkezését a 
létesítményben vagy a tagállam által a 
létesítmény vagy a tenger alatti kútfej 

a) segítségével a létesítményt vagy az 
összekapcsolt infrastruktúrát érintő 
bármely baleset bekövetkezését elhárítsák;
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körül meghatározott tilalmi zónában;

Or. en

Módosítás 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmazza azt a külső 
katasztrófaelhárítási tervvel összhangban, 
ha a baleset hatásai túlterjednek a 
létesítményen.

b) a külső katasztrófaelhárítási tervvel 
összhangban álljon, ha a baleset 
eszkalálódott, és a belső 
katasztrófaelhárítási terv kiegészítése 
szükséges.

Or. en

Módosítás 417
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmazza azt a külső 
katasztrófaelhárítási tervvel összhangban, 
ha a baleset hatásai túlterjednek a 
létesítményen.

b) a külső katasztrófaelhárítási tervvel 
összhangban álljon, ha a baleset 
eszkalálódott, és a belső 
katasztrófaelhárítási terv kiegészítése 
szükséges.

Or. en

Módosítás 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltető a terv szempontjából 
fontos felszereléseket és szakismereteket
mindenkor hozzáférhetővé teszi, és 
szükség esetén a külső katasztrófaelhárítási 
terv végrehajtása során megosztja a 
tagállammal.

(2) Az üzemeltető a terv szempontjából 
fontos felszerelésekhez és 
szakismeretekhez való hozzáférést 
mindenkor lehetővé teszi, és szükség 
esetén a külső katasztrófaelhárítási terv 
végrehajtása során megosztja az érintett 
tagállammal.

Or. en

Módosítás 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső katasztrófaelhárítási tervet az 
V. melléklet rendelkezéseivel összhangban 
kell elkészíteni, és a kút üzemeltetésére 
vonatkozó tervben vagy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben lévő 
veszélyhelyzeti kockázatértékelésben
történt módosításoknak megfelelően 
frissíteni kell. A frissítéseket be kell 
jelenteni az érintett terület külső 
katasztrófaelhárítási tervének elkészítéséért
felelősséget viselő hatóságnál.

(3) A belső katasztrófaelhárítási tervet az 
V. melléklet rendelkezéseivel összhangban 
kell elkészíteni, és a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben lévő 
kockázatértékelésekben vagy a II. 
mellékletnek megfelelően benyújtott 
értesítésekben történt bármely lényeges 
módosításnak megfelelően frissíteni kell.
A lényeges frissítésekről értesíteni kell az 
érintett terület külső katasztrófaelhárítási 
terveiért felelősséget viselő érintett
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

A belső tervek nem minden frissítését kell tükrözni a külső katasztrófaelhárítási tervek 
frissítésében.

Módosítás 420
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső katasztrófaelhárítási tervet az 
V. melléklet rendelkezéseivel összhangban 
kell elkészíteni, és a kút üzemeltetésére 
vonatkozó tervben vagy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben lévő 
veszélyhelyzeti kockázatértékelésben 
történt módosításoknak megfelelően 
frissíteni kell. A frissítéseket be kell 
jelenteni az érintett terület külső 
katasztrófaelhárítási tervének elkészítéséért 
felelősséget viselő hatóságnál.

(3) A belső katasztrófaelhárítási tervet az 
V. melléklet rendelkezéseivel összhangban 
kell elkészíteni, és a kút üzemeltetésére 
vonatkozó tervben vagy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben lévő 
veszélyhelyzeti kockázatértékelésben 
történt módosításoknak megfelelően 
frissíteni kell. A lényeges frissítéseket be 
kell jelenteni az érintett terület külső 
katasztrófaelhárítási tervének elkészítéséért 
felelősséget viselő hatóságnál.

Or. en

Módosítás 421
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jó túlélési esély biztosítása 
érdekében a belső katasztrófaelhárítási 
tervet egyesíteni kell minden más olyan 
előírással, amely a személyzet védelmére 
és a katasztrófa által sújtott létesítményről 
való menekülésére vonatkozik.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a rendelkezések a belső katasztrófaelhárítási tervben szerepelnek (lásd az V. 
mellékletet). Ez a pont ezért felesleges, és törölni kell.

Módosítás 422
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az üzemeltető rendszeresen, legalább 
évente ellenőrzi a belső 
katasztrófaelhárítási tervet a 
katasztrófaelhárítási berendezései és 
képességei hatékonyságának bizonyítása 
érdekében azzal a céllal, hogy garantálni 
lehessen az evakuálási, elszigetelési és 
ellenőrzési, mentési, tisztítási és 
ártalmatlanítási műveletek magas szintű 
biztonságát.

Or. en

Módosítás 423
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a 
belső katasztrófaelhárítási terveket a 
katasztrófaelhárítási berendezéseik és 
képességeik hatékonyságának bizonyítása 
érdekében, elismerve, hogy bizonyos 
kritikus berendezéseket és képességeket 
helyénvaló gyakrabban ellenőrizni, mint 
másokat.

Or. en

Módosítás 424
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az üzemeltető a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszi a belső 
katasztrófa-elhárítási terveket, beleértve a 
reagálási kapacitások hatékonysági 
vizsgálatának eredményeit is.

Or. en

Módosítás 425
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az üzemeltető a belső 
katasztrófaelhárítási terveket nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 426
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az üzemeltető a belső 
katasztrófaelhárítási terveket kérésre 
hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 427
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
környezeti, egészségvédelmi és biztonsági 

kockázatait csökkentésére irányuló 
kutatás

Az üzemeltetők és engedélyesek évente a 
tengeri olaj- és gázkitermelésbe fektetett 
összeg legalább 5%-át kutatásba és
fejlesztésbe fektetik, az olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági kockázatok csökkentése 
érdekében. Az elvégzett kutatások 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok külső 
katasztrófaelhárítási terveket készítenek a 
joghatóságuk alá tartozó valamennyi 
tengeri olaj- és gázipari létesítmény, 
valamint esetlegesen érintett terület 
tekintetében.

(1) A tagállamok külső 
katasztrófaelhárítási terveket készítenek a 
joghatóságuk alá tartozó valamennyi 
tengeri olaj- és gázipari létesítmény vagy 
összekapcsolt infrastruktúra, valamint 
esetlegesen érintett terület tekintetében. A 
külső katasztrófaelhárítási tervekben 
pontosítani kell az üzemeltető által a külső 
katasztrófaelhárítási fellépésben játszott 
szerepet, valamint az üzemeltető 
felelősségét a külső katasztrófaelhárítási 
tevékenységekkel kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 429
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A külső katasztrófaelhárítási 
tervekben pontosítani kell az engedélyesek 
és/vagy üzemeltetők külső 
katasztrófaelhárítási fellépésben játszott 
szerepét és közvetlen pénzügyi 
hozzájárulását, valamint azt, hogy a külső 
katasztrófaelhárítási költségeket milyen 
módon biztosítják.

Or. en

Módosítás 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
érintett üzemeltetőkkel és – adott esetben –
engedélyesekkel együttműködve kell 
elkészíteni, és össze kell hangolni az 
érintett területen lévő vagy tervezett 
létesítmények belső katasztrófaelhárítási 
terveivel. A belső tervek üzemeltető által 
bejelentett frissítéseit figyelembe kell 
venni.

(2) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
érintett üzemeltetőkkel és – adott esetben –
engedélyesekkel együttműködve kell 
elkészíteni, és össze kell hangolni az 
érintett területen lévő vagy tervezett 
létesítmények, illetve összekapcsolt 
infrastruktúrák aktuális belső 
katasztrófaelhárítási terveivel. A belső 
tervek üzemeltető által bejelentett 
frissítéseit figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 431
Alejo Vidal-Quadras
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
érintett üzemeltetőkkel és – adott esetben –
engedélyesekkel együttműködve kell 
elkészíteni, és össze kell hangolni az 
érintett területen lévő vagy tervezett 
létesítmények belső katasztrófaelhárítási 
terveivel. A belső tervek üzemeltető által 
bejelentett frissítéseit figyelembe kell 
venni.

(2) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
érintett üzemeltetőkkel és – adott esetben –
engedélyesekkel együttműködve kell 
elkészíteni, és össze kell hangolni az 
érintett területen lévő vagy tervezett 
létesítmények belső katasztrófaelhárítási 
terveivel. A belső tervek üzemeltető által 
bejelentett frissítéseit figyelembe kell 
venni, és az üzemeltetőket teljes 
mértékben tájékoztatni kell a külső 
katasztrófaelhárítási tervek bármilyen 
őket érintő változásáról.

Or. en

Módosítás 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
I. és V. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban kell elkészíteni, és elérhetővé
kell tenni a Bizottság, valamint megfelelő 
esetben a nyilvánosság számára.

(3) A külső katasztrófaelhárítási terveket az 
V. melléklet rendelkezéseivel összhangban 
kell elkészíteni, és elérhetővé kell tenni a 
Bizottság, a Tengerhatósági Fórum,
valamint a nyilvánosság számára. Külső 
katasztrófaelhárítási terveik 
közzétételekor azok a tagállamok, amelyek 
joghatósága alatt tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységet folytatnak, gondoskodnak 
arról, hogy az információk kiszolgáltatása 
ne jelentsen kockázatot a tengeri olaj- és 
gázipari létesítmények és tevékenységek 
biztonsága és védelme szempontjából.

Or. en
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Indokolás

Az I. mellékletre vonatkozó hivatkozást törölni kell, mivel a 30. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezéseit tekintve nem mérvadó. A tervezetet a 23. cikk (3) bekezdéséből átemelt 
szöveggel is ki kell egészíteni. Lehet, hogy a tagállamok védelmi okokból például nem 
kívánják közzétenni a tengeri olaj- és gázipari tevékenységekben közreműködők nevét és 
személyes adatait.

Módosítás 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtesznek minden 
megfelelő intézkedést a tagállamok 
katasztrófaelhárítási felszerelései és 
szakismeretei nagy fokú kompabilitásának
és interoperabilitásának megteremtéséért 
egy adott földrajzi régióban vagy szükség 
esetén azon kívül is. A tagállamoknak 
szorgalmazniuk kell, hogy az ágazati 
szereplők e bekezdés szellemében 
kompatibilis katasztrófaelhárítási 
eszközöket fejlesszenek ki.

(4) Azok a tagállamok, amelyeknek 
joghatósága alatt tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek zajlanak, megtesznek 
minden megfelelő intézkedést a tagállamok 
katasztrófaelhárítási felszerelései és 
szakismeretei nagy fokú 
kompatibilitásának és interoperabilitásának 
megteremtéséért egy adott földrajzi 
régióban vagy szükség esetén azon kívül is. 
Az érintett tagállamoknak szorgalmazniuk 
kell, hogy az ágazati szereplők e bekezdés 
szellemében kompatibilis 
katasztrófaelhárítási berendezéseket és 
szolgáltatásokat fejlesszenek ki.

Or. en

Módosítás 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok naprakészen tartják a 
területükön lévő vagy joghatóságuk alá 
tartozó köz- és magánszférabeli jogalanyok 

(6) Az érintett tagállamok naprakészen 
tartják a területükön lévő vagy 
joghatóságuk alá tartozó köz- és 
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rendelkezésére álló katasztrófaelhárítási 
erőforrásokkal kapcsolatos információkat. 
Ezeket az információkat elérhetővé kell 
tenni más tagállamok vagy – kölcsönösségi 
alapon – szomszédos harmadik országok, 
valamint a Bizottság részére.

magánszférabeli jogalanyok rendelkezésére 
álló katasztrófaelhárítási berendezésekkel 
és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információkat. Ezeket az információkat 
kérésre elérhetővé kell tenni más 
tagállamok, a Tengerhatósági Fórum vagy 
– kölcsönösségi alapon – szomszédos 
harmadik országok, valamint a Bizottság 
részére.

Or. en

Módosítás 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok és az üzemeltetők 
rendszeresen ellenőrzik készültségüket a 
tengeri olaj- és gázipari balesetek elhárítása 
tekintetében.

(7) Az érintett tagállamok és az 
üzemeltetők rendszeresen ellenőrzik 
készültségüket a tengeri olaj- és gázipari 
balesetek elhárítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 436
Vicky Ford

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 vagy 
súlyos baleset közvetlen kockázatával járó 
helyzetről. Az értesítésnek tartalmaznia 
kell a baleset körülményeit és annak 
várható következményeit.

Or. en
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Módosítás 437
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Baleset bekövetkezése esetén a felelős 
hatóság az érintett üzemeltetővel 
együttműködésben megteszi a szükséges 
intézkedéseket a baleset eszkalálódásának 
megelőzésére és a hatások mérséklésére.

(2) Súlyos baleset bekövetkezése esetén az 
üzemeltető megteszi a szükséges 
intézkedéseket a baleset eszkalálódásának 
megelőzésére és a hatások mérséklésére.
Az üzemeltetőt a tagállam felelős 
hatóságai segíthetik, amelyek további 
forrásokat biztosíthatnak.

Or. en

Módosítás 438
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti katasztrófaelhárítási 
kapacitást meghaladóan súlyos baleset 
bekövetkezése esetén az érintett tagállam a 
2007/779/EK tanácsi irányelv által 
létrehozott uniós polgári védelmi 
mechanizmus révén további 
segítségnyújtást kérhet a tagállamoktól és 
az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökségtől.

törölve

Or. en

Indokolás

Kérdéses, hogy a segítségnyújtásra irányuló kérelmet jogszabályi rendelkezésben kellene-e 
szabályozni, ezért ez a bekezdés törölhető.
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Módosítás 439
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A katasztrófaelhárítás keretében a 
tagállam összegyűjti a baleset teljes körű 
elemzéséhez szükséges információkat.

törölve

Or. en

Indokolás

A gyűjtésre és jelentésre kötelezett adatokat az V. fejezet részletezi, így ez a bekezdés 
törölhető.

Módosítás 440
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A katasztrófaelhárítás keretében a 
tagállam összegyűjti a baleset teljes körű 
elemzéséhez szükséges információkat.

(4) A katasztrófaelhárítás keretében a 
tagállam biztosítja a baleset teljes körű 
elemzéséhez szükséges információk 
összegyűjtését.

Or. en

Módosítás 441
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben valószínűsíthető, hogy a 
tengeri olaj- és gázipari baleset 

(1) Amennyiben valószínűsíthető, hogy a 
tengeri olaj- és gázipari baleset 
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országhatárokon átterjedő hatásokkal jár, a
tagállamok tájékoztatást nyújtanak a 
Bizottság és az esetlegesen érintett 
tagállamok vagy – kölcsönösségi alapon –
harmadik országok részére, és a külső 
katasztrófaelhárítási terv kidolgozásánál 
figyelembe veszik a beazonosított 
kockázatot. A szóban forgó tagállamok 
összehangolják katasztrófaelhárítási 
terveiket a baleset közös elhárításának 
előmozdítása érdekében.

országhatárokon átterjedő hatásokkal jár, 
az érintett tagállamok információt 
cserélnek az esetlegesen érintett 
tagállamokkal vagy szomszédos harmadik 
országokkal a külső katasztrófaelhárítási 
terveik kidolgozásakor, és 
rendelkezésekről állapodnak meg e terveik 
végrehajtásának összehangolása céljából,
a baleset közös elhárításának előmozdítása 
érdekében. 

Or. en

Indokolás

Nem szükséges, illetve nem helyénvaló, hogy a Bizottságot bevonják a balesetek elhárítását 
célzó kétoldalú megállapodásokba és rendelkezésekbe, azon túl, hogy tisztában legyen a 
megállapodások létezésével.

Módosítás 442
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok koordinálják az Unió 
határain túli területekre vonatkozó 
intézkedéseket a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekből adódó lehetséges 
kedvezőtlen hatások kialakulásának 
megelőzése érdekében.

(2) Az érintett tagállamok koordinálják az 
Unió határain túli területekre vonatkozó 
intézkedéseket a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekből adódó lehetséges 
kedvezőtlen hatások kialakulásának 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 443
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az esetlegesen érintett 
tagállamokkal, érintett uniós 
ügynökségekkel és harmadik országokkal 
együttműködve rendszeresen ellenőrzik 
készültségüket a balesetek hatékony 
elhárítása tekintetében. A Bizottság részt 
vehet a határokon átnyúló és uniós 
katasztrófaelhárítási mechanizmusok 
ellenőrzésére irányuló gyakorlatokban.

(3) Az érintett tagállamok az esetlegesen 
érintett egyéb tagállamokkal, érintett uniós 
ügynökségekkel és szomszédos harmadik 
országokkal együttműködve rendszeresen 
ellenőrzik készültségüket a balesetek 
hatékony elhárítása tekintetében. A 
Bizottság részt vehet a határokon átnyúló 
és uniós katasztrófaelhárítási 
mechanizmusok ellenőrzésére irányuló 
gyakorlatokban.

Or. en

Módosítás 444
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Olyan súlyos baleset bekövetkezése 
vagy ezzel fenyegető helyzet esetén, 
amelynek határokon átnyúló hatása van, 
vagy amely ilyen hatások kiváltására 
alkalmas, az a tagállam, amelynek 
joghatósága alatt a katasztrófahelyzet 
előállt, késedelem nélkül értesíti a 
Bizottságot és azokat a tagállamokat, 
amelyeket a katasztrófahelyzet érinthet.

(4) Olyan súlyos baleset bekövetkezése 
vagy ezzel fenyegető helyzet esetén, 
amelynek határokon átnyúló hatása van, 
vagy amely ilyen hatások kiváltására 
alkalmas, az a tagállam, amelynek 
joghatósága alatt a katasztrófahelyzet 
előállt, késedelem nélkül értesíti azokat a 
tagállamokat, amelyeket a 
katasztrófahelyzet érinthet, valamint a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 445
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet előírásainak ágazati szereplők
általi megsértése esetére a tagállamok 
alkalmazandó szankciókat határoznak meg, 
és megtesznek minden szükséges 
intézkedést azok végrehajtásának 
biztosítására. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

E rendelet előírásainak üzemeltetők általi 
megsértése esetére a joghatóságuk alá 
tartozó területen tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységet végző tagállamok 
alkalmazandó szankciókat határoznak meg, 
és megtesznek minden szükséges 
intézkedést azok végrehajtásának 
biztosítására. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 446
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot e rendelet 35. cikkével 
összhangban fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására annak érdekében, hogy a 
követelményeket hozzáigazíthassa a 
vonatkozó technika jelenlegi állásához, 
valamint az I–VI. melléklet eljárásaihoz.

(1) A Bizottságot e rendelet 35. cikkével 
összhangban fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására annak érdekében, hogy a 
követelményeket hozzáigazíthassa a 
vonatkozó technika jelenlegi állásához, 
valamint a VI. melléklet 3., 4. és 5. 
pontjának eljárásaihoz.

Or. en

Módosítás 447
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet 35. cikkével összhangban a törölve



PE494.690v01-00 186/275 AM\911374HU.doc

HU

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a rendelet 
alábbiakkal kapcsolatos követelményeinek 
pontos alkalmazása érdekében is:
a) a létesítménytervben vagy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
benyújtandó, a II. melléklet 1., 2., 3. és 6. 
pontjában meghatározott információk;
b) a kút üzemeltetéséről, illetve az együttes 
üzemeltetésről szóló, a II. melléklet 4. és 
7. pontja szerinti értesítés;
c) a független harmadik fél által végzett 
hitelesítésre vonatkozó, a II. melléklet 5. 
pontja szerinti követelmények; d) az 
illetékes hatóságok feladataira és 
szervezeti felépítésére vonatkozó, a III. 
melléklet szerinti követelmények, valamint
„EZ A BEKEZDÉS HIÁNYZIK VAGY 
NINCS A MEGFELELŐ HELYEN”
d) a súlyos veszélyhelyzetek üzemeltetők 
általi megelőzésére vonatkozó, a IV. 
melléklet szerinti követelmények.

Or. en

Indokolás

Amennyiben ezekre az elemekre felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkoznak, nehéz lesz 
rendszeresen naprakésszé tenni azokat az esetlegesen figyelembe veendő, lényeges anyagi, 
technikai vagy felszerelési változások tükrözése érdekében. A mellékleteknek ezért 
minimumkövetelményeket kell meghatározniuk, és az illetékes hatóságok számára elő kell írni 
a szabványok naprakésszé tételét és tökéletesítését, ami a mellékletekben szereplőkön felül 
további tájékoztatási kötelezettségekkel járhat.

Módosítás 448
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet 35. cikkével összhangban a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

(2) E rendelet 35. cikkével összhangban a 
Bizottság az uniós hatósági 
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aktusokat fogadhat el a rendelet 
alábbiakkal kapcsolatos követelményeinek 
pontos alkalmazása érdekében is:

munkacsoporttal, az ágazati szereplőkkel 
és a munkavállalók szakszervezeteivel 
folytatott konzultációt követően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el a rendelet alábbiakkal 
kapcsolatos követelményeinek pontos 
alkalmazása érdekében is:

Or. en

Módosítás 449
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 34. cikkben említett 
felhatalmazása ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 34. cikkben említett 
felhatalmazása ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számított öt 
évre szól.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro

Módosítás 450
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 34. cikkben említett 
felhatalmazása ezen rendelet 

(2) A Bizottság 34. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
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hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

elfogadására vonatkozó felhatalmazása *-
tól/-től három éves időtartamra szól.
*E rendelet hatálybalépésének időpontja

Or. en

Indokolás

Amennyibe ezek a követelmények érvényesek maradnak, határozott időtartamra kell 
meghatározni őket.

Módosítás 451
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 34. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
2 hónappal meghosszabbodik.

(5) A 34. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
kéthónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
három hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 452
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének (1) A 2004/35/EK irányelv módosítása 



AM\911374HU.doc 189/275 PE494.690v01-00

HU

b) pontja helyébe a következő szöveg lép: előtt a Bizottság hatásvizsgálatot végez 
annak megállapítása érdekében, hogy az
irányelv területi hatályának kiterjesztése 
milyen hatással lesz az összes tengeri ipari 
ágazatra. A Bizottság biztosítja a teljes 
körű egyeztetést az érintett ágazatokkal, 
beleértve a halászati és biztosítási ágazatot 
is.

Or. en

Indokolás

A környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK irányelv) a tengeri ágazatban működő 
valamennyi iparágra vonatkozik, nem csak az olaj- és gáziparra. Ezért e rendelet bármely 
módosítása elkerülhetetlenül hatással lesz a tengeri ágazat egyéb iparágaira, különösen a 
halászati ágazatra. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a környezeti felelősségről szóló 
irányelv az érintett ágazatok számára megvalósítható, célszerű és hatékony maradjon.

Módosítás 453
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek tekintetében az irányelv 2. 
cikke (1) bekezdésének b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

Or. en

Módosítás 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk



PE494.690v01-00 190/275 AM\911374HU.doc

HU

A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló 2008/99/EK irányelv módosítása
A 2008/99/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(1) A 3. cikkben a következő pont 
módosul:
„h) bármely magatartás, amely valamely 
védett területen található élőhely jelentős 
állagromlását okozza, beleértve a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek okozta 
súlyos balesetet is;”
(2) Az A. melléklet a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– az Európai Parlament és a Tanács 
XX/XX/EU irányelve a tengeri olaj- és 
gáziparban végzett kutatási, feltárási és 
termelési tevékenységek biztonságáról”.

Or. en

Módosítás 455
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Jelentések az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak
A Bizottság 2013. december 20-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a pénzügyi biztosítékok 
rendelkezésre állásáról, amelyhez 
javaslatokat mellékel a pénzügyi biztosíték 
nyújtásának elősegítését szolgáló 
rendelkezésekről.
A Bizottság 2013. december 20-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az annak biztosítását szolgáló 
megfelelő mechanizmusokról, hogy az 
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EU-ban székhellyel rendelkező társaságok 
globálisan e rendelet követelményeivel 
összhangban működjenek.

Or. en

Módosítás 456
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
teljes mértékben megfelelnek e 
rendeletnek, a következő kivételekkel:

A létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított [3] éven belül 
teljes mértékben megfelelnek ennek az 
irányelvnek, a következő kivételekkel:

Or. en

Indokolás

Ha ez a jogszabály egy irányelv, a három év megfelelő lehet.

Módosítás 457
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
teljes mértékben megfelelnek e 
rendeletnek, a következő kivételekkel:

A létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül teljes mértékben megfelelnek e 
rendeletnek, a következő kivételekkel:

Or. en

Módosítás 458
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A szerződés tárgyát képező, de a 
helyszínen még létre nem hozott
létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
vagy – az illetékes hatósággal történő 
megegyezés alapján – ennél korábban 
teljes mértékben megfelelnek e 
rendeletnek.

a) A szerződés tárgyát képező, de a 
helyszínen még létre nem hozott 
létesítmények üzemeltetői a 
hatálybalépésétől számított [2] éven belül 
vagy – az illetékes hatósággal történő 
megegyezés alapján – ennél korábban 
teljes mértékben megfelelnek ennek az 
irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Ha ez a jogszabály egy irányelv, a két év megfelelő lehet.

Módosítás 459
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tervezett létesítmények üzemeltetői az 
illetékes hatósággal történő eltérő 
megegyezés hiányában a hatálybalépésétől 
számított legfeljebb egy éven belül teljes 
mértékben megfelelnek e rendeletnek.

b) A tervezett termelő létesítmények 
üzemeltetői az illetékes hatósággal történő 
eltérő megegyezés hiányában a 
hatálybalépésétől számított legfeljebb [2] 
éven belül teljes mértékben megfelelnek 
ennek az irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Ha ez a jogszabály egy irányelv, a két év megfelelő lehet.

Módosítás 460
Alyn Smith
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tervezett létesítmények üzemeltetői az 
illetékes hatósággal történő eltérő 
megegyezés hiányában a hatálybalépésétől 
számított legfeljebb egy éven belül teljes 
mértékben megfelelnek e rendeletnek.

b) A tervezett termelő létesítmények 
üzemeltetői az illetékes hatósággal történő 
eltérő megegyezés hiányában a 
hatálybalépésétől számított legfeljebb egy 
éven belül teljes mértékben megfelelnek e 
rendeletnek.

Or. en

Módosítás 461
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kútüzemeltetők a hatálybalépésétől 
számított három hónapon belül vagy – az 
illetékes hatósággal történő megegyezés 
alapján – ennél korábban teljes mértékben 
megfelelnek e rendeletnek.

c) A kútüzemeltetők a hatálybalépésétől 
számított [12] hónapon belül vagy – az 
illetékes hatósággal történő megegyezés 
alapján – ennél korábban teljes mértékben 
megfelelnek ennek az irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Ha ez a jogszabály egy irányelv, a 12 hónap megfelelő lehet.

Módosítás 462
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi biztosítékra vonatkozó 
rendelkezések EU általi elfogadásáig a 
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tagállamoknak meg kell határozniuk, 
hogy mely eszközök (egyebek közt 
biztosítás, tartalékalapok, banki garanciák 
és/vagy közös kockázatviselés) felelnek 
meg annak biztosítására, hogy az 
üzemeltetők pénzügyi biztosíték nyújtása 
révén igazolják, hogy a tengeri projektek 
valamennyi (feltáró, üzemelési és 
leszerelési) szakaszában képesek a 
műveleteik által okozott károk 
megtérítésére. A tagállamok e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
értesítést küldenek arról, hogy melyik 
eszközöket határozták meg.

Or. en

Módosítás 463
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvánosság részvétele a 94/22/EK 
irányelv szerinti engedélyezési 
folyamatban

A nyilvánosság részvétele a 2001/42/EK, a 
85/337/EGK, a 92/43/EGK és a 
79/409/EGK irányelv szerint.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikkhez fűzött megjegyzésben foglaltaknak megfelelően, ezt a követelményt le kell 
szűkíteni a nyilvánosság részvételére vonatkozó hatályban lévő követelményekre.  A cím ennek 
megfelelően módosult.

Módosítás 464
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például 
elektronikus média útján, ha ilyen 
rendelkezésre áll – tájékoztatást kap a 
tagállamokhoz benyújtott 
engedélykérelmekről, valamint az ezekre 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 
releváns információkról, beleértve többek 
között a részvételhez való joggal, valamint 
azzal kapcsolatos információkat, hogy 
hová kell benyújtani az észrevételeket és 
kérdéseket;

a) a nyilvánosság közzététel, az illetékes 
hatóságok weboldala révén vagy más 
megfelelő módon – például elektronikus 
média útján, ha ilyen rendelkezésre áll –
tájékoztatást kap a tagállamokhoz 
benyújtott engedélykérelmekről, valamint 
az ezekre vonatkozó javaslatokkal 
kapcsolatos releváns információkról, 
beleértve többek között a részvételhez való 
joggal, valamint azzal kapcsolatos 
információkat, hogy hová kell benyújtani 
az észrevételeket és kérdéseket;

Or. ro

Módosítás 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például 
elektronikus média útján, ha ilyen 
rendelkezésre áll – tájékoztatást kap a 
tagállamokhoz benyújtott 
engedélykérelmekről, valamint az ezekre 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 
releváns információkról, beleértve többek 
között a részvételhez való joggal, valamint 
azzal kapcsolatos információkat, hogy 
hová kell benyújtani az észrevételeket és 
kérdéseket;

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például, de nem 
kizárólag, elektronikus média útján –
tájékoztatást kap a tagállamokhoz 
benyújtott engedélykérelmekről, valamint 
az ezekre vonatkozó javaslatokkal 
kapcsolatos releváns információkról, 
beleértve többek között a részvételhez való 
joggal, valamint azzal kapcsolatos 
információkat, hogy hová kell benyújtani 
az észrevételeket és kérdéseket;

Or. lt

Módosítás 466
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például 
elektronikus média útján, ha ilyen 
rendelkezésre áll – tájékoztatást kap a 
tagállamokhoz benyújtott 
engedélykérelmekről, valamint az ezekre 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 
releváns információkról, beleértve többek 
között a részvételhez való joggal, valamint 
azzal kapcsolatos információkat, hogy 
hová kell benyújtani az észrevételeket és 
kérdéseket;

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például 
elektronikus média útján, ha ilyen 
rendelkezésre áll – tájékoztatást kap a 
tagállamokhoz benyújtott vonatkozó 
kérelmekről, valamint az ezekre vonatkozó 
javaslatokkal kapcsolatos releváns 
információkról, beleértve többek között a 
részvételhez való joggal, valamint azzal 
kapcsolatos információkat, hogy hová kell 
benyújtani az észrevételeket és kérdéseket;

Or. en

Indokolás

Az „engedély” szó elhagyására azért van szükség, hogy a rendelkezéseket kiterjesszük más 
vonatkozó beadványokra.

Módosítás 467
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilvánosság észrevételeket tehet és 
véleményt nyilváníthat, amennyiben az 
engedélykérelmekre vonatkozó 
határozatok meghozatala előtt még minden 
opció egyeztetés tárgya;

b) a nyilvánosság észrevételeket tehet és 
véleményt nyilváníthat, amennyiben a 
kérelmekre vonatkozó határozatok 
meghozatala előtt még minden opció 
egyeztetés tárgya;

Or. en

Indokolás

Az „engedély” szó elhagyandó – lásd az 1. a) ponthoz fűzött megjegyzést.
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Módosítás 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nyilvánosság által közölt 
észrevételeket és véleményeket 
megvizsgálva az illetékes hatóság ésszerű 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a 
meghozott határozatokról és a határozatok 
alapjául szolgáló indokokról és 
megfontolásokról, beleértve a nyilvánosság 
részvételének folyamatáról történő 
tájékoztatást.

d) a nyilvánosság által közölt 
észrevételeket és véleményeket 
megvizsgálva az illetékes hatóság 
tájékoztatja a nyilvánosságot a meghozott 
határozatokról és a határozatok alapjául 
szolgáló indokokról és megfontolásokról, 
beleértve a nyilvánosság részvételének 
folyamatáról történő tájékoztatást.

Or. lt

Módosítás 469
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az időkeretet úgy kell meghatározni, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
nyilvánosság részvételét biztosító folyamat 
különböző szakaszaihoz. A tagállamok
meghatározzák a nyilvánosság azon körét, 
amely az (1) bekezdés alkalmazásában 
jogosultnak minősül a részvételre, 
beleértve a nemzeti jog szerinti 
követelményeknek megfelelő, releváns 
nem kormányzati szervezeteket, például a 
környezetvédelmet vagy a tengeri ipar 
biztonságát előmozdító szervezeteket.

(2) Az időkeretet úgy kell meghatározni, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
nyilvánosság részvételét biztosító folyamat 
különböző szakaszaihoz. A tagállamok 
meghatározzák a nyilvánosság azon körét, 
amely az (1) bekezdés alkalmazásában 
jogosultnak minősül a részvételre, 
beleértve bármely, a nemzeti jog szerinti 
követelményeknek megfelelő, releváns 
nem kormányzati szervezetet, például a 
környezetvédelmet vagy a tengeri ipar 
biztonságát előmozdító szervezeteket.

Or. en
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Módosítás 470
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyási eljárás dokumentációjára 
vonatkozó követelmények

A termelő létesítmény létesítménytervéről 
vagy áttelepítéséről szóló értesítésben 
feltüntetendő adatok

Or. en

Módosítás 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 a címsor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e mellékletben meghatározott 
tájékoztatási követelmények 
minimumkövetelmények. Az illetékes 
hatóságok figyelembe veszik a helyes 
gyakorlat terén végbement fejleményeket, 
és bármikor további információt 
kérhetnek az esetlegesen figyelembe 
veendő, lényeges anyagi, technikai vagy 
felszerelési változások tükrözése 
érdekében. Az Európai Unió 
tengerhatósági munkacsoportja az egyik 
módja annak, hogy az ilyen fejleményeket 
meghatározzák és a rájuk vonatkozó 
információkat megosszák.

Or. en

Módosítás 472
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikknek megfelelően a termelő 
létesítményeknek legalább az alábbi 
információkat meg kell adniuk 
létesítménytervükről szóló értesítéseikben:

A 9. cikknek megfelelően a javasolt 
termelő létesítményeknek legalább az 
alábbi információkat meg kell adniuk 
létesítménytervükről és áttelepítésükről 
szóló értesítéseikben:

Or. en

Módosítás 473
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a tervezéskor alkalmazott eljárás, a 
vonatkozó szabványok, valamint a 
tervezési eljárás nyomán született 
különböző tervek ismertetése;

2. a tervezési filozófia és termelési 
tevékenységi eljárás – a kezdeti 
elképzeléstől a benyújtott tervekig, vagy 
egy meglévő létesítmény kiválasztásáig –, 
a vonatkozó szabványok, valamint 
tervezési eljárás során született 
tervkoncepciók ismertetése;

Or. en

Módosítás 474
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. annak bizonyítása, hogy a tervkoncepció 
elfogadható szintre csökkenti a súlyos 
veszélyhelyzetek kockázatait;

4. annak bizonyítása, hogy a tervkoncepció 
elfogadható szintre csökkenti a súlyos 
veszélyhelyzetek kockázatait;

Or. en
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Módosítás 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 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 ismertetése, figyelembe 
véve a létesítmény korát és tervezett 
jövőbeni élettartamát;

Or. en

Módosítás 476
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a súlyos veszélyhelyzetek kezelésére 
szolgáló tervezett intézkedések folyamatos 
hathatósságát biztosító biztonságirányítási 
rendszer általános ismertetése, külön 
kitérve a független harmadik fél által 
végzett hitelesítés választandó rendszerére.

7. a súlyos veszélyhelyzetek kezelésére 
szolgáló tervezett intézkedések folyamatos 
hathatósságát biztosító biztonságirányítási 
rendszer általános ismertetése

Or. en

Indokolás

A hitelesítésnek a lehető leghamarabb meg kell kezdődnie, különben nem lesz hatékony.

Módosítás 477
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a súlyos veszélyhelyzetek kezelésére 
szolgáló tervezett intézkedések folyamatos 
hathatósságát biztosító biztonságirányítási 
rendszer általános ismertetése, külön 
kitérve a független harmadik fél által 
végzett hitelesítés választandó rendszerére.

7. a súlyos veszélyhelyzetek kezelésére 
szolgáló tervezett intézkedések folyamatos 
hathatósságát biztosító biztonságirányítási 
rendszer általános ismertetése.

Or. en

Módosítás 478
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. a független hitelesítési intézkedések és 
a biztonsági szempontból kritikus elemek 
listájának és a tekintetükben megkövetelt 
teljesítmény ismertetése;

Or. en

Módosítás 479
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. amennyiben egy meglévő létesítményt 
kell áthelyezni egy új helyszínre, eltérő 
termelési tevékenység ellátása céljából, az 
azt alátámasztó indokolás, hogy a 
létesítmény alkalmas a javasolt termelési 
tevékenység ellátására;

Or. en
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Módosítás 480
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 7 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. amennyiben egy nem termelő 
létesítményt kell átalakítani termelő 
létesítménnyé, az azt alátámasztó 
indokolás, hogy a létesítmény alkalmas a 
termelési tevékenységet végző 
létesítménnyé való átalakításra;

Or. en

Módosítás 481
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a létesítmény, a kapcsolódó 
infrastruktúra és minden egyéb, azzal 
összekapcsolt szerkezeti elem, többek 
között a kutak leírása;

3. a létesítmény és bármely más 
létesítménnyel fennálló kapcsolódás vagy
kapcsolódó infrastruktúra leírása;

Or. en

Módosítás 482
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 

4. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
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került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére;

került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, ideértve a tevékenységek 
biztonságát korlátozó környezeti, 
meteorológiai, valamint a tengerfenék 
állapotával kapcsolatos tényezőket, 
valamint hogy a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére; az igazolás magában 
foglalja az olajszennyezések elhárítására 
irányuló fellépések reakcióidejének 
értékelését;

Or. en

Módosítás 483
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére;

4. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések, ezen belül a 
kapcsolódó biztonsági szempontból 
kritikus elemek alkalmasak és a 
későbbiekben is alkalmasak lesznek a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás 484
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a létesítmény részletes ismertetése, 
valamint a kútellenőrzést, a folyamatok 
biztonságát, a veszélyes anyagok zárt 
rendszerben való tartását, a tüzek és 
robbanások megelőzését, a munkavállalók 
veszélyes anyagokkal szembeni védelmét, 
illetve a környezetnek az esetlegesen 
fellépő súlyos veszélyhelyzeti 
eseményekkel szembeni védelmét biztosító 
rendszerelemek bemutatása (összhangban 
az V. melléklet szerinti belső 
katasztrófavédelmi tervvel);

6. a felszerelés részletes ismertetése, 
valamint (adott esetben) a kútellenőrzést, a 
folyamatok biztonságát, a veszélyes 
anyagok zárt rendszerben való tartását, a 
tüzek és robbanások megelőzését, a 
munkavállalók veszélyes anyagokkal 
szembeni védelmét, illetve a környezetnek 
az esetlegesen fellépő súlyos 
veszélyhelyzeti eseményekkel szembeni 
védelmét biztosító rendszerelemek 
bemutatása (összhangban az V. melléklet 
szerinti belső katasztrófaelhárítási
tervvel);

Or. en

Módosítás 485
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a platformokon dolgozók személyi 
védelmét, biztonságos evakuálását és 
kimentését biztosító intézkedések, valamint 
a teljes személyzet evakuálásakor a 
létesítmény és a környezet károsodását 
megakadályozó ellenőrző rendszerek 
karbantartását szolgáló intézkedések 
ismertetése;

7. a létesítményeken dolgozók személyi 
védelmét, biztonságos evakuálását és 
kimentését biztosító intézkedések, valamint 
a teljes személyzet evakuálásakor a 
létesítmény és a környezet károsodását 
megakadályozó ellenőrző rendszerek 
karbantartását szolgáló intézkedések 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 486
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a létesítmény felépítésekor és üzembe 
állításakor alkalmazott kódexek, 
szabványok és útmutatók ismertetése;

8. a létesítmény felépítésekor és üzembe 
állításakor alkalmazott kódexek, 
szabványok és útmutatók részletes 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 487
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. az ipari tevékenységekkel, 
karbantartással, rendszermódosítással és
hitelesítési rendszerekkel foglalkozó 
biztonságirányítási rendszer ismertetése, 
kitérve a létesítménynek a rendszer által 
ellenőrizendő főbb üzemelési korlátaira;

9. az ipari tevékenységekkel, 
karbantartással és rendszermódosítással 
foglalkozó biztonságirányítási rendszer 
ismertetése;

Or. en

Indokolás

Ez a 9. cikkből került át a követelmények listájára.

Módosítás 488
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. a hitelesítési rendszerrel kapcsolatos 
információk e melléklet 5. pontja (2) 
bekezdésének megfelelően;

10. a hitelesítési rendszer részletes 
ismertetése e melléklet 5. pontja (2) 
bekezdésének megfelelően;
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Or. en

Módosítás 489
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok, 
nevezetesen a 92/91/EK és a 85/337/EGK
irányelv értelmében összegyűjtött, és az e 
rendelet szerinti követelmények teljesítése 
szempontjából releváns adatok;

12. a 92/91/EK irányelv súlyos balesetek 
megelőzését szolgáló követelményei
értelmében összegyűjtött, és az e rendelet 
szerinti követelmények szempontjából 
releváns bármilyen adat;

Or. en

Módosítás 490
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. a létesítményről végzendő tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában, a várhatóan jelentős 
mértékben érintett környezeti tényezők 
alátámasztó 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, ami megvalósítható a 
85/337/EGK irányelv szerinti és az 
illetékes hatóság által jóváhagyott 
leírással és vizsgálattal;

Or. en
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Módosítás 491
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 13 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. a 12. cikk szerinti alátámasztó belső 
katasztrófaelhárítási terv;

Or. en

Módosítás 492
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére;

5. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, ideértve a tevékenységek 
biztonságát korlátozó környezeti, 
meteorológiai, valamint a tengerfenék 
állapotával kapcsolatos tényezőket, 
valamint hogy a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére; az igazolás magában 
foglalja az olajszennyezések elhárítására 
irányuló fellépések reakcióidejének 
értékelését;

Or. en
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Módosítás 493
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések alkalmasak a 
személyi és környezeti károkat okozó 
súlyos veszélyhelyzeti események 
kockázatának elfogadható szintre való 
csökkentésére;

5. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került, felmérték előfordulásuk 
valószínűségét és lehetséges 
következményeit, és a kezelésükre szolgáló 
ellenőrzési intézkedések, ezen belül a 
biztonsági szempontból kritikus elemek
alkalmasak és a későbbiekben is 
alkalmasak lesznek a személyi és 
környezeti károkat okozó súlyos 
veszélyhelyzeti események kockázatának 
elfogadható szintre való csökkentésére;

Or. en

Módosítás 494
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a létesítmény részletes ismertetése, 
valamint a kútellenőrzést, a folyamatok 
biztonságát, a veszélyes anyagok zárt 
rendszerben való tartását, a tüzek és 
robbanások megelőzését, a munkavállalók 
veszélyes anyagokkal szembeni védelmét, 
illetve a környezetnek az esetlegesen 
fellépő súlyos veszélyhelyzeti 
eseményekkel szembeni védelmét biztosító 
rendszerelemek bemutatása (összhangban 
az V. melléklet szerinti belső 
katasztrófavédelmi tervvel);

6. a létesítmény részletes ismertetése, 
valamint a kútellenőrzést és (adott esetben)
a folyamatok biztonságát, a veszélyes 
anyagok zárt rendszerben való tartását, a 
tüzek és robbanások megelőzését, a 
munkavállalók veszélyes anyagokkal 
szembeni védelmét, illetve a környezetnek 
az esetlegesen fellépő súlyos 
veszélyhelyzeti eseményekkel szembeni 
védelmét biztosító rendszerelemek 
bemutatása (összhangban az V. melléklet 
szerinti belső katasztrófaelhárítási
tervvel);

Or. en
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Módosítás 495
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a platformokon dolgozók személyi 
védelmét, biztonságos evakuálását és 
kimentését biztosító intézkedések, valamint 
a teljes személyzet evakuálásakor a 
létesítmény és a környezet károsodását 
megakadályozó ellenőrző rendszerek 
karbantartását szolgáló intézkedések 
ismertetése;

7. a létesítményeken dolgozók személyi 
védelmét, biztonságos evakuálását és 
kimentését biztosító intézkedések, valamint 
a teljes személyzet evakuálásakor a 
létesítmény és a környezet károsodását 
megakadályozó ellenőrző rendszerek 
karbantartását szolgáló intézkedések 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 496
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a létesítmény felépítésekor és üzembe 
állításakor alkalmazott kódexek, 
szabványok és útmutatók ismertetése;

8. a létesítmény felépítésekor és üzembe 
állításakor alkalmazott kódexek, 
szabványok és útmutatók részletes 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 497
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került a létesítmény által elvégezhető 
összes tevékenység tekintetében, a 
személyi és környezeti károkat okozó 
veszélyhelyzeti események kockázata 
pedig elfogadható szintre csökkent;

9. annak igazolása, hogy az összes létező 
súlyos veszélyhelyzet meghatározásra 
került a létesítmény által elvégezhető 
összes tevékenység tekintetében, a 
személyi és környezeti károkat okozó 
veszélyhelyzeti események kockázata 
pedig elfogadható szintre csökkent;

Or. en

Módosítás 498
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. a tevékenységek biztonságát korlátozó 
környezeti, meteorológiai, valamint a 
tengerfenék állapotával kapcsolatos 
tényezők leírása, továbbá a tengerfenéki és 
tengeri veszélyforrások (például a 
szomszédos létesítmények csővezetékei és
horgonyzóhelyei) kockázatainak 
beazonosítására szolgáló intézkedések;

10. a tevékenységek biztonságát korlátozó 
bármilyen környezeti, meteorológiai, 
valamint a tengerfenék állapotával 
kapcsolatos tényezők leírása, továbbá a 
tengerfenéki és tengeri veszélyforrások 
(például a csővezetékek és a szomszédos 
létesítmények horgonyzóhelyei) 
kockázatainak beazonosítására szolgáló 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 499
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. a 18. cikk szerinti, a súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó üzemeltetői 
stratégiai összefoglalót;
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Or. en

Módosítás 500
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. a tevékenységekkel, karbantartással és 
rendszermódosítással foglalkozó 
biztonságirányítási rendszer ismertetése;

11. a létesítmény ipari tevékenységeivel, 
karbantartásával és 
rendszermódosításával foglalkozó 
biztonságirányítási rendszer ismertetése;

Or. en

Módosítás 501
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. a hitelesítési rendszerrel kapcsolatos 
információk e melléklet 5. pontja (2) 
bekezdésének megfelelően;

12. a független hitelesítési rendszer
részletes ismertetése e melléklet 5. pontja 
(2) bekezdésének megfelelően;

Or. en

Módosítás 502
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. bármely egyéb releváns információ, 
például arról, ha két vagy több létesítmény 
olyan módon működik egymással 

13. bármely egyéb releváns információ, 
például arról, ha két vagy több létesítmény 
olyan módon működik egymással 
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összekapcsoltan, hogy az befolyásolja a 
súlyos veszélyhelyzetek előfordulásának 
lehetőségét az egyik vagy mindkét 
létesítmény esetében;

összekapcsoltan, hogy az befolyásolja a 
súlyos veszélyhelyzetek előfordulásának 
lehetőségét az egyik vagy mindkét
létesítmény esetében;

Or. en

Módosítás 503
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 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 92/91/EK irányelv súlyos balesetek 
megelőzését szolgáló követelményei 
értelmében összegyűjtött, és az e rendelet 
szerinti egyéb követelmények 
szempontjából releváns bármilyen adat.

Or. en

Indokolás

Ez a 9. cikkből került át a követelmények listájára.

Módosítás 504
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. a létesítményről végzendő tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában, a várhatóan jelentős 
mértékben érintett környezeti tényezők 
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alátámasztó 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, ami megvalósítható a 
85/337/EGK irányelv szerint 
rendelkezésre bocsátott és az illetékes 
hatóság által jóváhagyott leírással és 
vizsgálattal;

Or. en

Módosítás 505
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. a 12. cikk szerinti alátámasztó belső 
katasztrófaelhárítási terv;

Or. en

Indokolás

A 9. cikkből áthelyezett szöveg.  Ennek külön követelménynek kell lennie, mivel a szöveg 
operatív dokumentum lesz, amelyet vészhelyzetben vesznek igénybe.

Módosítás 506
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kút üzemeltetésével kapcsolatban a 13. 
cikk szerint benyújtott értesítésnek 

A kút üzemeltetésével kapcsolatban a 13. 
cikk szerint benyújtott értesítésnek 
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legalább az alábbi információkat 
tartalmaznia kell:

legalább az alábbi információkat 
tartalmaznia kell:

Or. en

Módosítás 507
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a használni kívánt létesítmény neve és 
tulajdonosa;

2. a használni kívánt létesítmény neve és a 
létesítmény tulajdonosának neve és címe;

Or. en

Módosítás 508
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a létesítményről végzendő tengeri olaj-
és gázipari tevékenységek 
vonatkozásában, a várhatóan jelentős 
mértékben érintett környezeti tényezők 
alátámasztó 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, ami megvalósítható a 
85/337/EGK irányelv szerint 
rendelkezésre bocsátott és az illetékes 
hatóság által jóváhagyott leírással és 
vizsgálattal;
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Or. en

Indokolás

A vonatkozó környezeti hatásvizsgálatra utal, amelyet külön dokumentumként kell benyújtani, 
mivel előfordulhat, hogy már külön felülvizsgálatnak vetették alá.

Módosítás 509
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. a 12. cikk szerinti alátámasztó belső 
katasztrófaelhárítási terv;

Or. en

Indokolás

Ez a 9. cikkből került át a követelmények listájára.

Módosítás 510
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a kút azonosításához szükséges összes 
adat, megnevezve minden egyéb 
kapcsolódó kutat vagy feltárást;

3. a kút azonosításához szükséges összes 
adat, megnevezve minden létesítménnyel 
fennálló kapcsolódás vagy kapcsolódó 
infrastruktúra leírása;

Or. en

Módosítás 511
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a kút fúrási munkatervének ismertetése, 
ezen belül az üzemelés időszakának 
megadása, kitérve a kútellenőrző 
rendszerek hitelesítésére és az üzemelés 
végeztével a kút tervezett státusára;

4. a kút fúrási munkatervének ismertetése, 
ezen belül az üzemelés időszakának 
megadása, kitérve a kútellenőrző 
rendszerek hitelesítésére 
(szabályozórendszerek, fúróiszap, cement 
stb.), a furat lefutását ellenőrző 
ferdeségmérésnek, valamint a 
kockázatértékeléshez igazodó biztonságos 
üzemeltetés korlátainak az ismertetése;

Or. en

Indokolás

Összevonás, melynek oka a jelentős átfedés.

Módosítás 512
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kút üzemeltetésekor benyújtandó 
adatok
A kút üzemeltetésével kapcsolatos, a 13. 
cikk szerint benyújtott adatoknak legalább 
az alábbi információkat tartalmaznia kell:
1. az üzemeltető neve és címe;
2. a létesítmény neve és a létesítmény 
tulajdonosának neve és címe;
3. a kút azonosításához szükséges összes 
adat, megnevezve minden létesítménnyel 
fennálló kapcsolódás vagy kapcsolódó 
infrastruktúra leírása;
4. a tevékenység megkezdése vagy az előző 
jelentés óta elvégzett tevékenységek 
összefoglalója;
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5. a következők átmérője és valós 
vertikális és mért mélysége:
a) bármely furat; valamint
b) bármely telepített béléscső;
6. a fúróiszap sűrűsége a jelentés
elkészítésekor; valamint
7. a meglévő kúthoz kapcsolódó 
tevékenységek esetén, annak aktuális 
üzemi állapota;

Or. en

Indokolás

A jogszabályban elő kell írni a kút üzemeltetéséről szóló rendszeres jelentéstételt, amennyiben 
számolni kell a szénhidrogének környezetbe kerülési kockázatával.

Módosítás 513
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a kút kiviteli tervének részletezése, ezen 
belül a kútellenőrző rendszereknek 
(szabályozórendszerek, fúróiszap, cement 
stb.), a furat lefutását ellenőrző 
ferdeségmérésnek, valamint a 
kockázatértékeléshez igazodó biztonságos 
üzemeltetés korlátainak az ismertetése;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a szöveget helyénvaló volt összevonni a II. melléklet 4. részének (4) bekezdésével, mivel 
átfedés volt a két bekezdés között.

Módosítás 514
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a kútkiképzés adatai a tevékenységek 
végeztével (azaz a kút termelésből való 
végleges vagy ideiglenes kivonását 
követően); amennyiben jövőbeni 
használatra lett kialakítva, ennek ténye;

8. a javasolt kútkiképzés adatai a 
tevékenységek végeztével (azaz a kút 
termelésből való ideiglenes felfüggesztését 
vagy végleges kivonását követően); 
amennyiben termelési felszereléssel 
bővítették a kutat jövőbeni használatra, 
ennek ténye;

Or. en

Módosítás 515
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. meglévő kút esetében az előtörténettel és 
az állapottal kapcsolatos lényeges
információk;

9. meglévő kút esetében az előtörténettel és 
az állapottal kapcsolatos információk;

Or. en

Módosítás 516
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. ha a fúrást nem termelő létesítmény 
végzi, meg kell adni az alábbi kiegészítő 
információkat is:

11. ha a kutat nem termelő létesítmény 
építi, módosítja vagy tartja karban, meg 
kell adni az alábbi kiegészítő információkat 
is:

Or. en
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Módosítás 517
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyszíni meteorológiai, tengeri és 
tengerfenéki viszonyok, az esetleges fizikai 
akadályokat (például csővezetékek) is 
beleértve;

a) a tevékenységek biztonságát korlátozó 
bármilyen környezeti, meteorológiai, 
valamint a tengerfenéki akadályok leírása, 
továbbá a tengerfenéki és tengeri 
veszélyforrások (például csővezetékek és a 
szomszédos létesítmények 
horgonyzóhelyei) kockázatainak 
beazonosítására szolgáló intézkedések;

Or. en

Módosítás 518
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok, 
nevezetesen a 92/91/EK és a 85/337/EGK 
irányelv értelmében összegyűjtött, az ezen
rendelet szerinti követelmények teljesítése 
szempontjából releváns adatok.

2. a 92/91/EK irányelv súlyos balesetek 
megelőzését szolgáló követelményei 
értelmében összegyűjtött, és az e rendelet 
szerinti egyéb követelmények teljesítése 
szempontjából releváns bármilyen adat.

Or. en

Indokolás

Szükség van a II. melléklet értelmében rendelkezésre bocsátandó adatok jobb kifejtésére. A 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvre való utalást át kell helyezni a következő 
szakaszba.
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Módosítás 519
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A független harmadik félre a 
létesítmény vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

1. A független hitelesítőre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

Or. en

Módosítás 520
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A független harmadik félre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

1. A független hitelesítőre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 521
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A független harmadik félre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

1. A független hitelesítőre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

Or. en

Módosítás 522
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A független harmadik félre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való 
függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

1. A független harmadik félre a létesítmény 
vagy a kút üzemeltetőjétől való szigorúan 
vett függetlensége tekintetében az alábbi 
követelmények érvényesek:

Or. en

Módosítás 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) független jogalany;

Or. en

Módosítás 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – -aa pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) ő és a létesítmény üzemeltetője vagy a 
kút üzemeltetője között semmilyen 
összeférhetetlenség nem áll fenn;

Or. en

Módosítás 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – -ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a független harmadik fél és az azt 
segítő személyek semmilyen kereskedelmi 
vagy anyagi érdekkel nem rendelkeznek 
az üzemeltető által elvégzendő 
tevékenységekben;

Or. en

Módosítás 526
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) funkciója nem követeli meg, hogy 
bármilyen aspektusból megvizsgáljon 
olyan biztonsági szempontból kritikus 
elemeket vagy meghatározott 
létesítményeket, amelyekben korábbi 
tevékenysége alapján maga is érintett, 
illetve amelyek esetében
tárgyilagosságához kétség férhet;

a) a funkciók nem követelik meg olyan 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
vagy meghatározott létesítmények 
bármilyen aspektusból történő vizsgálatát, 
amelyek esetében összeférhetetlenség 
állhat fenn és tárgyilagosságához kétség 
férhet;

Or. en
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Indokolás

Néhány területen nem világos, hogy nem a hitelesítőnek, hanem az üzemeltetőnek kell 
elvégeznie az értékeléseket és megtennie a vonatkozó nyilatkozatokat a független hitelesítési 
eredmények alapján. Az üzemeltetőkre vonatkozó kötelességeket általánosságban 
pontosabban meg kell határozni. A javasolt szövegmódosítások némelyike e kérdés rendezését 
célozza.

Módosítás 527
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) funkciója nem követeli meg, hogy 
bármilyen aspektusból megvizsgáljon 
olyan biztonsági szempontból kritikus 
elemeket vagy meghatározott 
létesítményeket, amelyekben korábbi 
tevékenysége alapján maga is érintett, 
illetve amelyek esetében 
tárgyilagosságához kétség férhet;

a) a funkciók nem követelik meg olyan 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
vagy meghatározott létesítmények 
bármilyen aspektusból történő fontolóra 
vételét, amelyekben korábbi tevékenysége 
alapján maga is érintett, illetve, amelyek 
esetében összeférhetetlenség állhat fenn és
tárgyilagosságához kétség férhet;

Or. en

Módosítás 528
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját
objektív módon be tudja tölteni, kellő 
mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a független 
harmadik fél által végzett hitelesítés vagy 
kútvizsgálat rendszerelemeinek bármely 
aspektusáért bármilyen mértékben feleltek 
vagy felelnek;

b) a hitelesítő ahhoz, hogy rendszerbeli 
funkcióit objektív módon be tudja tölteni, 
kellő mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a kút bármely 
aspektusáért bármilyen mértékben feleltek 
vagy felelnek;
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Or. en

Indokolás

A független harmadik félre vonatkozó követelményeket határozza meg. A leírtak alapján a 
követelmények kizárhatnak számos olyan hagyományos hitelesítőt, akik egy nagyobb, több 
projektben, alapanyagban vagy felszerelésben érdekelt multinacionális szervezet részei. Az 
Északi-tengeri Tengerhatósági Fórumon (NSOAF) a Bizottság kifejtette, hogy ez nem állt 
szándékában, és hogy ez a módosítás tesz kísérletet a kérdés rendezésére.

Módosítás 529
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját 
objektív módon be tudja tölteni, kellő 
mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a független 
harmadik fél által végzett hitelesítés vagy
kútvizsgálat rendszerelemeinek bármely 
aspektusáért bármilyen mértékben feleltek 
vagy felelnek;

b) a hitelesítő ahhoz, hogy rendszerbeli 
funkcióit objektív módon be tudja tölteni, 
kellő mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a kútvizsgálat vagy 
a független hitelesítési rendszer bármely 
aspektusáért vagy eleméért bármilyen 
mértékben feleltek vagy felelnek;

Or. en

Módosítás 530
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját 
objektív módon be tudja tölteni, kellő 
mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a független 
harmadik fél által végzett hitelesítés vagy 
kútvizsgálat rendszerelemeinek bármely 
aspektusáért bármilyen mértékben feleltek 

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját 
objektív módon be tudja tölteni, független 
azon irányítási rendszerektől, amelyek a 
független harmadik fél által végzett 
hitelesítés vagy kútvizsgálat 
rendszerelemeinek bármely aspektusáért 
bármilyen mértékben feleltek vagy 
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vagy felelnek; felelnek;

Or. en

Módosítás 531
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját 
objektív módon be tudja tölteni, kellő 
mértékben független azon irányítási 
rendszerektől, amelyek a független 
harmadik fél által végzett hitelesítés vagy 
kútvizsgálat rendszerelemeinek bármely 
aspektusáért bármilyen mértékben feleltek 
vagy felelnek;

b) ahhoz, hogy rendszerbeli funkcióját 
objektív módon be tudja tölteni, független 
azon irányítási rendszerektől, amelyek a 
független harmadik fél által végzett 
hitelesítés vagy kútvizsgálat 
rendszerelemeinek bármely aspektusáért 
bármilyen mértékben feleltek vagy 
felelnek;

Or. en

Módosítás 532
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A független harmadik fél 
kompetenciájával szemben támasztott 
követelmények:

2. Az üzemeltető biztosítja, hogy a
független hitelesítő képes legyen 
megfelelni a kompetenciájával szemben 
támasztott követelmények:

Or. en

Módosítás 533
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A független harmadik fél 
kompetenciájával szemben támasztott 
követelmények:

2. A független hitelesítő kompetenciájával 
szemben támasztott követelmények:

Or. en

Módosítás 534
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A független harmadik fél 
kompetenciájával szemben támasztott 
követelmények:

2. A független hitelesítő kompetenciájával 
szemben támasztott követelmények:

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 535
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független harmadik fél közötti 
információátadásra;

c) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független hitelesítő közötti 
információátadásra;
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Or. en

Módosítás 536
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független harmadik fél közötti 
információátadásra;

c) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független hitelesítő közötti 
információátadásra;

Or. en

Módosítás 537
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az üzemeltető ruházza fel a független 
harmadik felet a feladatok megfelelő 
végrehajtásához szükséges hatáskörrel;

d) az üzemeltető ruházza fel a független 
hitelesítőt a feladatok megfelelő 
végrehajtásához szükséges hatáskörrel;

Or. en

Módosítás 538
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független harmadik fél közötti 
információátadásra;

e) legyen megfelelő rendszer az üzemeltető 
és a független hitelesítő közötti 
információátadásra;
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Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 539
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az üzemeltető ruházza fel a független 
harmadik felet a feladatok megfelelő 
végrehajtásához szükséges hatáskörrel;

f) az üzemeltető ruházza fel a független 
hitelesítőt a feladatok megfelelő 
végrehajtásához szükséges hatáskörrel;

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 540
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 13. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásában az alábbiak minősülnek a 
kút üzemeltetéséről szóló értesítés lényeges 
tartalmi módosításának:

3. A 13. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásában az alábbiak minősülnek a 
kút üzemeltetéséről szóló értesítés lényeges 
tartalmi módosításának:

Or. en



AM\911374HU.doc 229/275 PE494.690v01-00

HU

Módosítás 541
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kút kiviteli tervében szereplő eredeti 
rendeltetéssel potenciálisan 
összeegyezhetetlen bármely változtatás, 
különös tekintettel a kútellenőrző 
rendszerekre és egyéb áramlási 
védőelemekre, valamint azok hitelesítését 
illetően;

a) a kút kiviteli tervében szereplő eredeti 
rendeltetést potenciálisan megváltoztatni 
képes bármely változtatás, különös 
tekintettel a kútellenőrző rendszerekre és 
egyéb áramlási védőelemekre, valamint 
azok hitelesítését illetően;

Or. en

Módosítás 542
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lényeges változások a létesítmények, a 
berendezések, az irányítási rendszer vagy a 
II. melléklet 4. pontja alapján bejelentett 
kútüzemeltető tekintetében;

b) lényeges változások a létesítmények, a 
berendezések, az irányítási rendszer vagy a 
II. melléklet 4. pontja alapján bejelentett 
kútüzemeltető tekintetében;

Or. en

Módosítás 543
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független kútszakértőt a további A független hitelesítőt a további hitelesítés 
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hitelesítés érdekében tájékoztatni kell 
minden lényeges változásról, a hitelesítés 
következtetéseit pedig meg kell küldeni az 
illetékes hatóságnak.

elvégzése érdekében tájékoztatni kell 
minden lényeges változásról, a hitelesítés 
következtetéseit pedig kérésre 
rendelkezésére kell bocsátani az illetékes 
hatóságnak.

Or. en

Módosítás 544
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kút üzemeltetéséről szóló értesítés 
kapcsán a független kútszakértőnek 
nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a kút 
kiviteli tervével kapcsolatos 
kockázatértékelés és a kútellenőrző 
rendszerek minden előre látható feltétel 
mellett és körülmény esetén megfelelnek.

4. A kút üzemeltetéséről szóló értesítés 
kapcsán a független hitelesítő jelentésének 
mérlegelését követően az üzemeltetőnek
nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a kút 
kiviteli tervével kapcsolatos 
kockázatértékelés és a kútellenőrző 
rendszerek minden előre látható feltétel 
mellett és körülmény esetén megfelelnek.

Or. en

Módosítás 545
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a független hitelesítést végző harmadik 
fél nyilatkozata arról, hogy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
meghatározott, biztonsági szempontból 
kritikus elemeknek és azok karbantartási 
rendszereinek az adatai megfelelőek vagy 
megfelelőek lesznek;

a) a független hitelesítő jelentésének 
mérlegelését követően az üzemeltető
nyilatkozata arról, hogy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
meghatározott, biztonsági szempontból 
kritikus elemeknek és azok karbantartási 
rendszereinek az adatai megfelelőek vagy 
megfelelőek lesznek;
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Or. en

Módosítás 546
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a független hitelesítést végző harmadik 
fél nyilatkozata arról, hogy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
meghatározott, biztonsági szempontból 
kritikus elemeknek és azok karbantartási 
rendszereinek az adatai megfelelőek vagy 
megfelelőek lesznek;

a) a független hitelesítést végző harmadik 
fél jelentésének mérlegelését követően az 
üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben meghatározott, biztonsági 
szempontból kritikus elemeknek és azok 
karbantartási rendszereinek az adatai 
megfelelőek vagy megfelelőek lesznek;

Or. en

Módosítás 547
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a független hitelesítést végző harmadik 
fél nyilatkozata arról, hogy a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben 
meghatározott, biztonsági szempontból 
kritikus elemeknek és azok karbantartási 
rendszereinek az adatai megfelelőek vagy 
megfelelőek lesznek;

a) a független hitelesítő nyilatkozata arról, 
hogy a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben meghatározott, biztonsági 
szempontból kritikus elemeknek és azok 
karbantartási rendszereinek az adatai 
megfelelőek vagy megfelelőek lesznek;

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
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elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 548
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítést végző harmadik fél 
kiválasztási eljárásának, valamint azon 
hitelesítési módszernek az ismertetése, 
amellyel meg lehet bizonyosodni a 
rendszer biztonsági szempontból kritikus 
elemeinek, illetve bármely meghatározott 
üzemének a folyamatos 
karbantartottságáról és jó állapotáról;

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítők kiválasztási 
eljárásának, valamint azon hitelesítési 
módszernek az ismertetése, amellyel meg 
lehet bizonyosodni a rendszer biztonsági 
szempontból kritikus elemeinek, illetve 
bármely meghatározott üzemének a 
folyamatos karbantartottságáról és jó 
állapotáról;

Or. en

Módosítás 549
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítést végző harmadik fél 
kiválasztási eljárásának, valamint azon 
hitelesítési módszernek az ismertetése, 
amellyel meg lehet bizonyosodni a 
rendszer biztonsági szempontból kritikus 
elemeinek, illetve bármely meghatározott 
üzemének a folyamatos 
karbantartottságáról és jó állapotáról;

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítők kiválasztási 
eljárásának, valamint azon hitelesítési 
módszernek az ismertetése, amellyel meg 
lehet bizonyosodni a rendszer biztonsági 
szempontból kritikus elemeinek, illetve 
bármely meghatározott üzemének a 
folyamatos karbantartottságáról és jó 
állapotáról;

Or. en
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Módosítás 550
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítést végző harmadik fél 
kiválasztási eljárásának, valamint azon 
hitelesítési módszernek az ismertetése, 
amellyel meg lehet bizonyosodni a 
rendszer biztonsági szempontból kritikus 
elemeinek, illetve bármely meghatározott 
üzemének a folyamatos 
karbantartottságáról és jó állapotáról;

b) a hitelesítési rendszernek, és azon belül 
a független hitelesítők kiválasztási 
eljárásának, valamint azon hitelesítési 
módszernek az ismertetése, amellyel meg 
lehet bizonyosodni a rendszer biztonsági 
szempontból kritikus elemeinek, illetve 
bármely meghatározott üzemének a 
folyamatos karbantartottságáról és jó 
állapotáról;

Or. fr

Indokolás

Nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés 
szükségszerűen a meglévő legjobb gyakorlat lenne a függetlenség szempontjából. A szövegnek 
biztosítania kell a nemzeti körülményeket és gyakorlatokat tükröző független hitelesítések 
elvégzéséhez szükséges rugalmasságot. 

Módosítás 551
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (5) bekezdés b) pontjában említett 
módszernek részét képezi a biztonsági 
szempontból kritikus elemek független és 
arra hatáskörrel rendelkező személyek 
általi vizsgálata és tesztelése, a tervek, 
szabványok, tanúsítványok vagy a 
biztonsági szempontból kritikus elemek 
megfelelőségét igazoló egyéb rendszerek 
hitelesítése, a folyamatban lévő munka 
vizsgálata, a követelményeknek való meg 
nem felelés jelentése, valamint az 

c) az (5) bekezdés b) pontjában említett 
hitelesítési módszer leírásának részét 
képezi azon alapelvek részletezése, 
amelyeket a rendszer keretében szükséges 
funkciók teljesítésére, illetve a rendszer 
létesítmény élettartama során való 
folyamatos felülvizsgálatra alkalmazni 
kell; a biztonsági szempontból kritikus 
elemek független és arra hatáskörrel 
rendelkező hitelesítők általi vizsgálata és 
tesztelése; a tervek, szabványok, 
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üzemeltető által végrehajtott korrekciós 
intézkedések.

tanúsítványok vagy a biztonsági 
szempontból kritikus elemek 
megfelelőségét igazoló egyéb rendszerek 
hitelesítése; a folyamatban lévő munka 
vizsgálata; a követelményeknek való meg 
nem felelés jelentése, valamint az 
üzemeltető által végrehajtott valamennyi 
korrekciós intézkedés.

Or. en

Módosítás 552
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy létesítményben jelentős 
változtatásra van szükség, a 10. és a 11. 
cikk alapján az illetékes hatóságnak adott 
tájékoztatásnak legalább az alábbi 
információkra ki kell terjednie:

Amennyiben egy létesítményben jelentős 
változtatásra van szükség, a 10. és a 11. 
cikk alapján az illetékes hatóságnak adott 
tájékoztatásnak legalább az alábbiakra ki 
kell terjednie:

Or. en

Indokolás

Ezt ki kell terjeszteni úgy, hogy valamennyi „kapcsolódó infrastruktúrára” kiterjedjen.

Módosítás 553
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. létesítmény lényeges változtatása esetén 
a súlyos veszélyhelyzetekről szóló korábbi 
jelentés és a kapcsolódó belső 
katasztrófavédelmi terv hiánytalan 
aktualizálásához szükséges összes adat, 

3. a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
korábbi jelentés és a kapcsolódó belső 
katasztrófaelhárítási terv hiánytalan 
aktualizálásához szükséges összes adat, 
valamint annak igazolása, hogy a 
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valamint annak igazolása, hogy a 
veszélyhelyzeti események kockázata 
elfogadható szintre csökkent;

veszélyhelyzeti események kockázata 
elfogadható szintre csökkent;

Or. en

Módosítás 554
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – 4 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a létesítmény szétszerelésével járó 
súlyos veszélyhelyzeti kockázatok, a teljes 
érintett populáció és a kockázatellenőrzési 
intézkedések ismertetése;

b) a létesítmény leszerelésével járó súlyos 
veszélyhelyzeti kockázatok, a teljes érintett 
populáció és a kockázatellenőrzési 
intézkedések ismertetése;

Or. en

Módosítás 555
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyzet biztonságos evakuálását és 
kimentését, valamint a súlyos környezeti 
balesetek elkerülését biztosító 
katasztrófavédelmi intézkedések.

c) a személyzet biztonságos evakuálását és 
kimentését, valamint a teljes személyzet 
evakuálásakor a létesítmény és a 
környezet károsodását megakadályozó 
ellenőrző rendszerek karbantartását
biztosító katasztrófavédelmi intézkedések.

Or. en

Módosítás 556
Vicky Ford



PE494.690v01-00 236/275 AM\911374HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) igazoló dokumentum, amely 
tartalmazza 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.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó környezeti hatásvizsgálatra utal, amelyet külön dokumentumként kell benyújtani, 
mivel előfordulhat, hogy már felülvizsgálatnak vetették alá.

Módosítás 557
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. annak ismertetése, hogy az együttes 
üzemeltetésben érintett létesítmények 
irányítási rendszerei hogyan vannak 
összehangolva a súlyos balesetek 
kockázatának csökkentése érdekében;

3. a dokumentum valamennyi részes fele 
által jóváhagyott áthidaló dokumentum 
formájában annak ismertetése, hogy az 
együttes üzemeltetésben érintett 
létesítmények irányítási rendszerei hogyan 
vannak összehangolva a súlyos balesetek 
kockázatának megfelelő szintre 
csökkentése érdekében;

Or. en
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Módosítás 558
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. az együttes üzemelés és a munkaterv 
ismertetése, amelyben szerepel az együttes 
üzemeltetés várható beindításának és 
befejezésének dátuma, valamint az 
együttes üzemeltetést végző üzemeltetők 
között létrejött megállapodás egy 
másolata.

6. az együttes üzemelés és a munkaterv 
ismertetése, amelyben szerepel az együttes 
üzemeltetés várható beindításának dátuma.

Or. en

Módosítás 559
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok rendelkezései a 
súlyos veszélyhelyzetek kockázatát 
magukban hordozó tevékenységek 
szabályozásához

Az illetékes hatóságok rendelkezései a 
súlyos veszélyhelyzetek szabályozásához

Or. en

Módosítás 560
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E rendelet összefüggésében a biztonsági 
és környezetvédelmi szabályozói 
feladatkört betöltő illetékes hatóság 

1. E rendelet összefüggésében az e rendelet 
hatályához kapcsolódó kötelezettségekért 
felelős illetékes hatóság kijelölésekor a 
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kijelölésekor a tagállamok az alábbi 
miminumkövetelményeket támasztják:

tagállamok az alábbiakat veszik 
figyelembe:

Or. en

Módosítás 561
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendeletben foglalt összes 
kötelezettség tényleges teljesítését lehetővé 
tevő szervezeti elrendezés, beleértve a 
biztonság és a környezetvédelem 
méltányos szabályozásához szükséges 
eszközök meglétét;

a) a rendeletben foglalt összes 
kötelezettség tényleges teljesítését lehetővé 
tevő szervezeti elrendezés, beleértve a 
biztonság és a környezetvédelem 
méltányos szabályozásához szükséges 
eszközök meglétét;

Or. en

Módosítás 562
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) politikai nyilatkozat a felügyelet és a 
végrehajtás céljairól, arra is kitérve, hogy 
az illetékes hatóság hogyan kívánja elérni a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
szabályozásában az átláthatóságot, a 
következetességet, az arányosságot és a 
tárgyilagosságot. Az illetékes hatóságnak 
továbbá egyértelművé kell tennie a 
nyilvánosság számára, hogy a szabályozói 
és az üzemeltetői feladatkörök egymástól 
elkülönülnek: az utóbbiak elsődlegesen a 
kockázatok ellenőrzéséért felelnek, míg az 
előbbiek feladata annak hitelesítése, hogy 
az üzemeltető megfelelő intézkedéseket 

b) az illetékes hatóság céljait ismertető 
politikai nyilatkozat, arra is kitérve, hogy 
hogyan kívánja elérni a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek szabályozásában az 
átláthatóságot, a következetességet, az 
arányosságot és a tárgyilagosságot.
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léptetett életbe, amelyek minden 
valószínűség szerint hatékonyan kezelni 
tudják a súlyos veszélyhelyzetekből adódó 
kockázatokat;

Or. en

Módosítás 563
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) működési eljárások, amelyek 
meghatározzák az illetékes hatóság 
számára, hogyan vizsgálja és tartassa be a 
rendeletből fakadó üzemeltetői 
kötelezettségeket, hogyan kezelje, értékelje 
és hagyja jóvá a súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentéseket és a kutak 
üzemeltetéséről szóló értesítéseket, illetve 
hogyan határozza meg egy adott 
létesítmény vagy tevékenység 
vonatkozásában a súlyos (akár 
környezetkárosító) veszélyhelyzetek 
kockázatainak kezelésére irányuló 
intézkedések vizsgálatainak gyakoriságát;

d) működési eljárások, amelyek 
meghatározzák az illetékes hatóság 
számára, hogyan értékelje súlyos 
kockázatokról szóló jelentéseket, a kút 
üzemeltetéséről szóló értesítéseket és az 
együttes üzemeltetésről szóló értesítéseket,
vizsgálja és tartassa be az üzemeltetői 
kötelezettségeket, illetve hogyan határozza 
meg a létesítmények vagy tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek vizsgálatainak 
gyakoriságát;

Or. en

Módosítás 564
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóság e rendeletből fakadó 
feladatköreinek betöltéséhez szükséges 
eljárások, amelyek nem sértik a hatóság 
egyéb kötelezettségeit, például a 

e) az illetékes hatóság e rendeletből fakadó 
feladatköreinek betöltéséhez szükséges 
eljárások, amelyek nem sértik a hatóság 
egyéb kötelezettségeit, például a 
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szárazföldi olaj- és gázipari tevékenységek 
és a 92/91/EK irányelvben foglalt 
rendelkezések tekintetében;

szárazföldi olaj- és gázipari tevékenységek 
és a 92/91/EK irányelvben foglalt 
rendelkezések tekintetében;

Or. en

Módosítás 565
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha az illetékes hatóság több hivatalt is 
magában foglal, a közös működést 
szabályozó mechanizmusokat rögzítő 
hivatalos megállapodásra is szükség van, 
amely egyben rendelkezik a felső vezetés 
felügyeletéről, monitoringjáról és 
felülvizsgálatáról, a közös tervezésről és 
vizsgálatokról, a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentések 
kezelésével kapcsolatos feladatok 
megosztásáról, a közös tényfeltárásról, a 
belső kommunikációról és a külső 
jelentéstételről.

f) ha egy illetékes hatóság több hivatalt is 
magában foglal, a közös működést 
szabályozó mechanizmusokat rögzítő 
hivatalos megállapodásra is szükség van, 
amely egyben rendelkezik a felső vezetés 
felügyeletéről, monitoringjáról és 
felülvizsgálatáról; a feladatok 
megosztásáról; a közös tervezésről, 
vizsgálatokról és tényfeltárásról, a 
kommunikációról és a külső jelentések 
közzétételéről.

Or. en

Módosítás 566
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tevékenységek vizsgálatához, a 
rendelkezések betartatásához, illetve a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló jelentések 
és értesítések kezeléséhez szükséges, belső 
vagy kiszervezett forrásból biztosított 
szaktudás;

a) szükséges szaktudás biztosítása az 
illetékes hatóságon belül, vagy egy vagy 
több harmadik féllel kötött hivatalos 
megállapodások révén a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentések és 
értesítések értékelése, ellenőrzések és 
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vizsgálatok elvégzése és jogérvényesítés 
céljából;

Or. en

Módosítás 567
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiszervezett forrásokból biztosított 
szaktudás igénybevételekor megfelelő 
írásbeli útmutatás és a szemlélet 
következetességét fenntartó felügyelet, 
amely egyben biztosítja, hogy a jogszerűen 
kijelölt illetékes hatóság mindvégig 
élhessen az ezen rendeletből fakadó teljes 
hatáskörével;

b) kiszervezett forrásokból biztosított 
szaktudás igénybevételekor a megfelelő 
írásbeli útmutatás és felügyelet nyújtása a 
szemlélet következetességének 
fenntartására, valamint annak 
biztosítására, hogy a jogszerűen kijelölt 
illetékes hatóság mindvégig élhessen az 
ezen rendeletből fakadó teljes 
hatáskörével;

Or. en

Módosítás 568
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő források az alapvető 
képzéshez, kapcsolattartáshoz, a szükséges 
technológiákhoz való hozzáféréshez, az 
illetékes hatóság szabályozói funkciókat 
betöltő munkatársainak utazási és ellátási 
költségeinek fedezetére, hogy az illetékes 
hatóságok között a 27. cikknek 
megfelelően aktív együttműködés jöhessen 
létre;

c) megfelelő források nyújtása az alapvető 
képzéshez, kapcsolattartáshoz, a szükséges 
technológiákhoz való hozzáféréshez, az 
illetékes hatóság munkatársainak 
szabályozói funkcióik ellátásához 
szükséges utazási és ellátási költségeinek 
fedezetére, illetve az illetékes hatóságok 
között a 27. cikk szerinti aktív 
együttműködés elősegítése érdekében;
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Or. en

Módosítás 569
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esetben az üzemeltetők és/vagy 
létesítménytulajdonosok kötelezése az 
illetékes hatóság e rendelet értelmében 
betöltött feladatköreivel járó költségeinek 
megtérítésére;

d) adott esetben az üzemeltetők kötelezése 
az illetékes hatóság e rendelet értelmében 
betöltött feladatköreivel járó költségeinek 
visszatérítésére;

Or. en

Indokolás

A létesítménytulajdonosokra való utalást el kell hagyni, mivel az érintett tulajdonosokat 
magában foglalják az üzemeltetők meghatározásai.

Módosítás 570
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóság e rendeletből adódó 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
kutatások lebonyolítása vagy 
kezdeményezése;

e) az illetékes hatóság e rendeletből adódó 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
kutatások lebonyolítása vagy ösztönzése;

Or. en

Módosítás 571
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az illetékes hatóság jelentéstétele. f) az illetékes hatóság jelentéstételét előíró
rendelkezés.

Or. en

Módosítás 572
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentés, az értesítések, a belső 
katasztrófavédelmi tervek és az egyéb 
releváns dokumentumok értékelésére 
szolgáló eljárásoknak tartalmazniuk kell az 
alábbiakat:

3. A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentések és értesítések értékelésére 
szolgáló eljárásokat az illetékes hatóságok 
dolgozzák ki és az üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátják. Az értékelés 
elveire vonatkozó, a nyilvánosság számára 
hozzáférhető tájékoztatást is készíteni kell:

Or. en

Indokolás

A létesítménytulajdonosokra való utalást el kell hagyni, mivel az érintett tulajdonosokat 
magában foglalják az üzemeltetők meghatározásai.

Módosítás 573
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kvantitatív kockázatértékelő elemzés; törölve

Or. en
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Módosítás 574
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tevékenységek helyszínére vonatkozó 
releváns információkról alkotott 
üzemeltetői vélemény értékelése;

törölve

Or. en

Módosítás 575
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alkalmazott műszaki és szervezeti 
szabványok értékelése;

törölve

Or. en

Módosítás 576
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mérnöki megoldások értékelése; törölve

Or. en

Módosítás 577
Vicky Ford



AM\911374HU.doc 245/275 PE494.690v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a műveleti tervben bekövetkező 
változások kezelését szolgáló üzemeltetői 
intézkedések értékelése;

törölve

Or. en

Módosítás 578
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az alkalmazott megoldások és a hasonló 
helyzetekben alkalmazott megoldások 
összevetése;

törölve

Or. en

Módosítás 579
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) annak értékelése, hogy a 
katasztrófaelhárítási tervek mennyire 
igazodnak következetesen a feltárt 
kockázatokhoz;

törölve

Or. en

Módosítás 580
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) közvetlen veszély esetén a 
tevékenységeket leállító üzemeltetői 
intézkedések értékelése;

törölve

Or. en

Módosítás 581
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 582
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – 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 és kielégítő 
voltának, valamint a hatékony 
használatukra vonatkozó eljárások 
megfelelőségének értékelése, adott esetben 
beleértve az olajszennyezés-elhárítási rés 
elemzését.

Or. en
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(Lásd az előadó 22. módosítását)

Módosítás 583
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – 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 és kielégítő 
voltának, valamint a hatékony 
használatukra vonatkozó eljárások 
megfelelőségének értékelése.

Or. en

Módosítás 584
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia)  az üzemeltető katasztrófaelhárítási 
kapacitása hatékonyságának értékelése, 
beleértve a legrosszabb eset szerinti 
szennyezés esetén fennálló bevetési és 
mentési teljesítményt.

Or. en

Módosítás 585
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az üzemeltető katasztrófaelhárítási 
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kapacitása hatékonyságának értékelése, 
beleértve a legrosszabb eset szerinti 
szennyezés esetén fennálló bevetési és 
mentési teljesítményt.

Or. en

Módosítás 586
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentések értékelésének részletes eljárásai 
megkövetelik az összes tényszerű 
információ és az e rendelet II. 
mellékletében foglalt egyéb részletek, 
valamint az e rendelet szerint később 
elfogadott egyéb részletek benyújtó általi 
biztosítását. Az illetékes hatóságok 
legalább az elsődleges kérdésekkel 
foglalkoznak a következők igazolása 
érdekében:
a) a környezeti balesetet is magában 
foglaló súlyos baleset előfordulásának 
lehetőségét magában hordozó valamennyi 
veszélyt beazonosítják, kockázatait 
értékelik és a kockázatok mérséklésére 
irányuló intézkedéseket meghatározzák;
b) a biztonságirányítási rendszer elegendő 
a súlyos veszélyhelyzet kezelésére 
vonatkozó jogi követelményeknek, illetve a 
tagállamok biztonságra és a 
környezetvédelemre vonatkozó bármely 
más rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosításához;
c) megfelelő intézkedéseket hoztak a 
független hitelesítés és üzemeltető által 
végzendő ellenőrzés érdekében;

Or. en
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Módosítás 587
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentések alapos értékelését vállaló 
illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell a 
következőket:
a) valamennyi szükséges tényszerű adatot 
rendelkezésre bocsátják;
b) az üzemeltető meghatározta az összes 
ésszerűen előre látható, a létesítményre és 
funkcióira vonatkozó súlyos baleseti 
kockázatot, a lehetséges kiváltó 
eseményekkel együtt; illetve biztosítja azt, 
hogy a súlyos baleset kockázatának 
értékelése tekintetében elfogadott 
módszertant és értékelési kritériumokat 
érthetően kifejtik, ideértve az elemzés 
bizonytalansági tényezőit;
c) a kockázatértékelések figyelembe vették 
a létesítmény élettartama alatti 
valamennyi releváns szakaszt, és 
feltételezték az összes előrelátható 
helyzetet, többek között a következőket:
i. létesítménytervről szóló értesítésben 
feltüntetett tervezési döntések hogyan 
vették figyelembe a kockázatértékelést 
annak érdekében, hogy megvalósuljon a 
belső biztonsági elvek alkalmazása;
ii. a kúttal kapcsolatos bármilyen 
tevékenység, amely a létesítményről az 
üzemeltetés során végrehajtandó; 
iii. a kúttal kapcsolatos bármilyen 
tevékenység, amely egy termelő 
létesítményről végrehajtandó és a termelés 
megkezdése előtt ideiglenesen 
felfüggesztendő;
iv. más létesítményekkel közösen 
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végrehajtott együttes üzemeltetés;
v. a létesítmény leszerelése.
d) a kockázatértékelés keretében 
meghatározott kockázatcsökkentési 
intézkedéseket hajlnadóak legyenek 
végrehajtani, ha azok szükségesek a 
kockázatok megfelelő szintre történő 
csökkentéséhez;
e) a megfelelő kockázati szint eléréséhez 
szükséges intézkedések meghatározása 
során az üzemeltetőnek egyértelműen 
bizonyítania kell, hogy hogyan vették 
figyelembe a vonatkozó helyes 
gyakorlatokat és a helyes műszaki 
gyakorlaton alapuló véleményt, a legjobb 
irányítási gyakorlatot, valamint az emberi 
és szervezeti tényezőket és elveket;
f) a vészhelyzet azonosítására, valamint a 
gyors és hatékony válaszlépések 
megtételére irányuló intézkedéseket és 
rendelkezéseket egyértelműen 
meghatározták és indokolták;
g) az esemény súlyosbodásának 
korlátozására és a környezeti hatás 
csökkentésére vonatkozó evakuálási és 
mentési rendelkezéseket és intézkedéseket 
logikusan és szisztematikusan integrálták, 
miközben figyelembe vették a valószínű 
vészhelyzeti körülményeket, amelyek 
között végrehajtásukra sor kerül;
h) az V. melléklet 1. részében foglalt 
követelményeket beillesztették a belső 
katasztrófaelhárítási tervbe, illetve a tervet 
benyújtották a súlyos veszélyhelyzetekről 
szóló jelentés alátámasztása céljából;
i) a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben ismertetett biztonságirányítási 
rendszer elegendő a létesítmény 
élettartama alatti valamennyi releváns 
szakasz során és valamennyi előrelátható 
helyzetben fellépő súlyos veszélyhelyzet 
kezelésének biztosítására, az összes 
vonatkozó jogi előírásnak való megfelelés 
biztosítására, a rendszer ellenőrzésének és 
az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának 
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biztosítására;
j) a független hitelesítési rendszert 
részletesen kifejtik;

Or. en

Indokolás

A 3b. rész b) és d) pontjában a tulajdonosokra való utalást el kell hagyni, mivel az érintett 
tulajdonosokat magában foglalják az üzemeltetők meghatározásai. 3b. rész g) pont: A
tervezetet úgy kell módosítani, hogy lehetővé válljon az üzemeltetők számára, hogy súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés mellett egy külön belső katasztrófaelhárítási tervet is 
benyújthassanak.

Módosítás 588
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes hatóságnak egyértelműen 
függetlennek kell lennie az iparág 
finanszírozásával, az engedélyezéssel, 
illetve az adóbehajtással foglalkozó 
kormányzati szervezetektől. Az illetékes 
hatóság politikailag nem foglalhat állást 
az olaj- és a gázágazatot érintő ügyekben.

törölve

Or. en

Módosítás 589
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy sem a balesetmegelőzést, sem a 
károk felszámolását ne korlátozzák a 
szélsőséges üzemi feltételek. Az 
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engedélyek megadásakor kellően 
figyelembe kell venni a balesetmegelőzés 
eredményességét és a katasztrófaelhárítási 
kapacitásokat. Az illetékes hatóságok a 
balesetmegelőzés és kárfelszámolás terén 
biztosítják a legmagasabb szintű 
teljesítményt, legalább a legjobb gyakorlat 
rendes üzemelési feltételek melletti 
teljesítésével egyenlő mértékben, ami 
többek között magában foglalja a források 
elegendő voltát, a mobilizációval 
kapcsolatos biztonság szintjeit, a telepítési 
időket, valamint az olajtól és gáztól való 
megtisztítást és a helyreállítás mértékét.

Or. en

Módosítás 590
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 a címsor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a mellékletben meghatározott
rendelkezések minimumrendelkezések. Az 
illetékes hatóságok figyelembe veszik a 
helyes gyakorlat terén végbement 
fejleményeket, és bármikor további 
rendelkezéseket kérhetnek az 
üzemeltetőktől annak biztosítása 
érdekében, hogy szükség esetén a lényeges 
anyagi, technikai vagy felszerelési 
változásokat figyelembe vehessék. Az 
Európai Unió tengerhatósági 
munkacsoportja az egyik módja annak, 
hogy az ilyen fejleményeket 
meghatározzák és a rájuk vonatkozó 
információkat megosszák.

Or. en
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Módosítás 591
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonságirányítási rendszernek az 
általános irányítási rendszer részét kell 
képeznie, és ki kell terjednie a súlyos 
veszélyhelyzetekkel foglalkozó stratégia 
meghatározásához és végrehajtásához 
szükséges szervezeti struktúrára, a 
felelősségekre, a gyakorlati megoldásokra, 
az eljárásokra, a folyamatokra és az 
eszközökre.

b) a biztonságirányítási rendszernek az 
általános irányítási rendszer részét kell 
képeznie, és ki kell terjednie a súlyos 
veszélyhelyzetekkel foglalkozó stratégia 
meghatározásához és végrehajtásához 
szükséges szervezeti struktúrára, a 
felelősségekre, a gyakorlati megoldásokra, 
az eljárásokra, a folyamatokra és az 
eszközökre.

Or. en

Módosítás 592
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a környezeti hatások beépítése a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésekben
szereplő veszélyhelyzeti értékelésekbe;

c) a környezeti megfontolások beépítése a 
súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésekben szereplő súlyos balesetekre 
vonatkozó kockázatértékelésekbe;

Or. en

Módosítás 593
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az üzemeltetőknek kiemelt figyelmet 3. Az üzemeltetőknek kiemelt figyelmet 
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kell fordítaniuk a biztonsági szempontból 
kritikus összes elem megbízhatósági és 
integritási követelményének értékelésére, 
vizsgálati és karbantartási rendszereiket 
pedig a biztonsági integritás ezen 
szintjének elérésére kell alapozniuk.

kell fordítaniuk a biztonsági szempontból 
kritikus összes elem megbízhatósági és 
integritási követelményének értékelésére, 
vizsgálati és karbantartási rendszereiket 
pedig a biztonsági integritás előírt
szintjének elérésére kell alapozniuk.

Or. en

Módosítás 594
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hivatalos irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, amelyek a felső vezetés és az 
alkalmazottak részvételére is építenek; 
valamint

e) hivatalos irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, amelyek a felső vezetés és az 
alkalmazottak részvételére is építenek;

Or. en

Módosítás 595
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) szakmai felkészültség az üzemelés 
minden szintjén.

f) szakmai felkészültség az üzemelés 
minden szintjén; valamint

Or. en

Módosítás 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) látható kötelezettségvállalás a 
háromoldalú megbeszélésekre és az 
azokból eredő lépések

Or. en

Módosítás 597
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nyílt jelentéstételi kultúra az 
események tekintetében;

Or. en

Módosítás 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) együttműködés a választott biztonsági 
képviselőkkel;

Or. en

Módosítás 599
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 6 pont – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az informátorok függetlensége és 
védelme;

Or. en

Módosítás 600
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ágazati szereplők az illetékes 
hatósággal együttműködésben a 
szabványok, útmutatók és szabályok 
kidolgozásához prioritástervet határoznak 
meg és hajtanak végre, amely irányadó 
gyakorlatként jut majd érvényre a súlyos 
veszélyhelyzetek megelőzésében és a 
súlyos veszélyhelyzetek hatásainak 
enyhítésében, amennyiben azok mégis 
bekövetkeznének. Egyebek mellett az 
alábbi szempontokat szükséges vizsgálni:

7. Az ágazati szereplők az illetékes 
hatóságokkal együttműködésben a 
szabványok, útmutatók és szabályok 
kidolgozásához prioritástervet határoznak 
meg és hajtanak végre, amely irányadó 
gyakorlatként jut majd érvényre a súlyos 
balesetek megelőzésében és a súlyos 
balesetek hatásainak enyhítésében, 
amennyiben azok mégis bekövetkeznének. 
Egyebek mellett az alábbi szempontokat 
szükséges vizsgálni:

Or. en

Módosítás 601
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elsődleges kontroll javítása a 
folyamatbiztonsági rendszerekben;

b) az elsődleges kontroll javítása;

Or. en
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Módosítás 602
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megbízható döntéshozatal nagy nyomás 
alatt;

d) megbízható döntéshozatal;

Or. en

Módosítás 603
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a megváltozott körülmények 
értékelésére hatékony kockázatelemzés;

g) hatékony kockázatelemzés;

Or. en

Módosítás 604
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a biztonságirányítási rendszerek 
hatékony integrálása az üzemeltetők, 
kútüzemeltetők, fúrótorony-tulajdonosok 
és az együttes üzemeltetésben érintett 
egyéb résztvevők között.

j) a biztonságirányítási rendszerek 
hatékony integrálása az üzemeltetők és 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekben
érintett egyéb jogalanyok között.

Or. en



PE494.690v01-00 258/275 AM\911374HU.doc

HU

Indokolás

A kútüzemeltetőkre és a fúrótorony-tulajdonosokra való utalást el kell hagyni, mivel 
mindkettő az üzemeltetők meghatározásának hatálya alá tartoznak.

Módosítás 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) kötelezettségvállalás a háromoldalú 
megbeszélésekre és az azokból eredő 
lépések.

Or. en

Módosítás 606
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A katasztrófavédelmi készültséggel és a 
katasztrófaelhárítással kapcsolatos 
követelmények

A katasztrófavédelmi készültséggel és a 
katasztrófaelhárítással kapcsolatos 
követelmények – belső 
katasztrófaelhárítási tervek

Or. en

Módosítás 607
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 a címsor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a mellékletben meghatározott 
követelmények minimumkövetelmények. 
Az illetékes hatóságok figyelembe veszik a 
helyes gyakorlat terén végbement 
fejleményeket, és bármikor további 
követelményeket vezethetnek be annak 
biztosítása érdekében, hogy szükség esetén 
a lényeges anyagi, technikai vagy 
felszerelési változásokat figyelembe 
vehessék. Az Európai Unió tengerhatósági 
munkacsoportja az egyik módja annak, 
hogy az ilyen fejleményeket 
meghatározzák és a rájuk vonatkozó 
információkat megosszák.

Or. en

Módosítás 608
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófavédelmi eljárások 
alkalmazásának kezdeményezésére 
jogosult személyek, valamint a belső 
katasztrófaelhárítást irányító személy neve 
vagy tisztsége;

a) a katasztrófavédelmi eljárások 
alkalmazásának kezdeményezésére 
jogosult személyek, valamint a belső 
katasztrófaelhárítást irányító személy neve 
és tisztsége;

Or. en

Módosítás 609
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a külső katasztrófavédelmi tervért 
felelős hatósággal való egyeztetésért 
felelős személy neve vagy tisztsége;

b) a külső katasztrófaelhárítási tervért 
felelős hatósággal vagy hatóságokkal való 
egyeztetésért felelős személyek neve vagy 
tisztsége;

Or. en

Indokolás

Más cikkekkel összhangban helyénvaló a biztonsági zónára vonatkozó korlátozások 
elhagyása. Olyan szövegezési módosításokra is érkeztek javaslatok, amelyek arra irányultak, 
hogy meghatározzák azokat a lépéseket, amelyeket az üzemeltetőnek "meg kell tenni" szemben 
azokkal a lépésekkel, amelyeket „meg kellene tenni”; a felszerelést „katasztrófaelhárítási” 
felszerelésként határozzák meg, a kockázatcsökkentési intézkedéseket kiterjesszék a 
környezetre, illetve, hogy rögzítsék, hogy több reagáló hatóság is lehet.

Módosítás 610
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben szereplő összes olyan előre 
látható körülmény vagy esemény, amely 
súlyos balesethez vezethet;

c) a súlyos veszélyhelyzetekről szóló 
jelentésben szereplő összes olyan előre 
látható körülmény vagy esemény, amely 
súlyos balesethez vezethet;

Or. en

Módosítás 611
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az említett körülmények vagy 
események kezelésére, valamint a 

d) a vonatkozó körülmények vagy 
események kezelésére, valamint esetleges 
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létesítmény és a tilalmi zóna területén 
belüli esetleges hatásaik korlátozására 
szolgáló lépések ismertetése;

hatásaik korlátozására szolgáló lépések 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 612
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rendelkezésre álló felszerelések és 
források leírása;

e) a rendelkezésre álló – ezen belül az 
esetleges szivárgások elfojtását szolgáló –
felszerelések és források leírása;

Or. en

Módosítás 613
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rendelkezésre álló felszerelések és 
források leírása;

e) a rendelkezésre álló 
katasztrófaelhárítási felszerelések és 
források leírása;

Or. en

Módosítás 614
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a diszpergáló szerként alkalmazott 
esetleges vegyi anyagok előzetes 
értékelésének bizonyítéka, amelyet a 
közegészségügyi következmények és 
további környezeti károk minimálisra 
csökkentése érdekében végeztek el.

Or. en

Módosítás 615
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a létesítmény területén lévő személyeket 
érintő kockázatokat csökkentő 
intézkedések, beleértve a figyelmeztetés 
módját és a figyelmeztetett személyektől 
elvárt lépéseket;

f) a környezetet és a létesítmény területén 
lévő személyeket érintő kockázatokat 
csökkentő intézkedések, beleértve a 
figyelmeztetés módját és a figyelmeztetett 
személyektől elvárt lépéseket;

Or. en

Módosítás 616
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 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 

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

Or. en

Módosítás 617
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 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 és 
minimálisra csökkentik a környezeti kárt;

Or. en

Módosítás 618
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 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 
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területén tartózkodó személyek számára és 
minimálisra csökkentik a környezeti 
károkat;

Or. en

Módosítás 619
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a külső katasztrófavédelmi terv 
bevezetéséért felelősséget viselő 
hatóságnak a balesetekre való korai 
figyelmeztetését biztosító intézkedések, 
azon információk típusai, amelyeket az 
első figyelmeztetésnek tartalmaznia kell, 
illetve a további információk ismertté 
válásával a részletesebb tájékoztatás 
szabályai;

h) a külső katasztrófaelhárítási terv 
bevezetéséért felelősséget viselő 
hatóságnak vagy hatóságoknak a 
balesetekre való korai figyelmeztetését 
biztosító intézkedések, azon információk 
típusai, amelyeket az első 
figyelmeztetésnek tartalmaznia kell, illetve 
a további információk ismertté válásával a 
részletesebb tájékoztatás szabályai;

Or. en

Módosítás 620
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az olajszennyezés-elhárítási rés 
becslése, az idő százalékában kifejezve, 
valamint az érintett létesítményekben 
fennálló műveleti korlátok leírása. A rés 
fenti elemzése magában foglalja a 
szennyezéselhárító rendszerek maximális 
elhárítási műveleti korlátainak 
kiszámítását egy sor környezeti és 
biztonsági tényezőre nézve, valamint azon 
feltételek gyakoriságának, időtartamának 
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és időpontjának elemzését, amelyek 
kizárnák az elhárítást egy adott helyen. Az 
ilyen elhárítás kiszámításához egyebek 
közt az alábbi környezeti feltételeket kell 
figyelembe venni:
i. időjárás, ezenbelül szél, látási viszonyok, 
csapadék és hőmérséklet;
ii. a tenger állapota, ár-apály viszonyok és 
áramlások;
iii. jég és törmelék jelenléte;
iv. napsütéses órák száma; valamint
v. v. egyéb ismert környezeti feltételek, 
amelyek befolyásolhatják az elhárító 
felszerelés hatékonyságát vagy az 
elhárítási erőfeszítések általános 
eredményességét.

Or. en

Módosítás 621
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. az illetékes hatóságok elfogadhatják 
az üzemeltető által készített olyan tervet, 
amelyet a belső katasztrófaelhárítási terv 
részeként a tagállam az olajszennyezés 
elhárítását célzó készültségről, 
ellenintézkedésről és együttműködésről 
szóló 1990. évi nemzetközi egyezménnyel 
összhangban állóként jóváhagyott;

Or. en

Indokolás

A javasolt új szakasz lehetővé teszi, hogy az olajszennyezés elhárítását célzó készültségről, 
ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 1990. évi nemzetközi egyezmény értelmében 
készített olajszennyezési vészhelyzeti terv is a belső katasztrófaelhárítási terv része legyen.
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Módosítás 622
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemeltetők kötelesek jegyzéket 
összeállítani a rendelkezésre álló 
felszerelésekről, azok tulajdonosairól, 
helyéről, valamint a létesítménybe való 
szállításuk és telepítésük módjáról. A 
jegyzékben meg kell nevezni azokat a 
hatályos intézkedéseket, amelyek 
biztosítják, hogy a felszerelések és 
eljárások mindvégig üzemképes állapotban 
maradjanak.

2. Az üzemeltetők kötelesek jegyzéket 
összeállítani a rendelkezésre álló 
felszerelésekről, azok tulajdonosairól, 
helyéről, valamint a létesítménybe való 
szállításuk és telepítésük módjáról, 
valamint a belső katasztrófaelhárítási terv 
végrehajtásában érintett valamennyi 
jogalanyról. A jegyzékben meg kell 
nevezni azokat a hatályos intézkedéseket, 
amelyek biztosítják, hogy a felszerelések 
és eljárások mindvégig üzemképes 
állapotban maradjanak.

Or. en

Módosítás 623
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 rész – 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. Az üzemeltetők 
folyamatosan beruháznak a 
katasztrófaelhárítási technológiák és 
gyakorlatok kutatásába a teljesítmény 
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javítása és annak biztosítása érdekében, 
hogy a legkorszerűbb technológiát 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 624
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A külső katasztrófavédelmi tervek – nem 
kizárólagos jelleggel – az alábbiakat 
tartalmazzák:

1. A külső katasztrófaelhárítási tervek –
nem kizárólagos jelleggel – az alábbiakat 
tartalmazzák:

Or. en

Módosítás 625
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a balesetekre vonatkozó korai 
figyelmeztetés fogadására vonatkozó 
intézkedések, valamint a kapcsolódó 
riasztási és kiszállási eljárások;

b) a balesetekre vonatkozó korai 
figyelmeztetés fogadására vonatkozó 
intézkedések, valamint a kapcsolódó 
katasztrófaelhárítási eljárások;

Or. en

Módosítás 626
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 1 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a külső katasztrófavédelmi terv 
végrehajtásához szükséges eszközök 
koordinálására vonatkozó intézkedések;

c) a külső katasztrófaelhárítási terv 
végrehajtásához szükséges eszközök 
koordinálására vonatkozó intézkedések;

Or. en

Módosítás 627
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a létesítmény és az azt környező tilalmi 
zóna területén bekövetkező biztonsági 
eseményekkel foglalkozó belső 
katasztrófavédelmi tervet támogató 
intézkedések;

d) a belső katasztrófavédelmi tervet 
támogató intézkedések;

Or. en

Módosítás 628
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a külső katasztrófaelhárítási 
intézkedések részletes ismertetése;

e) a külső katasztrófaelhárítási 
intézkedések részletes ismertetése;

Or. en

Módosítás 629
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A katasztrófaelhárításért elsődlegesen 
felelősséget viselő hatóságnak az 
alábbiakat kell rendelkezésre bocsátania:

2. A katasztrófaelhárítás koordinálásáért
felelősséget viselő hatóságnak vagy 
hatóságoknak az alábbiakat kell 
rendelkezésre bocsátania:

Or. en

Módosítás 630
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jegyzék a rendelkezésre álló 
felszerelésekről, azok tulajdonosairól, 
helyéről, valamint a létesítménybe való 
szállításuk és telepítésük módjáról;

a) jegyzék a rendelkezésre álló 
felszerelésekről, azok tulajdonosairól, 
helyéről, valamint a baleset helyszínére
való szállításuk és telepítésük módjáról;

Or. en

Módosítás 631
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a diszpergáló szerként használni 
tervezett esetleges vegyi anyagok előzetes 
környezeti és egészségi értékelésének 
bizonyítéka;

Or. en



PE494.690v01-00 270/275 AM\911374HU.doc

HU

Módosítás 632
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon intézkedések, amelyek biztosítják, 
hogy a berendezések, a személyzet és az 
eljárások mindenkor üzem-, illetve 
naprakészek legyenek.

e) azon intézkedések, amelyek biztosítják, 
hogy a berendezések, a személyzet és az 
eljárások mindenkor rendelkezésre 
álljanak és naprakészek legyenek, 
valamint elegendő számú szakképzett 
személyzet álljon rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Az átszövegezésre – más cikkekkel összhangban – annak jelzésére volt szükség, hogy a terv 
nem korlátozódik a biztonsági zónára.

Módosítás 633
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tervek megosztása a szomszédos 
tagállamokkal és a Bizottsággal;

a) a külső katasztrófaelhárítási tervek 
megosztása a szomszédos tagállamokkal és 
a Bizottsággal;

Or. en

Módosítás 634
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 4 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nemzeti és ágazati tulajdonú elhárítási 
eszközök tagállamközi jegyzékének 
összeállítása, valamint az egymással 
szomszédos országok, illetve a tagállamok 
felszereléseinek és eljárásainak 
kompatibilitását biztosító összes szükséges 
változtatás végrehajtása;

b) nemzeti és ágazati tulajdonú elhárítási 
eszközök jegyzékének tagállamközi 
szinten történő összeállítása, valamint az 
egymással szomszédos országok, illetve a 
tagállamok felszereléseinek és eljárásainak 
kompatibilitását biztosító összes szükséges 
változtatás végrehajtása;

Or. en

Módosítás 635
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) külső katasztrófaelhárítási gyakorlat 
szervezése több tagállam részvételével.

d) külső katasztrófaelhárítási tervekre 
vonatkozó gyakorlat szervezése több 
tagállam részvételével.

Or. en

Módosítás 636
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
adatszolgáltatási követelmények 
meghatározásakor legalább az alábbiakról 
információkat és adatokat kell kérni:

2. Az (1) bekezdésben említett 
adatszolgáltatási követelmények legalább a 
következőkre vonatkoznak:

Or. en



PE494.690v01-00 272/275 AM\911374HU.doc

HU

Indokolás

A kisebb átfedés áll fenn e melléklet és a 92/91/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése között a 
súlyos és halálos kimenetelű balesetek jelentése tekintetében.  MIvel ez a jogszabályjavaslat a 
súlyos veszélyhelyzetekkel foglalkozik, az adatszolgáltatási követelményeknek is kizárólag e 
veszélyhelyzetekre kell vonatkozniuk, tehát e mellékletnek a 2. cikk (18) bekezdésében 
meghatározott súlyos balesetekre vonatkozó tájékoztatásra kellene korlátozódnia.  A súlyos 
balesetekhez nem kapcsoldó halálesetekre vonatkozó tájékoztatást nem kell belefoglalni.

Módosítás 637
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kútellenőrző rendszer zavara, amely a 
szabályozó eszközök működésbe lépését 
eredményezte, illetve a kút ellenőrző 
rendszereinek cserét vagy javítást igénylő 
meghibásodása;

b) a kútellenőrző rendszer zavara, amely a 
szabályozó eszközök működésbe lépését 
eredményezte, ideértve a kút ellenőrző 
rendszereinek cserét vagy javítást igénylő 
bármilyen meghibásodásának részleteit;

Or. en

Indokolás

Előfordulhat olyan cserét vagy javítást igénylő meghibásodás, amely nem jelent biztonsági 
vagy környezeti kockázatot, és ahol nincs aktuális jelentéstételi eljárás és az 
információmegosztás nem szolgálna hasznos célokat.

Módosítás 638
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szerkezeti integritás lényeges sérülése, 
a tűz- és robbanásvédelem megszűnése, 
illetve az úszó létesítmény pozíciójának 
elvesztése;

d) a szerkezeti integritás lényeges sérülése, 
a tűz- és robbanásvédelem megszűnése, 
illetve egy mobil létesítmény esetében a 
pozíció elvesztése, amely biztonsági és 
környezeti kockázatot jelent;
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Or. en

Indokolás

Előfordulhat olyan pozycióvesztés, amely nem jelent biztonsági vagy környezeti kockázatot, és 
ahol nincs aktuális jelentéstételi eljárás és az információmegosztás nem szolgálna hasznos 
célokat.

Módosítás 639
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) súlyos környezeti baleset. j) súlyos baleset, amely a környezetre 
irányuló jelentős kedvezőtlen hatást fejt 
ki.

Or. en

Módosítás 640
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett információk 
között az olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos tényszerű és 
elemző adatoknak egyaránt szerepelniük 
kell, illetve ezeknek egyértelműeknek kell 
lenniük. A benyújtott adatoknak és 
információknak lehetővé kell tenniük az 
egyes üzemeltetők teljesítményének 
összehasonlítását, és nem csak saját 
tagállamukon belül, hanem az ágazat 
egészének nemzetközi viszonylatában is.

3. A (2) bekezdésben említett információk 
között az olaj- és gázipari 
tevékenységekkel kapcsolatos tényszerű és 
elemző adatoknak egyaránt szerepelniük 
kell, illetve ezeknek egyértelműeknek kell 
lenniük. Az információknak részletezniük 
kellene az üzemeltető és – adott esetben –
az ágazat egésze által végrehajtott 
intézkedések és ellenőrzések általános 
hatékonyságát, különösen a súlyos 
balesetek megelőzése és a környezeti
kockázatok minimalizálása tekintetében.
A benyújtott adatoknak és információknak 
lehetővé kell tenniük az egyes üzemeltetők 
tapasztalatainak összehasonlítását, és nem 
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csak saját tagállamukon belül, hanem az 
ágazat egészének nemzetközi 
viszonylatában is.

Or. en

Indokolás

A 4. pont utolsó mondatát módosítani kell és át kell helyezni a 3. részbe, amely a kötelezően 
benyújtandó információkkal foglalkozik. A teljesítményre való utalást is javítani kell, mivel a 
tájékoztatási követelmények nem használhatóak eredményesen az üzemeltetők 
teljesítményének értékelésére.

Módosítás 641
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) bekezdésben említett információk 
összegyűjtésének és egységes szerkezetbe 
foglalásának az a célja, hogy proaktív 
korrekciós intézkedések meghozatala 
érdekében előzetes figyelmeztetést 
lehessen kiadni a biztonság és a környezet 
szempontjából kritikus reteszrendszerek 
állapotának (további) romlásáról. Az 
információk alapján továbbá meg lehet 
állapítani az egyes üzemeltetők és az 
ágazat egésze által végrehajtott 
intézkedések és ellenőrzések általános 
hatékonyságát, különösen a súlyos 
balesetekből adódó veszélyhelyzetek 
megelőzése és a környezeti kockázatok 
minimalizálása tekintetében.

4. A (2) bekezdésben említett információk 
összegyűjtésének és egységes szerkezetbe 
foglalásának az a célja, hogy proaktív 
korrekciós intézkedések meghozatala 
helyénvalóságának meghatározása 
érdekében figyelmeztetést lehessen kiadni 
a biztonság és a környezet szempontjából 
kritikus reteszrendszerek állapotának 
romlásához potenciálisan kapcsolódó 
eseményekről.

Or. en

Indokolás

Az utolsó mondatot módosítani kell és át kell helyezni a 3. pontba, amely a kötelezően 
benyújtandó információkkal foglalkozik.
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Módosítás 642
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 23. cikkben foglalt követelmények 
teljesítése érdekében egyszerűsített, a 
nyilvánosság által könnyen hozzáférhető 
és az adatok országhatár-független 
összevetésére módot nyújtó 
adatszolgáltatási formátum kerül 
kidolgozásra a (2) bekezdés szerinti 
vonatkozó adatok közzétételének 
megkönnyítéséhez és a 24. cikk szerinti 
jelentések elkészítéséhez.

törölve

Or. en

Indokolás

Az adatszolgáltatás formátumát, célját és nyilvános hozzáférhetőségét a vonatkozó cikkek 
részletezik, és nincs szükség ezen információk megismétlésére a mellékletben.


