
PR\869985HU.doc PE464.908v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2010/0303(COD)

27.5.2011

***I
JELENTÉSTERVEZET
az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Knut Fleckenstein



PE464.908v02-00 2/32 PR\869985HU.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

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0611),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0343/2010),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére

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, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ügynökség már bizonyította, hogy  
egyes feladatokat, például a műholdas 
megfigyelő rendszerek üzemeltetését uniós 
szinten hatékonyabban lehet elvégezni. 
Amikor ezeket a rendszereket egyéb 
szakpolitikai célkitűzések előmozdítására 
lehet használni, az nemzeti szinten 
megtakarítást jelent a tagállamoknak és 
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valódi európai hozzáadott értéket képez. 

Or. en

Indokolás

A gazdasági válság tükrében egyértelmű, hogy az állami költségvetések uniós, nemzeti és 
állami szinten egyaránt nyomás alatt vannak. Azonban nem állja meg a helyét az az okfejtés, 
hogy minden egyes állami szervezetnek be kellene fagyasztani a költségvetését, hiszen egy 
bizonyos szinten végrehajtott befektetés nagyobb megtakarításokhoz vezethet a kormányzás 
egyéb ágaiban. Amennyiben az EMSA a meglévő rendszerekre támaszkodva és szerény 
forrásbővítés révén hozzá tud járulni egyéb szakpolitikai célkitűzések megvalósításához is, ez 
azt eredményezi, hogy európai szinten csökkennek a közkiadások, mivel a nemzeti kormányok 
mentesülnek e feladatok elvégzése alól.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ügynökség részletes tájékoztatást 
nyújt a tagállamoknak a hajók által 
okozott szennyezésekről annak érdekében, 
hogy eleget tudjanak tenni a 2005/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 foglalt kötelezettségeiknek. A 
végrehajtás hatékonysága és a szankciók 
azonban országonként jelentősen eltérnek 
annak ellenére, hogy a szennyezés más 
országok vizeit is elérheti.
1 HL L 255., 2005.9.30., 11.o. 

Or. en

Indokolás

A 2009/123/EK irányelvvel módosított 2005/35/EK irányelv a tagállamok hatáskörébe utalja 
az irányelv hatálya alá tartozó szennyező anyagok kibocsátásért kiszabható büntetőjogi 
szankciók megállapítását. Az ESMA-nak kulcsfontosságú szerepet biztosít a műszaki 
megoldások kidolgozása és a műszaki segítségnyújtás terén. A tapasztalatok szerint azonban a 
tagállamok változó lelkesedéssel tesznek eleget kötelezettségeiknek. 
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre.
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában. Az ügynökség 
meglévő tudásán és szakértelmén 
keresztül európai hozzáadott értéket 
teremtő ezen további feladat ellátása 
érdekében megfelelő anyagi és személyzeti 
forrásokat kell biztosítani számára.

Or. en

Indokolás

Meglévő szakértelmére és műszaki rendszereire támaszkodva az EMSA költséghatékony 
megoldásokat javasol, de nem várható el, hogy mindezt némi forrásbővítés nélkül tegye. A 
költségvetés szigorú befagyasztása kockára tenné az EMSA azon képességét, hogy eleget 
tegyen a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása terén fennálló feladatainak.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Különösen a hajók által okozott 
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olajszennyezések képi rögzítésére az 
ügynökség által használt CleanSeaNet-
rendszert kell bevetni a tengeri 
létesítmények által okozott szennyezések 
felderítésére és rögzítésére.

Or. en

Indokolás

Az olajszennyezések észlelésére és nyomon követésére szolgáló uniós rendszer révén az EMSA 
a nemzeti rendszerekhez képest megközelítőleg 20%-kal csökkenti a költségeket 
(COM(2011)289). A rendszernek a tengeri létesítményekre – többek között az olaj- és 
földgázkutakra – történő kiterjesztésével valószínűleg további megtakarítások érhetők el a 
nemzeti költségvetésekben.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Jelenleg az árukat az Unión belül 
rendszeres határellenőrzés nélkül lehet 
szárazföldi úton szállítani. Ezzel 
ellentétben a két uniós kikötő között 
közlekedő hajók útvonalát nemzetközi 
útvonalnak tekintik, és mint ilyet, összetett 
adminisztratív eljárások kísérik. Emiatt ez 
a környezetbarátabb közlekedési mód 
versenyhátrányba kerül. Az ügynökségnek 
ezért segítséget kell nyújtania a 
tagállamok és a Bizottság számára az 
uniós belső piacon belüli rövid tengeri 
utak megkönnyítése terén.

Or. en



PR\869985HU.doc 9/32 PE464.908v02-00

HU

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Unió 2018-ig terjedő, 
átfogó tengeri közlekedési stratégiát 
dolgozott ki, amelynek részét képezi az „e-
tengerészet” koncepciója is. Emellett pedig 
uniós tengerfelügyeleti hálózat kiépítésén 
dolgozik. Az ügynökség olyan tengeri 
rendszerekkel és alkalmazásokkal 
rendelkezik, amelyek e szakpolitikák 
végrehajtása szempontjából fontosak. Az 
ügynökségnek ezért ezeket a rendszereket 
és adatokat elérhetővé kell tennie az 
érdekelt felek számára.

(9) Az Európai Unió 2018-ig terjedő, 
átfogó tengeri közlekedési stratégiát 
dolgozott ki, amelynek részét képezi az „e-
tengerészet” koncepciója is. Emellett pedig 
uniós tengerfelügyeleti hálózat kiépítésén 
dolgozik. Az ügynökség olyan tengeri 
rendszerekkel és alkalmazásokkal 
rendelkezik, amelyek e szakpolitikák, és 
különösen a „kék övezet” projekt, 
valamint a SafeSeaNet és a folyami 
információs rendszer bekapcsolásának
végrehajtása szempontjából fontosak Az 
ügynökségnek ezért ezeket a rendszereket 
és adatokat elérhetővé kell tennie az 
érdekelt felek számára.

Or. en

Indokolás

A „kék övezet” projekt a vámhatóságoknak arról nyújt garanciát, hogy az Unión belüli árukat 
bejelentő hajók valóban csak uniós kikötőben kötöttek ki. A projekt révén csökken a rövid 
hajóutakat terhelő adminisztratív teher, ugyanakkor az ellenőrzés színvonala megmarad. Ez a 
közúti szállításnál kisebb környezetszennyezést okozó közlekedési mód használatát ösztönzi. 
Az adminisztratív terhek csökkenését eredményezi az is, ha a tengereken és a 
folyókon/csatornákon egyaránt közlekedő hajókra vonatkozó adatoknak a két rendszer közötti 
zökkenőmentes átjutását lehetővé tesszük.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mivel korrigálni kell a tengeri és 
szárazföldi szállítás között a 
versenyképesség terén mutatkozó 
egyensúlyhiányt, az ügynökséget be kell 
vonni a közös szállítási politikába, 
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valamint tapasztalataira és forrásaira 
támaszkodva elő kell segíteni az „egységes 
európai tenger” kialakítását.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az „egységes európai tenger” 
kialakításához való hozzájárulás és a 
tengeri szennyezés megelőzése, valamint 
az ellene való fellépés előmozdítása 
érdekében szinergiát kell teremteni a 
nemzeti végrehajtó hatóságok között, 
ideértve a nemzeti parti őrségeket is. 
Ebben az összefüggésben a Bizottságnak 
költséghatékonysági elemzést tartalmazó 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készítenie az uniós parti őrségről. A 
tanulmányt szükség esetén az uniós parti 
őrség felállítására irányuló javaslatnak 
kell követnie.

Or. en

Indokolás

A hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről 
szóló 35/11/EK irányelv (11) preambulumbekezdése alapján. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kikötő szerinti államok által 
végzett ellenőrzés terén az Unió szorosan 
követi a párizsi egyetértési 
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megállapodásban foglaltakat. A 
hatékonyság maximalizálása érdekében az 
ügynökségnek és a párizsi egyetértési 
megállapodás titkárságának a lehető 
legszorosabban együtt kell működnie, míg 
a Bizottságnak és a tagállamoknak meg 
kell vizsgálniuk a hatékonyság 
kiterjesztésére irányuló további 
lehetőségeket.

Or. en

Indokolás

A költségvetési megszorítások idején alapvető fontosságú a kettőzött struktúra elkerülése, 
valamint az, hogy a munkát az a szerv végezze el, amelyik erre hatékonyság és 
költséghatékonyság szempontjából a legalkalmasabb.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ügynökségnek az ellenőrzések 
során alkalmazott operatív 
munkamódszereivel kapcsolatos
követelményeket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozatnak megfelelően kell 
elfogadni.

(14)  Az ügynökségnek az ellenőrzések 
során alkalmazott operatív 
munkamódszereivel kapcsolatos
követelmények elfogadása céljából a 
Bizottságra az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört kell 
ruházni. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt érvényben lévő 
szerződésekben említett komitológiai eljárást említi. Helyénvaló tehát kiigazítani ezt a 
rendelkezést, elismerve a két jogalkotói ág által betöltött egyenlő szerepet. 
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „tengeri szennyezés” kifejezés egybevág a bizottsági javaslat 1. cikke (3) bekezdésének (a 
szennyezésre adott válasz) megfogalmazásával.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a bizottsági javaslat 1. cikkének (3) bekezdéséhez, amely által az 
EMSA részt vehetne a hajóktól eltérő források (nevezetesen az olaj- és földgázkutak) okozta 
szennyezések megelőzésében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2005/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 13. cikkének (2) 
bekezdésében ráruházott nyomonkövetési 
feladatok elvégzésében a Bizottságnak 
nyújtott technikai segítségben;
_____________
1 HL L 310., 2005.11.25., 28. o. 

Or. en

Indokolás

A módosítás révén az EMSA-nak lehetősége nyílna technikai segítséget nyújtani a 
Bizottságnak a kikötői biztonság növeléséről szóló irányelv tagállamok általi végrehajtásának 
nyomon követésében. Az EMSA szerepe nyilvánvalóan azokra a területekre korlátozódna, 
amelyeken megfelelő technikai szaktudással rendelkezik; a Bizottság nem köteles segítséget 
kérni, és nem is fog, hacsak nincs meggyőződve arról, hogy az EMSA hasznos tanácsot tud 
adni. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) uniós szakpolitikák kidolgozásában és 
végrehajtásában az ügynökség 
feladatkörébe tartozó olyan területeken, 

d) uniós szakpolitikák kidolgozásában és 
végrehajtásában az ügynökség 
feladatkörébe tartozó olyan területeken, 
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mint amilyenek a tengeri gyorsforgalmi 
utak, a korlátok nélküli európai tengeri 
szállítási térség, az e-tengerészet, a belföldi 
vízi utak, a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv, az éghajlatváltozás és
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a vizsgálata;

mint amilyenek a tengeri gyorsforgalmi 
utak, a korlátok nélküli európai tengeri 
szállítási térség, a „kék övezet” projekt, az 
e-tengerészet, a belföldi vízi utak –
különösen a SafeSeaNet és a folyami 
információs rendszer közötti átjárhatóság 
–, a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, az éghajlatváltozás és a
tengeri létesítmények biztonságának a 
vizsgálata;

Or. en

Indokolás

A „kék övezet” projekt a vámhatóságoknak arról nyújt garanciát, hogy az Unión belüli árukat 
bevalló hajók valóban csak uniós kikötőben kötöttek ki. A projekt révén csökken a rövid 
hajóutakat terhelő adminisztratív teher, ugyanakkor az ellenőrzés színvonala megmarad. Ez a 
közúti szállításnál kisebb környezetszennyezést okozó közlekedési mód használatát ösztönzi. 
Az adminisztratív terhek csökkenését eredményezi az is, ha a tengereken és a 
folyókon/csatornákon egyaránt közlekedő hajókra vonatkozó adatoknak a két rendszer közötti 
zökkenőmentes átjutását lehetővé tesszük. 

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2009/15/EK irányelv1 9. cikkének 
értelmében és a lobogó szerinti állam 
jogainak és kötelezettségeinek sérelme 
nélkül a tagállamok nevében tanúsítási 
feladatokat ellátó elismert szervezetek 
ellenőrzésének támogatása;
________________
1 HL L 131., 2009.5.28., 147. o.

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak már feladatkörébe tartozik a Bizottságnak történő segítségnyújtás az elismert 
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szervezetek ellenőrzése terén. Amennyiben lehetősége nyílna arra, hogy a tagállamoknak is 
segítséget nyújtson, az jelentős hasznot hozna a hatékonyság terén és csökkentené a 
tagállamok költségvetésére nehezedő terheket.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

. ca) a tengerészek képesítésére és szakmai 
tapasztalatára vonatkozó adatok 
begyűjtése és elemzése. Ez elősegítené a 
tengerészek képzésére vonatkozó bevált 
gyakorlatok megosztását célzó uniós 
tengerészeti képzési akadémiák 
hálózatának létrehozását is.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nyugdíjba vonuló generáció felváltása céljából az Unió folyamatosan új, 
magasan képzett tengerészeket vonzzon. Az EMSA ebben fontos támogatói szerepet tölthetne 
be, biztosítva azt, hogy az akadémiák megosszák egymás között a bevált gyakorlatokat. Uniós 
szinten is gyűjthetne adatokat, ami a szakpolitika formálásában nyújthatna segítséget.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengeri baleseteknek a 2009/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti kivizsgálásában; az ügynökség 
támogatja a tagállamokat a súlyos tengeri 
balesetek kivizsgálásában, és elemzi a 
baleseti jelentéseket az uniós hozzáadott 
értéknek a levonható tanulságok alapján 

b) a tengeri baleseteknek a 2009/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti kivizsgálásában; az ügynökség 
támogatja a tagállamokat a súlyos tengeri 
balesetek kivizsgálásában, és elemzi a 
baleseti jelentéseket az uniós hozzáadott 
értéknek a levonható tanulságok alapján 
történő megállapítása érdekében. Az 
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történő megállapítása érdekében; ügynökséget továbbá fel kell kérni, hogy 
nyújtson segítséget a tagállamoknak, 
amikor tengeri létesítményeket érintő 
baleseteket vizsgálnak.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az EMSA szerepének a tengeri létesítményekre való kiterjesztésére irányuló egyéb 
módosításokra, kívánatos lenne, hogy az ügynökség figyelemmel kísérje a balesetek 
kivizsgálására irányuló tagállami vizsgálatokat, hogy hozzájáruljon az európai bevált 
gyakorlat kialakulásához ezen a területen.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tengeri létesítmények által okozott 
olajszennyezésekkel kapcsolatban az 
ügynökség CleanSeaNet szolgáltatásának 
felhasználásával segítséget nyújt a 
tagállamoknak és a Bizottságnak e 
szennyezések kiterjedésének és környezeti 
hatásának figyelemmel kísérésére;

Or. en

Indokolás

Mivel a CleanSeaNet létező rendszer, amely bizonyította hatékonyságát, rendkívül 
költséghatékony választ jelent a tengeri kitermelés kockázataival kapcsolatban a Deepwater 
Horizon mexikói-öbölbeli katasztrófáját követően növekvő aggályokra.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügynökség által az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések végzése során 
alkalmazott operatív munkamódszereknek 
meg kell felelniük a 23. cikk (2) 
bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban elfogadott követelményeknek.

(2) Az ügynökség által az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések végzése során 
alkalmazott operatív munkamódszereknek 
meg kell felelniük a 23. cikk (1) 
bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban elfogadott követelményeknek. 

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt szükséges módosítás, melynek célja a korábbi 
komitológiai eljárásokat felváltó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási 
intézkedések figyelembevétele.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 a pont
1406/2002/EK rendelet
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 11. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése a következőképpen módosul:
A tanács tagjait a tengeri biztonság, a 
tengeri védelem és a tengeri szennyezés 
megelőzése és kezelése területén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján 
nevezik ki. Tapasztalattal és 
szakértelemmel kell rendelkezniük a 
pénzügyi és általános irányítás, a 
közigazgatás és a nemek közötti 
esélyegyenlőséget biztosító politikák terén 
is.

Or. en

Indokolás

A módosítás a szerzett tapasztalatok terét kiterjeszti a tengeri szennyezésre (a hajók által 
okozott szennyezés helyett) az olaj- és földgázkutakkal kapcsolatos aggályok figyelembevétele 
érdekében. Továbbá e tapasztalatokat vezetői képességekkel is kiegészíti, amelyek nem 
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kevésbé fontosak, mint a műszaki képességek, tekintettel az igazgatási tanács feladataira.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 a pont
1406/2002/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 11. cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:
Adott esetben, a harmadik országok 
képviselőinek részvételét és annak 
feltételeit a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett intézkedésekben kell 
meghatározni. E részvétel nem 
befolyásolja a Bizottság képviselőinek 
szavazati hányadát az igazgatási 
tanácsban.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a jogalkotó a Bizottság képviselőinek blokkoló kisebbséget biztosított a 
kulcsfontosságú döntéseknél (mint például a munkaprogram elfogadása), ez nem 
változtatható meg a Parlament és a Tanács jóváhagyása nélkül. Ha harmadik országok 
szavazati jogot kapnának, nem kellene növelni a Bizottság képviselőinek számát, hanem a 
súlyozott szavazatok rendszerének kiigazítása lenne kívánatos. Lásd a 22. módosítást (14. 
cikk).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 b pont
1406/2002/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 14. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése a következőképpen módosul:
(2) Az egyes tagállami képviselők egyenlő 
mértékben elosztva az összes szavazat 75 
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százalékával rendelkeznek. A Bizottság 
egyes képviselői egyenlő mértékben 
elosztva az összes szavazat 25 százalékával 
rendelkeznek. Az ügynökség ügyvezető 
igazgatója nem szavaz.

Or. en

Indokolás

Amikor az igazgatási tanácsnak 15 tagállami képviselője volt, az ügyvezető igazgató 
kinevezéséhez szükséges négyötödös többséghez kellett a Bizottság támogatása. 27 
tagállammal ez már nem így van. Az intézményi egyensúlyt nem változtathatják meg a 
múltbeli vagy jövőbeli bővítések. Ezért kívánatosnak tűnik egy olyan szerkezeti megoldás, 
amely súlyozott szavazatokat foglal magában. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1406/2002/EK rendelet
15 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elkészíti az ügynökség többéves 
stratégiáját, és azt a Bizottsággal folytatott 
konzultáció után benyújtja az igazgatási 
tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése 
előtt;

a) elkészíti az ügynökség többéves 
stratégiáját, és azt a Bizottsággal és a 
Parlament illetékes bizottságával folytatott 
konzultáció után benyújtja az igazgatási 
tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése 
előtt;

Or. en

Indokolás

A nemi szempontból semleges nyelvezet elvével összhangban kívánatos a hatályban lévő 
rendelet névmáshasználatát megtartani (a magyar változatot nem érinti). Továbbá ez 
összhangban van a Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdésére irányuló javaslatával is. A 
többéves stratégia jelentőségére való tekintettel az intézményi egyensúly miatt a tagállami 
képviselőkkel (az igazgatási tanácsban) és a Bizottsággal együtt valahogyan a Parlamentet is 
be kell vonni.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont 
1406/2002/EK rendelet
15 cikk – 2 bekezdés – aa albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) elkészíti az ügynökség többéves 
személyzeti politikai tervét, és azt a 
Bizottsággal folytatott konzultáció után 
benyújtja az igazgatási tanácsnak;

aa) elkészíti az ügynökség többéves 
személyzeti politikai tervét, és azt a 
Bizottsággal és az Európai Parlament 
illetékes bizottságával folytatott 
konzultáció után benyújtja az igazgatási 
tanácsnak;

Or. en

Indokolás

A nemi szempontból semleges nyelvezet elvével összhangban kívánatos a hatályban lévő 
rendelet névmáshasználatát megtartani (a magyar változatot nem érinti). Továbbá ez 
összhangban van a Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdésére irányuló javaslatával is. A 
többéves személyzeti politikai terv jelentőségére való tekintettel az intézményi egyensúly miatt 
a tagállami képviselőkkel (az igazgatási tanácsban) és a Bizottsággal együtt valahogyan a 
Parlamentet is be kell vonni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont 
1406/2002/EK rendelet
15 cikk – 2 bekezdés – ab albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) elkészíti az éves munkaprogramot és az 
ügynökség szennyezés elhárítását célzó 
készültségre és szennyezés elleni fellépésre 
vonatkozó részletes tervét, és azokat a 
Bizottsággal folytatott konzultáció után 
benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 
8 héttel annak ülése előtt. Megteszi a 
végrehajtásukhoz szükséges 
intézkedéseket. A 10. cikk (2) bekezdése c) 
pontjának megfelelően reagál a tagállamok 

ab) elkészíti az éves munkaprogramot és az 
ügynökség szennyezés elhárítását célzó 
készültségre és szennyezés elleni fellépésre 
vonatkozó részletes tervét, és azokat a 
Bizottsággal folytatott konzultáció után 
benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 
8 héttel annak ülése előtt. Megteszi a 
végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket
és a 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának 
megfelelően reagál a tagállamok 
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segítségnyújtás iránti kérelmére; segítségnyújtás iránti kérelmére;

Or. en

Indokolás

A nemi szempontból semleges nyelvezettel kapcsolatban ugyanaz a módosítás, mint a (2) 
bekezdés a) és aa) albekezdésénél (a magyar változatot nem érinti). Az éves munkaprogram 
elkészítésénél nem tűnik szükségesnek a Parlament kitüntetett szerepe, bár az illetékes 
bizottság továbbra is meg fogja hívni az ügynökség igazgatóit üléseire, így lesz lehetőség a 
kiemelt célok és a teljesítménymutatók megvitatására.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont 
1406/2002/EK rendelet
15 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottsággal folytatott konzultáció 
után határoz a 3. cikkben előírt 
ellenőrzések végrehajtásáról a 3. cikkben 
említett követelményeknek megfelelően. 
Szorosan együttműködik a Bizottsággal a 
3. cikk (2) bekezdésében szereplő 
intézkedések előkészítésében.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A nemi szempontból semleges nyelvezettel kapcsolatban ugyanaz a módosítás, mint a (2) 
bekezdés a) és aa) albekezdésénél (a magyar változatot nem érinti). 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
1406/2002/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tekintettel az EMSA szerepének az olaj- és földgázkitermelő berendezésekből származó 
szennyezésekre való javasolt kiterjesztésére, az e területeken szerzett szakértelmet is hozzá 
kell adni az új ügyvezető igazgató kiválasztása során figyelembe vett tényezőkhöz. Hasonlóan, 
a közszférába tartozó szervezetek vezető tisztségviselőinek körében tapasztalható nemek 
szerinti egyensúlyhiány miatti aggályok szükségessé teszik e pont egy további hivatkozással 
való kiegészítését.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont 
1406/2002/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az osztályvezetők kinevezése az 
érdemeik és dokumentált irányítási és 
vezetői képességeik figyelembevételével, 
valamint a tengeri biztonság, a tengeri 

(4) Az osztályvezetők kinevezése az 
érdemeik és dokumentált irányítási és 
vezetői képességeik – beleértve a nemek 
közötti esélyegyenlőséget biztosító 
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védelem, a hajók okozta szennyezés és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik 
alapján történik. Az osztályvezetőket az 
ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, 
miután a döntését az igazgatási tanács 
jóváhagyta.

politikák területét is –
figyelembevételével, valamint a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött 
szakértelmük és tapasztalataik alapján 
történik. Az osztályvezetőket az ügyvezető 
igazgató nevezi ki és menti fel, miután a 
döntését az igazgatási tanács jóváhagyta.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy mind az ügyvezető igazgató, mind az osztályvezetők rendelkezzenek a 
személyzetét megkülönböztetésmentesen kiválasztó és irányító sokszínű szervezet kiépítéséhez 
szükséges tapasztalattal. Különösen a jelenlegi költségvetési nyomásra való tekintettel nem 
fogadhatók el hiányosságok a rendelkezésre álló legígéretesebb tehetségek felvétele és 
megtartása tekintetében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 a pont
1406/2002/EK rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. Az e rendelet hatálybalépésétől 
számított egy éven belül a Bizottság az 
uniós parti őrség rendszeréről 
költséghatékonysági elemzést tartalmazó 
megvalósíthatósági tanulmányt terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.
A jelentést adott esetben jogalkotási 
javaslatnak kell kísérnie.

Or. en

Indokolás

A hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK irányelv 11. cikke megkövetelte, hogy a Bizottság 
2006 végéig megvalósíthatósági tanulmányt nyújtson be az európai parti őrségről. A 
Parlament ismételt emlékeztetői ellenére a Bizottság elmulasztotta e kötelezettség teljesítését. 
Egyértelművé kell tenni, hogy aláássa a Bizottság hitelességét, ha szabálysértési eljárásokat 
indít a tagállamok ellen, miközben úgy tekinti, hogy saját maga szabadon dönthet arról, hogy 
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mely jogszabályi kötelezettségeit teljesíti. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 a pont
1406/2002/EK rendelet
22 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22b. Az e rendelet hatálybalépésétől 
számított [három] éven belül a Bizottság 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé, amelyben kifejti, hogy az 
EMSA hogyan teljesítette az e rendelet 
által rárótt további kötelezettségeket, 
valamint azt, hogy szükség van-e a 
rendeletben foglalt célok és feladatok 
további kiterjesztésére. Ez a jelentés 
különösen a következőket foglalja 
magában:
a) a SafeSeaNet és a folyami információs 
rendszer kölcsönös kompatibilitásának 
teljessé tétele és biztosítása felé tett 
előrehaladás áttekintése;
b) az ügynökség és a párizsi egyetértési 
megállapodás nagyobb mértékű bevonása 
révén megvalósuló hatékonyságnövekedés 
elemzése;
c) a tengeri létesítmények felügyeletének 
az EMSA mint „független harmadik fél” 
által történő átvételére irányuló költség-
haszon elemzés; 
d) tájékoztatás arról, hogy a tagállamok 
milyen hatékonyan és következetesen 
hajtják végre a 2005/35 irányelvet, és 
részletes statisztikai információ az 
alkalmazott szankciókról.
A jelentést adott esetben jogalkotási 
javaslatnak kell kísérnie.

Or. en
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Indokolás

Fontos rendelkezni egy felülvizsgálati pontról annak elemzése céljából, hogy a felülvizsgált 
rendelet hogyan működik, és helyénvalók lennének-e további kiigazítások.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1406/2002/EK rendelet
23 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke 
által létrehozott, a tengeri közlekedés 
biztonságával és a hajókról történő 
szennyezés megelőzésével foglalkozó 
bizottság (COSS) segíti.

(1) A Bizottság a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokat fogadhat el az ügynökség által 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
vizsgálatok lefolytatására alkalmazott 
munkamódszerekre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének figyelembevétele miatti módosítás. A (plenáris 
ülésen 2010. május 5-én elfogadott) Szájer-jelentés kimondja, hogy a Parlamentnek a 
jogalkotási felhatalmazás hatáskörének minden szempontja tekintetében egyenrangúnak kell 
lennie a Tanáccsal. Kéri a meglévő jogszabályok kiigazítását is a Szerződés új 
rendelkezéseinek tükrözése céljából. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1406/2002/EK rendelet
23 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
3. és 7. cikkét kell alkalmazni a határozat 
8. cikkében foglalt rendelkezésekre is 
figyelemmel.

(2) Az e cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 
23a., 23b. és a 23c. cikkben megállapított 
eljárásokat kell alkalmazni.
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Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1406/2002/EK rendelet
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a [hatálybalépés 
időpontja] követő ötéves időtartamra 
felhatalmazást kap a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb 6 hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem vonja 
vissza a felhatalmazást a 23b. cikknek 
megfelelően, akkor az automatikusan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit a 23b. és 23c. 
cikk határozza meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás és a következő kettő ugyanazt a megközelítést követi, mint a jelentések alaki 
követelményeiről szóló Sterckx-jelentés (2010/65/EU irányelv). Egy későbbi szakaszban a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos módosítások kiigazításra kerülnek majd 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó közös nyilatkozattal. 
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1406/2002/EK rendelet
23 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 23. cikkben 
említett felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt 
ésszerű határidőn belül törekszik 
tájékoztatni arról a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
lehetséges indokok alapján kíván 
határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1406/2002/EK rendelet
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
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az értesítés időpontját követő 2 hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az eredeti kéthónapos időtartam, 
illetve adott esetben a meghosszabbított 
időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt ki kell hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megjelölt időpontban hatályba lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
eredeti kéthónapos időtartam, illetve adott 
esetben a meghosszabbított időtartam 
letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba 
léphet.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. en
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Az EMSA-t az „Erika” nevű olajszállító tartályhajó elsüllyedése által okozott szennyezésre 
válaszul hozták létre. Működését 2003 márciusában kezdte meg. Az alapító rendeletet három 
alkalommal módosították. E legújabb átdolgozás hosszú távra szóló változásokat kíván 
bevezetni, még akkor is, ha a tárgyalások több időt vesznek igénybe.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

A bizottsági javaslat az EMSA érdekelt feleivel 2008-ban folytatott konzultáción, egy külső 
értékelésen, valamint a Bizottság hatásvizsgálatán alapul. A javaslatban tükröződik az EMSA 
ötéves stratégiája is, amelyet az igazgatási tanácsa fogadott el (amelyben valamennyi tagállam 
képviselteti magát). A Bizottság továbbá jelentést adott közre (COM(2011)286), melyben 
rámutat, hogy az olajszennyezések észlelésére és nyomon követésére szolgáló uniós rendszer 
a nemzeti rendszerekhez képest megközelítőleg 20%-kal csökkenti a költségeket.
Az EMSA a harmadik tengerbiztonsági csomag végrehajtásának eredményeként már kapott új 
feladatokat. Az EMSA több szerződést kötött olajszennyezés eltávolítására képes hajókról 
magánüzemeltetőkkel, akik vállalják, hogy vészhelyzet esetén rendes tevékenységükről 
átváltanak a szennyezés elleni beavatkozásra. A Bizottság javaslata tisztázza, hogy ezek a 
hajók a hajóktól eltérő forrásokból, többek között olajkutakból származó szennyezések ellen 
is bevethetők.
Harmadik országként csupán Norvégia és Izland vesz részt az EMSA-ban. A Bizottság azt 
javasolja, hogy a technikai segítségnyújtás lehetőségét terjesszék ki a csatlakozó országokra, 
az európai szomszédsági politika partnereire és a párizsi egyetértési megállapodás részes 
országaira is. 

A PARLAMENT KORÁBBI ÁLLÁSPONTJAI 

A Parlament már kialakította álláspontját az EMSA több további lehetséges feladatával 
kapcsolatban:

 a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók 
bevezetéséről szóló de Grandes Pascual-jelentés annak a szükségességére mutatott rá, 
hogy a hajók által okozott szennyezés megelőzése érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a hatékony elrettentésről;

 a hajók által okozott szennyezésről szóló Wortmann-Kool-jelentés felszólította a 
Bizottságot a közös európai parti őrség felállítására irányuló javaslat előterjesztésére;

 a hajók jelentéstételének alaki szabályairól szóló Sterckx-jelentés megállapította, hogy 
„a határok nélküli európai tengeri szállítási térség megvalósítása szoros 
együttműködést tett szükségessé a vámszolgálatok, a közegészségügy és a közlekedés 
terén”; azt is javasolta, hogy a Bizottság mérlegelje, hogy a SafeSeaNet mennyire 
integrálható a folyami információs rendszerbe;

 az integrált tengerpolitikáról szóló Meissner-jelentés sürgette a Bizottságot, hogy 
terjessze ki az EMSA megbízatását a tengeri létesítmények biztonsági ellenőrzésére és 
az olajfoltok eltávolítására is; a jelentés úgy ítélte meg, hogy „lehetőség van az 
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség sokkal erőteljesebb bevonására a parti területek 
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felügyeletébe, valamint a tagállamok által a tengeri szennyezések szankcionálása 
érdekében tett erőfeszítések fokozására”.

A Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása szerint az EMSA „megbízatását a hajókról a 
parttól távoli berendezésekre is ki kellene terjeszteni:  bármely új feladat átruházásának 
tükröződnie kell az EMSA költségvetésében és személyzetének létszámában”.

A TANÁCS KORÁBBI ÁLLÁSPONTJAI

Hasonlóképpen a Tanács is több lényeges következtetést elfogadott már a témában, különösen 
2010. december 2–3-án, amikor felkérte a Bizottságot annak értékelésére, hogy „miként 
hasznosíthatók a legjobban a meglévő uniós polgári védelmi, szükséghelyzeti reagálási és 
tengerbiztonsági eszközök/kapacitások a tengeri kőolaj- és földgázszektorban is”. Ugyanezen 
ülés alkalmával a közlekedési miniszterek kérték a vízi szállítás teljes körű integrálását az EU 
közlekedési és logisztikai láncába. Támogatták különösen „a Bizottság tervét, hogy kísérleti 
projektet kezdeményez a tagállamok hatóságaival és az EMSA-val együttműködve a „kék 
övezet” koncepció finomítására”.

AZ EMSA TOVÁBBI FELADATAI

Az általános vélemény az EMSA-ról az, hogy hatékony, megfelelően irányított szervezet, 
amely európai szintű tevékenységéből adódó méretgazdaságossága révén jelentős 
megtakarításokat eredményez a tagállamok részére. Tevékenységének jelentős részét teszi ki a 
Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak nyújtott tanácsadás. 
Az EMSA tevékenységi körét lehetne bővíteni oly módon, hogy meglévő tapasztalatait és 
technikai szolgáltatásait több szakpolitikai célkitűzés szolgálatába állítsa. 
Forgalommegfigyelő rendszere például hozzájárulhatna a határok nélküli európai tengeri 
térség megteremtéséhez, amely lehetővé tenné az áruk és személyek tagállamok közötti, a 
közúti közlekedésnél nem több alaki követelményt támasztó tengeri szállítását. Ezzel 
elkerülhető lenne a verseny olyan torzulása, amely a kevésbé környezetbarát közlekedési 
módnak kedvez. Ezen túlmenően az EMSA az adminisztratív költségek csökkentése 
érdekében tanácsokkal láthatná el a Bizottságot a SafeSeaNet és a folyami információs 
rendszer kölcsönös kompatibilitásának javítása tekintetében.

Miközben az előadó nem javasolja az európai parti őrség felállítását, nagyon sajnálatos, 
hogy a 2005/35/EK irányelvben előírt tanulmányt a Bizottság nem készítette el. A Bizottságot 
emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jogszabályok rá is vonatkoznak.
Annak tisztázása, hogy az olajszennyezés eltávolítására képes meglévő hajók fúrótornyok 
által okozott tengeri szennyezés esetén is bevethetők, láthatóan eredményes és 
költséghatékony lehetőséget kínál. Az EMSA már ellenőrzi, hogy a hajóosztályozó társaságok 
megfelelnek-e a hajózásra vonatkozó uniós követelményeknek. E társaságok némelyike 
tengeri kőolaj- és földgázkitermelő létesítményekkel is dolgozik. A módosított EMSA-
rendeletnek ezért a lehető legjobban ki kell használnia az EMSA szakértelmét, hogy 
támogatni tudja a Bizottságot és a tagállamokat a tengeri kőolaj- és földgázkitermelő 
létesítményekből származó szennyezés megelőzésében, valamint a kőolaj- és földgázfeltárás 
és -kitermelés engedélyezésére vonatkozó követelmények és iránymutatások kidolgozásában. 
A rendeletnek elő kell írnia a meglévő rendszerek, például a CleanSeaNet fokozottabb 
szerepét is, és ki kell terjesztenie az EMSA ellenőrzési funkcióit, továbbá meg kell vizsgálnia, 
hogy mennyire képes függetlenül ellenőrizni az engedélyezést.
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Az EMSA-nak a tengerészek képzését és képesítését illetően is tanácsadást kellene 
nyújtania a Bizottság és a tagállamok számára. Már régóta közös célkitűzés, hogy vonzóbbá 
tegyük a tengerészeti munkaköröket az uniós polgárok szemében. Az EMSA már támogatást 
nyújt a Bizottságnak egy hatásvizsgálatban, amely a tengerészeti munkaügyi egyezmény 
uniós jogszabályon keresztüli végrehajtásával foglalkozik. Az EMSA alkalmas lenne arra is, 
hogy támogatást nyújtson a következő tengerészeti szociális csomag végrehajtásában. Az 
EMSA elősegíthetné a tengerészeti képzési akadémiák hálózatának létrehozását, hogy 
megosszák a bevált gyakorlatokat és biztosítsák a magas szintű normákat.

Az EMSA jelenleg csak a Bizottság nevében jár el az elismert szervezetek elismerésére 
vonatkozó előfeltételek ellenőrzésekor. Ezek az ellenőrzések a nemzetközi egyezményekkel 
kapcsolatos követelményekre terjednek ki. Ezért szinte pontosan ugyanazokat a kérdéseket 
tartalmazzák, amelyeket a tagállamok értékelnek.  Ha az EMSA a tagállamok nevében is 
elvégezné a szükséges ellenőrzéseket, az méretgazdaságosságot eredményezne. Mindez nem 
zárná ki a kiegészítő nemzeti követelményeket.

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzést illetően a párizsi egyetértési 
megállapodás titkársága különálló, Oroszországot, Kanadát és az EU-t is kezelő szerv, 
azonban az EMSA jelentős mértékben közreműködik munkájában. A feladatok újraelosztása 
vagy esetleges összevonása jelentős hasznot hozna a hatékonyság terén.

Rendkívül kívánatosnak tűnik, hogy az EMSA-t nagyobb hatáskörrel ruházzuk fel a 
szennyezési kockázatok csökkentése és a szennyezések elhárítása tekintetében a szomszédos
országoknak történő segítségnyújtás tekintetében. Nem sok kétség van merül fel azzal 
kapcsolatban, hogy ha szennyezés fordul elő a Földközi-tenger déli részén, akkor az olaj egy 
része végül eléri az uniós vizeket. Ebben az esetben a megelőzés nyilvánvalóan jobb, mint a 
helyzet orvoslása. A rendelet kiigazítása annak kifejezett rögzítésével, hogy az EMSA 
támogathatja a Bizottságot és a tagállamokat az olajszennyezéssel foglalkozó regionális 
szervezetekben (például a Barcelonai és Helsinki Egyezmény), előnyöket kínál a jogbiztonság 
és az átláthatóság szempontjából.

IRÁNYÍTÁSI SZEMPONTOK

Ahogy azt a Bizottság javaslata is elismeri, az igazgatási tanácsban a tagállamok képviselői 
esetében összeférhetetlenség merülhet fel, amikor meghatározzák az EMSA látogatásokra 
vonatkozó politikáját, mivel ők rögzítik a saját szervezetük ellenőrzésére alkalmazandó 
szabályokat. Az ügynökség ellenőrzési munkamódszereit a komitológiai eljárás helyett 
azonban a Lisszaboni Szerződés rendelkezései szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
keretében kellene elfogadni. 

Emellett figyelembe kell venni, hogy az EU bővítése megváltoztatta a tagállamok és a 
Bizottság képviselői közötti egyensúlyt. 27 tagállam esetében elméletileg lehetséges, hogy az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság képviselőinek akarata ellenére nevezik ki vagy mentik fel (ez 
15 tagállam mellett nem volt lehetséges). A súlyozott szavazási rendszer hosszú távon 
fenntartaná az intézményi egyensúlyt.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Nyilvánvaló, hogy ha egyszer a nemzeti közigazgatás helyett az EMSA végzi el a munkát, 
akkor csökkennek az európai adófizetőkre háruló költségek, és valódi európai hozzáadott 
érték jön létre. Ezt az EMSA tengeri felügyeleti rendszerei már bizonyították. Az önálló 
rendszerek létrehozásánál valószínűleg jóval költséghatékonyabb lenne, ha ezeket a 
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rendszereket használnák az egyéb politikai területek számára értékes információk nyújtásához 
is.

Az EMSA további feladatainak reálisan tükröződnie kell a költségvetésében és személyzeti 
erőforrásaiban. Ellenkező esetben veszélybe kerülne a tengerbiztonság előmozdításával 
kapcsolatos alapvető funkciója.


