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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ügynökségnek a szennyezés 

megelızésére és a szennyezéssel 

kapcsolatos válaszintézkedésekkel 

kapcsolatos felkészültségre irányuló 

munkája nemcsak pénzügyi szempontból 

elınyös, hanem nem pénzbeli értéket is 

képvisel. Tekintettel arra, hogy fennáll 

annak a veszélye, hogy az esetleges 

szennyezési események pusztító környezeti 

hatással és hatalmas gazdasági 

költségekkel járnak, valamint hogy az 

ilyen események más ágazatokra – például 

a turizmusra és a halászatra – is 

társadalmi-gazdasági hatást gyakorolnak, 

létfontosságú az ügynökségbe való 

elégséges beruházás. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az ügynökségnek aktív szerepet kell 

vállalnia egy olyan központi mőholdképes 

szolgálat kifejlesztésében, amely a 

felügyeletre, a szennyezés korai 

felismerésére és a szennyezésért felelıs 

hajók, illetve olaj- és gázipari 

létesítmények azonosítására szolgál. E 

rendszernek javítania kell az adatok 

elérhetıségét és a szennyezéssel 

kapcsolatos válaszintézkedések 

eredményességét. 

(9) Az ügynökségnek aktív szerepet kell 

vállalnia egy olyan központi mőholdképes 

szolgálat kifejlesztésében, amely a 

felügyeletre, a szennyezés korai 

felismerésére és a szennyezésért felelıs 

hajók, illetve olaj- és gázipari 

létesítmények azonosítására szolgál. E 

rendszernek javítania kell az adatok 

elérhetıségét és a szennyezéssel 

kapcsolatos válaszintézkedések 

eredményességét, valamint fel kell 

gyorsítania mind a kezdeti válaszlépést, 

mind pedig a megfelelı támogatási 

szolgáltatások nyújtását. 

Indokolás 

A hatékonyság a rövidebb válaszadási idıben, valamint a szükséges források hamarabbi 

nyújtásában is megnyilvánul a szennyezés és annak következményei minimálisra csökkentése 

érdekében. 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A teljes körő végrehajtás biztosítása 

érdekében az ügynökség rendelkezésére 

kell bocsátani egy olyan megvalósítható és 

költséghatékony rendszert, amely 

különösen az ügynökségnek az érintett 

parti államok részére történı mőveleti 

segítségnyújtását finanszírozza. 

(11) A cselekvési tervek teljes körő 

végrehajtásának biztosítása érdekében az 

ügynökség rendelkezésére kell bocsátani 

egy olyan megvalósítható és 

költséghatékony rendszert, amely révén az 

ügynökség különösen az érintett parti 

államok részére történı mőveleti 

segítségnyújtást finanszírozza. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A szennyezéssel kapcsolatos 

válaszintézkedések és a járulékos 

cselekvések területén az ügynökségre 

bízott feladatok finanszírozása érdekében 

ezért egy többéves kötelezettségvállalás 

alapján gondoskodni kell a megfelelı 

pénzügyi biztonságról. Az Uniós éves 

hozzájárulásának összegérıl a 

költségvetési hatóságnak kell döntenie az 

éves költségvetési eljárásnak megfelelıen. 

(12) A szennyezéssel kapcsolatos 

válaszintézkedések és a járulékos 

cselekvések területén az ügynökségre 

bízott feladatok finanszírozása érdekében 

ezért egy többéves kötelezettségvállalás 

alapján gondoskodni kell a megfelelı 

pénzügyi biztonságról. E többéves 

kötelezettségvállalás mértékének 

figyelembe kell vennie az ügynökség 

hatáskörének bıvülését, valamint 

válaszadási tevékenysége földrajzi 

hatályának kiterjesztését. Az Uniós éves 

hozzájárulásának összegérıl a 

költségvetési hatóságnak kell döntenie az 

éves költségvetési eljárásnak megfelelıen. 

Indokolás 

Az ügynökség többéves költségvetésének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az ügynökség el 

tudja látni a 100/2013/EU rendelet által kibıvített feladatkörét. A költségvetésnek ezért a valódi 

igényeket és kihívásokat kell tükröznie. 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A szennyezéssel kapcsolatos 

válaszintézkedésekre fordítandó 

összegeknek a 2014. január 1-jétıl a 2020. 

december 31-ig tartó idıszakot kell 

fedezniük, összhangban az új többéves 

pénzügyi kerettel. Ennek megfelelıen 

biztosítani kell az említett idıszakra 

vonatkozó pénzügyi keretet. 

(13) A szennyezéssel kapcsolatos 

válaszintézkedésekre fordítandó 

összegeknek a 2014. január 1-jétıl a 2020. 

december 31-ig tartó idıszakot kell 

fedezniük, összhangban az új többéves 

pénzügyi kerettel. Ezért új feladatait 

figyelembe véve több pénzügyi erıforrást 

kell biztosítani az ügynökség számára. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Felismerve, hogy az ügynökségnek 
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a Bizottság többéves finanszírozásától 

függetlenül biztonságos pénzügyi 

helyzetben kell lennie, az Uniónak és a 

tagállamoknak olyan mechanizmusokat 

kell végrehajtaniuk, amelyek révén az 

ügynökség által nyújtott termékek, 

szolgáltatások vagy munka tekintetében az 

ügynökségre háruló pénzügyi költségek 

beszedhetık harmadik féltıl. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „veszélyes és mérgezı anyagok”: az olaj 

kivételével minden olyan anyag, amely 

tengeri környezetbe kerülve valószínőleg 

veszélyezteti az emberi egészséget, árt az 

élı erıforrásoknak és a tengeri 

élıvilágnak, kárt okoz a tengeri környezet 

üdülési célú vagy egyéb jogszerő 

felhasználásában, a veszélyes és mérgezı 

anyagok okozta szennyezés elhárítását 

célzó készültségrıl, ellenintézkedésrıl és 

együttmőködésrıl szóló 2000. évi 

jegyzıkönyv értelmében. 

b) „veszélyes és mérgezı anyagok”: az olaj 

kivételével minden olyan anyag – többek 

között diszpergálószer –, amely tengeri 

környezetbe kerülve valószínőleg 

veszélyezteti az emberi egészséget, árt az 

élı erıforrásoknak és a tengeri 

élıvilágnak, kárt okoz a tengeri környezet 

üdülési vagy egyéb jogszerő 

felhasználásában, a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezetnek a veszélyes és 

mérgezı anyagok okozta szennyezés 

elhárítását célzó készültségrıl, 

ellenintézkedésrıl és együttmőködésrıl 

szóló 2000. évi jegyzıkönyve értelmében; 

 

Módosítás  8 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „olaj- és gázipari létesítmény”: olyan 

rögzített vagy mobil létesítmény, illetve 

hidakkal vagy egyéb szerkezetekkel 

tartósan összekapcsolt 

létesítményegyüttes, amelyet tengeri olaj- 

és gázipari tevékenységek végzésére vagy 

azokkal összefüggésben használnak; ide 

tartoznak a tengeri mobil fúrótornyok, ha 

azok nyílt tengeren fúrást, termelést vagy 
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egyéb, tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységekhez kötıdı mőveleteket 

végeznek, valamint az olajnak és a gáznak 

a szárazföldre és a szárazföldi olaj- és 

gáztárolókba történı szállítására szolgáló 

infrastruktúrák és berendezések is; 

Indokolás 

Az elıadó fogalommeghatározását ki kell terjeszteni azokra a létesítményekre is, melyek az olaj 

és a gáz szárazföldre, illetve a szárazföldi olaj- és gáztárolókba történı szállítására szolgálnak. 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – b b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) „tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek”: valamely létesítménnyel 

vagy kapcsolódó infrastruktúrával 

kapcsolatos összes tevékenység, ideértve a 

formatervezést, a tervezést, az építkezést, 

az üzemeltetést és a leszerelést, a feltárás 

és a termelés vonatkozásában. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tájékoztatás, elsısorban a bevált 

gyakorlatok, technikák és innovációk – 

például a hajók tartályürítésének 

felügyeletére és a tengeri fúróplatformok 

mőködésbıl származó és véletlen 

kibocsátásainak felügyeletére szolgáló 

eszközök – összegyőjtése, elemzése és 

terjesztése; 

a) tájékoztatás, elsısorban a bevált 

gyakorlatok, technikák és innovációk – 

például a hajók tartályürítésének 

felügyeletére és a tengeri fúróplatformok 

mőködésbıl származó és véletlen 

kibocsátásainak felügyeletére szolgáló 

eszközök – begyőjtése, elemzése és 

terjesztése; e tekintetben a tagállamok 

sürgısségi válaszadás koordinálásáért 

felelıs hatóságai bizonyítják az 

ügynökségnek, hogy a közegészségügyi 

hatások és/vagy a további környezeti 

károk minimalizálása érdekében 

megtörtént a diszpergálószerként használt 
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vegyi anyagok elızetes értékelése; 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) mőveleti segítségnyújtás, továbbá – 

kérésre – az érintett államok 

szennyezéscsökkentı cselekvéseinek 

kiegészítı eszközökkel – például készenléti 

szennyezéscsökkentı hajókkal, 

mőholdfelvételekkel és felszerelésekkel – 

történı támogatása a hajók által véletlenül 

vagy szándékosan okozott szennyezések, 

valamint az olaj- és gázipari létesítmények 

által elıidézett tengerszennyezés esetén. 

c) mőveleti segítségnyújtás, továbbá – 

kérésre – az érintett államok 

szennyezéscsökkentı cselekvéseinek 

kiegészítı eszközökkel – például készenléti 

szennyezéscsökkentı hajókkal, 

mőholdfelvételekkel és felszerelésekkel, a 

tevékenységekre irányuló javaslatokkal és 

technikákkal – történı támogatása a hajók 

által véletlenül vagy szándékosan okozott 

szennyezések, valamint az olaj- és gázipari 

létesítmények által elıidézett 

tengerszennyezés esetén, továbbá e 

szennyezés eltakarítására irányuló 

intézkedések. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikkben említett feladatok 

végrehajtására szolgáló, folyó áron értendı 

pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 

1-jétıl 2020. december 31-ig tartó 

idıszakra 160 500 000 EUR. 

A 3. cikkben említett feladatok 

végrehajtására szolgáló, folyó áron értendı 

pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 

1-jétıl 2020. december 31-ig tartó 

idıszakra 185 500 000 EUR. 

Indokolás 

A javasolt teljes költségvetési elıirányzat nem éri el azt a megfelelı minimális határértéket, 

amellyel az ügynökség folytathatná jelenlegi feladatait vagy vállalhatná a 100/2013. sz. 

rendelet által ráruházott új feladatokat. Hét évre vetítve további 25 millió euró szükséges az 

újonnan kapott feladatok minimális, a meglévı feladatokat nem akadályozó végrehajtása 

érdekében. Ezek mind az ügynökség „alapvetı feladatai”, ezért az Unió jogi kötelezettsége, 

hogy megfelelıen finanszírozza ıket. További részletekért lásd az indokolást. 
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Módosítás  13 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Abban az esetben, ha az ESMA erre az 

idıszakra szóló költségvetése az elızı 

többéves pénzügyi keretben 

elıirányzotthoz képest csökken, az 

ügynökség feljegyzést készít az Európai 

Parlament és a Tanács számára, melyben 

rávilágít arra, hogy ez hátráltatja a 

számára elıírt feladatok elvégzésében. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügynökség által – például további 

szennyezéselhárító hajók révén – 

biztosított mőveleti segítségnyújtás 

követelményeinek meghatározása 

érdekében az ügynökség rendszeresen 

összeállítja az Unió különbözı régióiban 

rendelkezésre álló – kereskedelmi és adott 

esetben állami – szennyezéselhárítási 

mechanizmusok és a kapcsolódó 

válaszintézkedési kapacitások listáját. 

Az ügynökség által – például további 

szennyezéselhárító hajók révén – 

biztosított mőveleti segítségnyújtás 

követelményeinek meghatározása 

érdekében az ügynökség rendszeresen 

összeállítja az Unió különbözı régióiban 

rendelkezésre álló – kereskedelmi és adott 

esetben állami – szennyezéselhárítási 

mechanizmusok és a kapcsolódó 

válaszintézkedési kapacitások listáját. 

Listát állít össze továbbá a nem teljesített 

szükségletekrıl és kifejti ennek 

következményeit. 

 

Módosítás  15 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kölcsönös segítségnyújtás elvének 

megfelelıen és tekintettel arra, hogy az 

ügynökség hatásköre kibıvül az uniós 

bıvítési politika és az európai 
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szomszédságpolitika által érintett 

országokra is, az európai tengeri 

medencékkel határos országoknak is 

lehetıvé kell tenniük az információk 

megosztását, és együtt kell mőködniük a 

lista összeállításában. 

Indokolás 

Az ügynökség hatáskörének és tevékenységeinek az európai tengeri medencékkel határos 

harmadik országokra történı kibıvítése azt jelenti, hogy ezeknek az országoknak is különbözı 

adatokkal kell szolgálniuk állami és/vagy magánmechanizmusaikról. Az információk ilyen 

megosztása önkéntes alapon zajlik, a kölcsönös segítségnyújtás elve alapján. 

Módosítás  16 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A jelentés egyértelmően feltünteti, hogy 

milyen gazdasági, ökológiai és pénzügyi 

elınyei vannak az ügynökség 

szennyezéssel kapcsolatos 

válaszintézkedésekre irányuló, a hajókon 

és olaj- és gázipari létesítményeken történt 

szennyezési eseményekkel kapcsolatos 

felkészültségének. 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben 

szükséges, javaslatot tehet e rendelet 

módosítására elsısorban a hajók által 

okozott szennyezések és az olaj- és 

gázipari létesítmények által elıidézett 

tengerszennyezés – többek között az olaj, 

illetve a veszélyes vagy mérgezı anyagok 

által okozott szennyezések – elleni 

küzdelem terén elért tudományos 

eredmények figyelembe vétele érdekében. 

E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben 

szükséges, javaslatot tehet e rendelet 

módosítására elsısorban a hajók által 

okozott szennyezések és az olaj- és 

gázipari létesítmények által elıidézett 

tengerszennyezés – többek között az olaj, 

illetve a veszélyes vagy mérgezı anyagok 

által okozott szennyezések – elleni 

küzdelem terén elért tudományos 

eredmények, valamint a témában az Unió 

regionális és nemzetközi 

kötelezettségvállalásaiban bekövetkezett 

változások figyelembe vétele érdekében. 
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Indokolás 

Az ügynökség teljesítményének és tevékenységeinek félidıs értékelése során a tudományos 

fejlıdés nem az egyetlen figyelembe veendı tényezı. Tekintettel arra, hogy az Unió számos 

regionális és nemzetközi szervezethez csatlakozott, figyelembe kell venni az e szervezetek 

tagjaiként vállalt kötelezettségek bármely változását is. 

 


