
PR\905288HU.doc PE491.285v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0309(COD)

21.6.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
a tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Ivo Belet

A vélemény előadói (*):
Justas Vincas Paleckis, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság
Eva Lichtenberger, Jogi Bizottság

(*) Társbizottság – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE491.285v01-00 2/50 PR\905288HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek 
biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0688),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0392/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Jogi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a tengeri olaj- és gáziparban 
végzett kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a tengeri olaj- és gáziparban 
végzett kutatási, feltárási és termelési 
tevékenységek biztonságáról

Or. en

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el 
kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekhez kapcsolódó 2010. évi 
balesetek, különösen a Mexikói-öbölben 
történt baleset hatására megkezdődött az 
érintett politikák felülvizsgálata, melynek 
célja a tengeri tevékenységek 
biztonságának javítása. A Bizottság a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
biztonsági kihívásainak kezeléséről szóló, 
2010. október 13-án benyújtott 
közleményében elindította a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek biztonságára 
vonatkozó felülvizsgálatot, és kifejtette 
előzetes álláspontját. Az Európai Parlament 
2010. október 7-én és 2011. szeptember 
13-án foglalt állást a kérdésben. A 
tagállamok energiaügyi miniszterei az 
Energiaügyi Tanács 2010. december 3-i 
következtetéseiben fejtették ki 
álláspontjukat.

A tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekhez kapcsolódó 2010. évi 
balesetek, különösen a Mexikói-öbölben 
történt baleset szörnyű módon illusztrálta 
a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységekben rejlő kockázatokat és a 
baleset hatására megkezdődött az érintett 
politikák felülvizsgálata, melynek célja a 
tengeri tevékenységek biztonságának 
javítása. A Bizottság a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek biztonsági 
kihívásainak kezeléséről szóló, 2010. 
október 13-án benyújtott közleményében 
elindította a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek biztonságára vonatkozó 
felülvizsgálatot, és kifejtette előzetes 
álláspontját. Az Európai Parlament 2010. 
október 7-én és 2011. szeptember 13-án 
foglalt állást a kérdésben. A tagállamok 
energiaügyi miniszterei az Energiaügyi 
Tanács 2010. december 3-i 
következtetéseiben fejtették ki 
álláspontjukat.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tengeri olaj- és gázipar az Unió 
számos régiójában képviselteti magát, és a 
jövőben újabb regionális fejlesztések 
várhatók az uniós vizeken. A tengeri olaj-
és gáztermelés az EU biztonságos 
energiaellátásában is fontos szerepet 

A tengeri olaj- és gázipar az Unió számos 
régiójában képviselteti magát, és a jövőben 
újabb regionális fejlesztések várhatók az 
uniós vizeken, amelyek kihívásokkal telibb 
környezeti feltételek melleti fúrást 
lehetővé tevő technológiai fejelsztéseket 
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játszik. ölelnek fel. A tengeri olaj- és gáztermelés 
az EU biztonságos energiaellátásában is 
fontos szerepet játszik.

Or. en

Módosítás 4

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 
végzését.

(9) Pursuant to Directive 1994/22/EC of 
the European Parliament and of the 
Council of 30 May 1994 on the conditions 
for granting and using authorizations for 
the prospection, exploration and production 
of hydrocarbons offshore oil and gas 
activities in the Union may be performed 
subject to the obtainment of an 
authorisation. 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 végzését. A 
pénzügyi garanciamechanizmusoknak és 
biztosítási rátáknak a termelési és a nem 
termelési tevékenységekből eredő valós 
kockázatokon kell alapulniuk és szükség 
van projektalapú biztosítási termékekre is.

Or. en
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Módosítás 5

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 
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.

(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 
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 
munkavállalókat be kell vonni a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
elkészítésébe, többek között egy választott 
biztonsági képviselő révén.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Ennek fényében a 2012. január 19-i 
bizottsági határozattal létrehozták a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekért 
felelős illetékes uniós hatóságok 
munkacsoportot (EU hatósági 
munkacsoport), amely a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek során fellépő 
súlyos balesetek megelőzésére és 
katasztrófaelhárítási lépésekre vonatkozó 
tapasztalatok és szakértelem cseréjének 
fórumaként szolgál.

Or. en

Módosítás 7

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) 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 
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eredményekről és a javaslatokról.
Egyfajta védőháló kialakítása érdekében 
az érintett üzemeltetők kötelező tagságát 
előíró, kölcsönös olajszennyezési 
kártérítési rendszereket kell létrehozni 
valamennyi uniós tengeri területen.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „megengedett”: a súlyos balesetekkel 
kapcsolatos kockázat azon szintje, amelyet 
a gyakorlati ésszerűség határáig 
csökkentettek, és amelynek 
maradékkockázata elhanyagolható az 
elhárításához szükséges további idő-, 
eszköz- és költségráfordítás 
mennyiségéhez viszonyítva;

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „illetékes hatóság”: az e rendelet szerint 
kijelölt és az e rendelet alkalmazási körébe 
tartozó feladatokért felelős hatóság;

6. „illetékes hatóság”: olyan hatóság vagy 
közjogi intézmény, amelyet az e rendelet
értelmében számára előírt feladatok 
teljesítésére jelöltek ki.

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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
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Indokolás

Az engedélyezési eljárások (feltárás és termelés szerinti) szétválasztása szembenáll az 
általános gyakorlattal. Azt a célkitűzést, hogy a feltárási tevékenység szerint összegyűjtött 
információt az engedélyező hatóság a temelési tevékenységek megkezdésének engedélyezése 
előtt figyelembe vehesse, a 4. cikk (3) bekezdése foglalja magában.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „súlyos baleset”: olyan rendkívüli 
esemény, mint például tűz vagy robbanás, 
a kútellenőrző rendszer jelentős működési 
zavara vagy jelentős mennyiségű 
szénhidrogén környezetbe kerülése, a 
létesítményt vagy a rajta lévő 
berendezéseket ért jelentős kár, vagy a 
létesítmény szerkezeti integritásának 
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 működési zavara 
vagy jelentős mennyiségű szénhidrogén
vagy egyéb vegyi anyag emberi 
áldozatokkal járó kibocsátása, a 
létesítményt vagy a rajta lévő 
berendezéseket súlyos károsodásához 
vezető, közvetlen emberáldozatok 
kockázatával baleset, bármilyen egyéb 
történés, amely nagyszámú halálesetet 
vagy súlyos személyi sérülést von magával 
a tengeri létesítményen dolgozó vagy az 
ahhoz kapcsolódó tevékenységben részt 
vevő személyek vonatkozásában;
szénhidrogének vagy a környezetre 
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jelentős hatással bíró veszélyes anyagok 
számottevő kibocsátása;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

21. „tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek”: a tengeri olaj és gáz 
feltárásával, kitermelésével és 
feldolgozásával összefüggő valamennyi 
tevékenység, beleértve az olaj és gáz 
szállítását kapcsolódó infratruktúrákon 
keresztül tengeri vagy tenger alatti 
létesítménybe vagy létesítményből;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

22. „üzemeltető”: a termelő létesítmény 
üzemeltetője vagy a nem termelő 
létesítmény üzemeltetője, valamint a 
kútüzemeltető.

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 jogalany;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 jogalany;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárások (feltárás és termelés szerinti) szétválasztása szembenáll az 
általános gyakorlattal.  Azt a célkitűzést, hogy a feltárási tevékenység szerint összegyűjtött 
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információt az engedélyező hatóság a temelési tevékenységek megkezdésének engedélyezése 
előtt figyelembe vehesse, a 4. cikk (3) bekezdése foglalja magában.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 
jogalany.

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. „az olajszennyezés-elhárítási rés”: 
olyan helyzet, amelyben az olajszennyezés 
lehetőségét magában rejtő 
tevékenységeket akkor végzik, amikor 
nincs lehetőség hatékony válaszlépésre, 
mert a rendelkezésre álló technológiák 
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nem hatékonyak vagy bevetésük a 
környezeti feltételek vagy más korlátozó 
tényezők miatt nem megvalósítható.

Or. en

Módosítás 23

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

Ugyancsak figyelembe kell venni azokról 
a világszerte történt eseményekről szóló 
jelentéseket, amelyekben a kérelmező 
érintett volt.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tevékenységekre vonatkozó és ugyanazon 
engedélyezett területhez kapcsolódó 
termelési tevékenységekre vonatkozó 
engedélyt úgy kell megadni, hogy a 
feltárási tevékenység szerint gyűjtött 
infomációt az engedélyező hatóság a 
termelési tevékenység megkezdése előtt 
figyelembe tudja venni.

Or. en

Módosítás 25

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.

törölve

Or. en

Módosítás 26

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 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság kellő időben érdemi 
lehetőséget kapjon a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek engedélyezési
eljárásaiban való részvételre az e rendelet 
I. mellékletében meghatározott 
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meghatározott követelményeknek 
megfelelően. Az alkalmazott eljárások a 
2003/35/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott eljárások.

követelményeknek megfelelően. Az 
alkalmazott eljárások a 2003/35/EK 
irányelv II. mellékletében meghatározott 
eljárások. 

Or. en

Módosítás 27

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.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az üzemeltető kölcsönös 
olajszennyezési kártérítési rendszerben 
való tagságáról szóló bizonyítékot;

Or. en
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Módosítás 29

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) 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. A műveletek csak 
azt követően kezdhetők meg, hogy az 
illetékes hatóság elfogadta a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 30

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. A munkavállalók 
képviselőit be kell vonni a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentés 
elkészítésébe. 

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

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 magadását 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.
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Or. en

Módosítás 34

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 jelentés 
részeként az üzemeltető benyújtja az 
illetékes hatósághoz.

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 36

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 meghozza a kút 
üzemeltetésének megkezdése előtt általa 
szükségesnek ítélt intézkedéseket, például 
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szükség esetén megtilthatja az üzemeltetés 
megkezdését.

Or. en

Módosítás 37

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 meghozza a kút 
üzemeltetésének megkezdése előtt általa 
szükségesnek ítélt intézkedéseket, például 
szükség esetén megtilthatja az üzemeltetés 
megkezdését.

Or. en

Módosítás 38

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 hitelesítést végző harmadik 
fél kiválasztására, valamint a független 
harmadik fél által végzett hitelesítés és a 
független kútterv-vizsgálat rendszereire 
vonatkozó tervnek meg kell felelnie a II. 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en
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Módosítás 39

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

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenység betiltása Az illetékes hatóság jogköre a
létesítményeken végzett tevékenységek 
vonatkozásában

Or. en

Módosítás 42

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 ahhoz kapcsolódó 
infrastruktúra üzemeltetését vagy üzembe 
helyezését, amennyiben a súlyos balesetek
megelőzésével és azok hatásainak
enyhítésével kapcsolatos, a súlyos 
veszélyhelyzetekről szóló jelentésben
javasolt, a 10., 11., 13. és 14. cikk szerinti
intézkedések nem elégségesek ezen 
irányelv betartásához.

Or. en

Módosítás 43

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 

(4) Az illetékes hatóság betiltja bármely 
létesítmény, létesítményrész vagy azokhoz 
kapcsolódó infrastruktúra használatát, ha 
egy ellenőrzés eredménye, a 10. vagy 11.
cikk szerinti, súlyos veszélyhelyzetekről 
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rendszeres felülvizsgálata vagy a 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.

szóló jelentés rendszeres felülvizsgálata 
vagy a 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.

Or. en

Módosítás 44

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 vagy illetékes hatóság
úgy látja, hogy egy, a joghatósága alá 
tartozó tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységhez kapcsolódó súlyos baleset
előreláthatólag jelentős hatást gyakorolna 
egy másik tagállam környezetére, vagy ha 
e jelentős hatásnak valószínűleg kitett 
tagállam vagy annak illetékes hatósága ezt 
kéri, akkor az a tagállam vagy illetékes 
hatóság, amelynek joghatósága alatt az 
üzemeltetést végzik, megküldi az érintett 
tagállamnak vagy illetékes hatóságnak a 
vonatkozó információkat, és a 27. és 32. 
cikknek megfelelően közös megelőző
intézkedéseket fogad el.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzemeltetők dokumentumot 
állítanak össze a súlyos balesetek 

(1) Az üzemeltetők rendelkeznek egy 
dokumentummal a súlyos balesetek 
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megelőzésére vonatkozó stratégiájukról, és 
gondoskodnak arról, hogy az végrehajtásra 
kerüljön a tengeri tevékenységben részt 
vevő minden szervezeti egység 
tekintetében, többek között a stratégia 
hatékonyságát biztosító megfelelő 
nyomonkövetési intézkedések révén.

megelőzésére vonatkozó stratégiájukról, és 
gondoskodnak arról, hogy azt valamennyi 
szervezeti egységük végrehajtsa, ideértve a 
tengeri tevékenységben részt vevő 
szervezeti egységeket is, valamint a 
stratégia hatékonyságát biztosító megfelelő 
nyomonkövetési intézkedéseket is hoznak.

Or. en

Módosítás 46

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

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 47

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, 

(5) Az illetékes hatóságok 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 ágazattal, továbbá 
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továbbá minimumkövetelményként 
betartják a IV. mellékletben foglaltakat.

minimumkövetelményként betartják a IV. 
mellékletben foglaltakat.

Or. en

Módosítás 48

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 ezen irányelvben és a 21. 
cikknek megfelelően meghatározott
elveket.”

Or. en

Módosítás 49

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, köteles 
felfüggeszteni a létesítmény üzemeltetését 
mindaddig, amíg a fennálló vagy fenygető 
veszélyt el nem hárították.

Or. en
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Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az e cikk (7) bekezdésében említett 
intézkedések bevezetésekor az üzemeltető 
haladéktalanul értesíti erről az illetékes 
hatóságot.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság megfelelő 
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.

(1) Azok a tagállamok, amelyek 
joghatósága alatt tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységet folytatnak, megfelelő 
intézkedéseket hoznak az illetékes
hatóságok függetlensége 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.

Or. en
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Módosítás 52

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 
irányelvnek való megfelelés végrehajtását.

Or. en

Módosítás 53

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy üzemeltető olyan tevékenységet végez, ami közvetlen veszélyt jelent az emberi 
egészségre vagy jelentős mértékben növeli súlyos baleset bekövetkeztének kockázatát, a 
tevékenységet fel kell függeszteni. Ebből a szempontból nem számít, hogy a kockázat az 
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irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos-e.  A szöveg ezért átkerül a 18. cikkbe. 

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy üzemeltető olyan tevékenységet végez, ami közvetlen veszélyt jelent az emberi 
egészségre vagy jelentős mértékben növeli súlyos baleset bekövetkeztének kockázatát, a 
tevékenységet fel kell függeszteni. Ebből a szempontból nem számít, hogy a kockázat az 
irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos-e.  A szöveg ezért átkerül a 18. cikkbe.

Módosítás 55

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
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Módosítás 56

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 hatóságok a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszik a VI. 
mellékletben meghatározott információkat 
a környezeti információkhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban alkalmazandó 
uniós rendelkezésekben előírt kérelmezés 
nélkül.

Or. en

Módosítás 57

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.

(3) Az I., V. és VI. mellékletben 
meghatározott információk 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.

Or. en

Módosítás 58

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 biztonsági és környezeti 
hatásokról azon tagállamok 
vonatkozásában, amelynek joghatósága 
alatt tengeri olaj- és gázipari tevékenységet 
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folytatnak 

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést 
készítenek, amelyben megadják:

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 20. cikk (4) bekezdése szerinti, 
valamint az illetékes hatóság 
függetlenségével kapcsolatos ellenőrzés 
eredményeit;

Or. en

Módosítás 61

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 érintett tagállamok kijelölnek egy, a 
22. cikk szerinti információcseréért és az 
információk 23. cikk szerinti közzétételéért
felelősséget viselő hatóságot, és erről 
értesítik a Bizottságot.
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Or. en

Módosítás 62

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 az (1) bekezdésnek 
megfelelően kétévente jelentést tesz közzé
a tagállamok és az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség által közölt
információk alapján. A 27. cikknek 
megfelelően az érintett tagállamok és az 
EU hatósági munkacsoportja segítik a 
Bizottságot e feladata elvégzésében.

Or. en

Módosítás 63

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 gondoskodnak róla, 
hogy a jelentős balesetek ügyében alapos 
vizsgálatra kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 64

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 szükség 
esetén ajánlásokat fogalmaznak meg a 
releváns szabályozási gyakorlat megfelelő 
módosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 65

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) és (2a) bekezdések szerint 
elkészített vizsgálati jelentés 
összefoglalását és az értékelő jelentést a 
Bizottság és az EU hatósági 
munkacsoportja 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 66

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 67

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 legmagasabb szintű normák Unión 
belüli alkalmazásának és betartatásának 
megszilárdítása érdekében az illetékes 
hatóságok gondoskodnak az ismeretek 
egymás közötti rendszeres átadásáról, az
EU hatósági munkacsoportján belüli
információ- és tapasztalatcseréről, továbbá 
ellenőrzik a vonatkozó nemzeti és uniós
jogszabályi keret végrehajtását és 
betartatását, figyelembe véve az ágazat, az 
egyéb érintett felek és a Bizottság 
véleményét.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az útmutatások elkészítése és 
naprakésszé tétele tekintetében egyértelmű 

(3) Az útmutatások illetékes hatóságok 
általi, az ágazattal együttműködésben 
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prioritásokat és eljárásokat kell 
meghatározni a bevált gyakorlatok
beazonosítása és végrehajtásának
elősegítése érdekében a (2) bekezdés 
szerinti területeken.

történő elkészítése és naprakésszé tétele 
tekintetében egyértelmű prioritásokat és 
eljárásokat kell meghatározni a bevált 
gyakorlatok azonosítása és végrehajtásuk
elősegítése érdekében a (2) bekezdés 
szerinti területeken.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

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 a megfelelő globális és 
regionális fórumokon szigorú biztonsági 
előírások bevezetését szorgalmazza a 
nemzetközi szintű tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek terén, különösen a 
sarkvidéki vizeken folytatott
tevékenységeket illetően.

Or. en

Módosítás 70

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) megakadályozza a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységekkel kapcsolatos 
balesetek eszkalálódását vagy enyhíti e 
balesetek következményeit a tagállam által 
a létesítmény, a tenger alatti kútfej vagy a 
csővezeték körül meghatározott tilalmi 
zónában;

Or. en
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a
belső katasztrófaelhárítási terv 
hatékonyságát.

Az üzemeltetők évente tesztelik belső 
katasztrófaelhárítási terveiket a 
katasztrófaelhárítási berendezéseik és 
képességeik hatékonyságának bizonyítása 
érdekében azzal a céllal, hogy garantálni 
lehessen az evakuálási, elszigetelési és 
ellenőrzési, helyreállítási, 
szennyeződésmentesítési és 
ártalmatlanítási műveletek magas szintű 
biztonságát.

Or. en

Módosítás 72

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 
azokhoz kapcsolódó infrastruktúra, 
valamint a potenciálisan érintett területek
tekintetében. A külső katasztrófaelhárítási 
tervekben pontosítani kell az üzemeltető 
által a külső katasztrófaelhárítási 
fellépésben játszott szerepet, valamint azt, 
hogy az üzemeltető mekkora részt visel a 
külső katasztrófaelhárítási tevékenység 
költségeiből.

Or. en
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Módosítás 73

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 azokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrák belső katasztrófaelhárítási 
terveivel. A belső tervek üzemeltető által 
bejelentett frissítéseit figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 74

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, az EMSA, valamint megfelelő 
esetben a nyilvánosság számára. A 
nyilvánosság értesítése céljából a 
2003/35/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott eljárásokat kell 
alkalmazni. 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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Módosítás 75

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 
rendelkezésére álló katasztrófaelhárítási 
erőforrásokkal kapcsolatos információkat.
Ezeket az információkat elérhetővé kell 
tenni más tagállamok vagy – kölcsönösségi 
alapon – szomszédos harmadik országok, 
valamint a Bizottság részére.

(6) A tagállamok naprakészen tartják a 
területükön lévő vagy joghatóságuk alá 
tartozó köz- és magánszférabeli jogalanyok 
rendelkezésére álló katasztrófaelhárítási 
erőforrásokkal kapcsolatos információkat.
Ezeket az információkat elérhetővé kell 
tenni más tagállamok, az EMSA vagy –
kölcsönösségi alapon – szomszédos 
harmadik országok, valamint a Bizottság 
részére.

Or. en

Módosítás 76

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) Baleset bekövetkezése esetén az
üzemeltető az érintett hatóságokkal
együttműködésben megteszi a szükséges 
intézkedéseket a baleset eszkalálódásának 
megelőzésére és a hatások mérséklésére.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben valószínűsíthető, hogy a (1) Amennyiben valószínűsíthető, hogy a 
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tengeri olaj- és gázipari baleset 
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.

tengeri olaj- és gázipari baleset 
országhatárokon átterjedő hatásokkal jár, a 
tagállamok tájékoztatást nyújtanak a 
Bizottság, az EMSA 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.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

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) A tagállamok az esetlegesen érintett 
tagállamokkal, érintett uniós 
ügynökségekkel és harmadik országokkal 
együttműködve rendszeresen ellenőrzik 
készültségüket a balesetek hatékony 
elhárítása tekintetében. Az EMSA
határokon átnyúló és uniós 
katasztrófaelhárítási mechanizmusok 
ellenőrzésére irányuló gyakorlatokat 
kezdeményezhet.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot e rendelet 35. cikkével törölve
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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.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet 35. cikkével összhangban a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a rendelet 
alábbiakkal kapcsolatos követelményeinek 
pontos alkalmazása érdekében is:

(2) E rendelet 35. cikkével összhangban a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a rendelet 
alábbiakkal kapcsolatos követelményeinek 
pontos alkalmazása érdekében:

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve 

Or. en
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a katasztrófaelhárítási készültséggel 
és a katasztrófaelhárítással kapcsolatos 
követelmények az V. melléklet szerint; 

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló 2008/99/EK irányelv módosítása

A 2008/99/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(1) A 3. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„j) jelentős olajszennyezéssel járó 
baleset.”;
(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
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
37 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentés és felülvizsgálat
37b. A Bizottság a 38. cikk szerinti 
átmeneti időszakok leteltétől számított 3 
éven belül, az illetékes hatóságok 
erőfeszítéseinek és tapasztalainak 
megfelelő figyelembevételével, valamint az 
EU hatósági munkacsoportjával szoros 
együttműködésben értékeli a jelen 
irányelv végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatokat.
A Bizottság jelentést nyújt be az értékelés 
eredményeiről az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A jelentés tartalmazza az 
irányelv módosítására irányuló esetleges 
javaslatokat.

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiban az illetékes hatóság olyan 
meglévő létesítményeket azonosít, amelyek 
alacsonyabb kockázatot jelentenek, ezekre 
vonatkozóan hosszabb átmeneti időszak is 
megállapítható, és erről az illetékes 
hatóságnak kell a Bizottságot 
tájékoztatnia.

Or. en
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon lép hatályba.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat 
a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [A Hivatalos Lapban való
megjelenés után 18 hónappal]-ig 
megfeleljenek. A tagállamok e 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet teljes egészében kötelező 
és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguknak azokat a főbb 
rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv 
által szabályozott területen fogadnak el.

Or. en
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Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. Ez az irányelv az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
39 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39b. Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy teljesüljenek az alábbiak:

(1) Az 5. cikk (2) bekezdése szerinti 
engedélyek vonatkozásában a tagállamok 
gondoskodnak az alábbiak teljesüléséről:

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 

a) a nyilvánosság közzététel révén vagy 
más megfelelő módon – például 
elektronikus média útján, ha ilyen
rendelkezésre áll – tájékoztatást kap az
engedélykérelmekről, valamint az ezekre 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 
releváns információkról, beleértve többek 
között a részvételhez való joggal, valamint 
azzal kapcsolatos információkat, hogy 
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azzal kapcsolatos információkat, hogy 
hová kell benyújtani az észrevételeket és 
kérdéseket;

hová kell benyújtani az észrevételeket és 
kérdéseket;

b) a nyilvánosság észrevételeket tehet és 
véleményt nyilváníthat, amennyiben az 
engedélykérelmekre vonatkozó 
határozatok meghozatala előtt még 
minden opció egyeztetés tárgya;

b) a nyilvánosság a tagállamok vagy az 
illetékes hatóságok által meghatározott 
határidők és eljárások szerint még az 
engedély kiadása előtt észrevételeket tehet 
és véleményt nyilváníthat;

c) a határozatok meghozatalakor a
nyilvánosság részvétele alapján nyert 
következtetéseket kellő mértékben 
figyelembe veszik;

c) az engedély kiadásakor a nyilvánosság
részvételének eredményeit kellő mértékben 
figyelembe veszik;

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 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.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 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, 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 
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csökkentésére; az igazolás kiterjed az 
olajszennyezés elhárítására irányuló 
fellépés reakcióidejének értékelését;

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 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 kiterjed az 
olajszennyezés elhárítására irányuló 
fellépés reakcióidejének értékelését;

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 bekezdés – 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 és/vagy 
létesítménytulajdonosok kötelezése arra, 
hogy objektív, átlátható és arányos 
kritériumok alapján kialakított díjszabás 
vagy árrendszer szerint ellentételezzék az 
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illetékes hatóságok szolgálatait (például 
az ellenőrző látogatásokat).

Or. en
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INDOKOLÁS

2010. április 20-án a Deepwater Horizon robbanása 11, a fúrótornyon dolgozó munkás halálát 
okozta, valamint 4,9 millió hordónyi (780 000 m³) nyersolaj tengerbe ömlését eredményezte.   
A kutat 3 hónap múltán sikerült lezárni és csak további két hónap múlva befejezni a 
helyreállítási munkálatokat, valamint biztosítani a teljes szivárgásmentességet. Az Egyesült 
Államok által végzett vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy a „katasztrófa az ipar és a 
kormányzat több éven át tanúsított felelőtlen hozzáállásának és a biztonsági szempontok 
elhanyagolásának szinte elkerülhetetlen következménye volt. Mivel egyre mélyebb és 
kockázatosabb vizeken végzik a fúrásokat, hiszen ilyen helyeken található Amerika olajának 
nagy része, csakis a kormányzat és az ágazat által végrehajtott rendszerszintű reformok révén 
lehet megelőzni a jövőbeni hasonló kataszrtófákat.” (William K. Reilly, az olajkatasztrófával 
foglalkozó bizottság társelnöke, Landmark Report).

A baleset következtében sor került az uniós politika felülvizsgálatára is: az Európai Bizottság 
azonnal megkezdte az európai vizeken végzett tengeri olaj- és gázipari tevékenységek 
biztonságosságának értékelését. Arra a következtetére jutott, hogy további lépésekre van 
szükség a bizonyos tagállamok szabályozási rendszereiben már kialakult legjobb gyakorlatok 
egész EU-ban való elterjesztése érdekében, egy világos, korszerű, uniós szintű keret 
segítségével.

A tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek 
biztonságáról szóló rendeletre irányuló, a Parlamentnek 2011 októberében bemutatott 
javaslatában a Bizottság olyan konkrét intézkedésekre összpontosít, amelyek révén 
orvosolhatók az egyes tagállamok gyakorlatai és szabályozásai között a tengeri olaj- és 
gázipari tevékenységek terén fennálló különbségek és a széttöredezettség.

A javaslat célja a fokozott kockázatok kezelése annak biztosítása révén, hogy az ágazat az 
egész EU-ban alkalmazza a súlyos veszélyhelyzetekre irányuló ellenőrzéssel kapcsolatos 
bevált gyakorlatokat, továbbá megerősítve uniós készenléti és elhárítási kapacitásokat, 
valamint egyértelművé téve a felelősséggel és a kártérítéssel kapcsolatos hatályos jogi keretet.

Az előadó az alábbi kérdéseket tartja különösen fontosnak:

Jogi forma

A rendelet előnye a közvetlen alkalmazhatóság és az, hogy ennek megfelelően azonos 
feltételeket teremt, azonban kérdések merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy a rendelet 
következtében az azonos kérdéskörre vonatkozó nemzeti szabályozásoket vissza kellene 
vonni vagy jelentős mértékben módosítani kellene. Ez a munka elvonná az amúgyis szűkös 
erőforrásokat a biztonsági értékelésektől és ellenőrzésektől.  Az előadó ezzel összefüggésben 
úgy véli, érdemesebb megváltoztatni a jogi formát és arra összpontosítani, hogy egy irányelv 
keretében jöjjön létre szilárd jogi keret.

A hatóságok függetlensége

„A kormánynak független ügynökséget kell létrehoznia a tengeri fúrások valamennyi 
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biztonsági vonatkozásának szabályozása céljából annak érdekében, hogy az USA vezető 
szerepet tölthessen be e téren. Csakis egy valóban független, az engedélyezés gyakorlati és 
politikai részétől teljes mértékben elkülönült szövetségi biztonsági ügynökség biztosíthatja, 
hogy a szabályozók ne legyenek ismét kiszolgáltatva az ágazati ipari szereplőknek. ” (Bob 
Graham, az olajkatasztrófával foglalkozó bizottság társelnöke, Landmark Report)
A Macondói balesetek legfőbb tanulsága, hogy mennyire fontos biztosítani a műveletek 
biztonsági és környezeti kockázatait értékelő hatóságok és a fúrási engedélyeket kiadó 
hatóságok elkülönítését.

A tengeri olaj- és gázipari tevékenységekért felelős illetékes uniós hatóságok munkacsoportja 
(EU hatósági munkacsoport) és az ESMA bevonása

A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről szóló 2011. 
szeptember 13-i európai parlamenti állásfoglalás (Ford-jelentés) alapján az előadó úgy véli, 
hogy meg kell erősíteni a tagállamok közötti együttműködést és információcserét. Teljes 
mértékben ki kell aknázni az uniós hatóságok nemrég létrehozott munkacsoportjában rejlő 
lehetőségeket. Ez ugyanis ideális fóruma a jelentős balesetek megelőzésével kapcsolatos 
tapasztalatcserének és a szakértelem terjesztésének, továbbá szerepet kell játszania a 
vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályi keret alkalmazásának és végrehajtásának 
ellenőrzésében.

Figyelembe kell venni továbbá az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségen (EMSA) kibővített 
feladatkörét: be kell vonni az EMSA-t a katasztrófaelhárítási készültséggel és a 
katasztrófaelhárítással kapcsolatos tevékenységekbe minden olyan esetben, amikor a tengeri 
olaj- és gázipari tevékenységek előreláthatólag határokon átnyúló hatásokkal járhatnak. A 
tagállamok katasztrófaelhárítási terveit és erőforrásait az EMSA rendelkezésére kell 
bocsátani, az ESMA pedig kezdeményezhessen olyan időszakos gyakorlatokat, amelyek révén 
tesztelhetők a határokon átnyúló vészhelyzeti mechanizmusok.

Harmadik fél által végzett hitelesítés

A Parlament egyértelműen ragaszkodott a harmadik fél által végzett hitelesítéshez is. Az 
előadó tudatában van annak, hogy milyen gyakorlatok alakultak ki az ágazaton belül a 
független hitelesítés kapcsán, és úgy véli, a kérdés további figyelmet igényel.

Uniós normák a globális műveletekre vonatkóan

Valóban vannak problémák ennek betartatásával kapcsolatosan, azonban egyértelműen 
elvárják az uniós székhellyel rendelkező vállalatoktól, hogy globálisan is az uniós normák 
szerint tevékenykedjenek. Ezeket a magas szintű normákat nem csupán nemzetközi szinten 
kell előmozdítani a megfelelő globális és regionális fórumokon, hanem azt is meg kell 
vizsgálni, milyen mechanizmusok révén biztosítható e normák alkalmazása.


