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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. megállapítja, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvben biztosított mérlegelési 

jogkörök miatt az irányelv tagállami végrehajtását nem koordinálták, nem harmonizálták 

és az nem volt eredményes, ami végrehajtási hiányosságokhoz vezetett, az eredményezte, 

hogy tagállamonként jelentősen eltér az ügyek száma, valamint a gazdasági szereplők 

számára egyenlőtlen versenyfeltételek alakultak ki; 

2. felhív a környezeti felelősségről szóló irányelv mielőbbi felülvizsgálatára; 

3. a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálatával összefüggésben egyértelműbb 

megfogalmazásra szólít fel a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő „környezeti károk” 

fogalommeghatározását illetően, különösen a védett fajokra és a természetes élőhelyekre 

gyakorolt kedvezőtlen hatás meghatározásával kapcsolatos kritériumok (I. melléklet), 

valamint a vizekben okozott károk és a területi károk bekövetkezésének kockázata (a 2. 

cikk (1) bekezdése) tekintetében; felszólít a fogalommeghatározások átfogalmazására 

annak érdekében, hogy lefedjék az összes környezeti kárt; 

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a 2. cikkben a „környezeti károk” és a „természeti 

erőforrás” fogalommeghatározásába foglalja bele az „ökoszisztémákat” is; 

5. megjegyzi, hogy úgy tűnik, számos tagállam viszonylag gyakran alkalmazza a környezeti 

felelősségről szóló irányelvet a környezeti káresemények esetén, más tagállamok azonban 

úgy tűnik, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv helyett a nemzeti jogszabályokat 

alkalmazzák a környezeti káresemények esetén; 

6.  üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felmérje és áthidalja a környezeti 

felelősségről szóló irányelv egyes tagállamokbeli végrehajtása tekintetében megfigyelhető 

különbségeket; 

7. üdvözli a környezeti felelősségről szóló irányelvre vonatkozó többéves munkaprogram 

kialakítását a 2017–2020-as időszakra vonatkozóan; 

8. emlékeztet a jelenlegi pénzügyi biztosítékok végrehajtása terén szerzett tapasztalatokra, 

amelyek rámutattak a gazdasági szereplők környezeti károkkal kapcsolatos felelősségének 

biztosításához kapcsolódó kihívásokra, és aggodalmát fejezi ki azon esetek miatt, amikor 

a gazdasági szereplők nem voltak abban a helyzetben, hogy viseljék a környezeti károk 

felszámolásának költségeit; 

9. emlékeztet, hogy amennyiben nem kötelezik a gazdasági szereplőket arra, hogy a 

környezeti felelősség vonatkozásában pénzügyi biztosítékkal rendelkezzenek, az súlyos 

káresemény esetén megakadályozhatja a költségek teljes körű megtérítését; 

10. felhív arra, hogy az összes olyan gazdasági szereplő is feleljen az adott tevékenységek 

végzéséből eredő környezeti károkért vagy szennyezésért, amelyek előnyben részesülnek 
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a tevékenységek végzéséből; 

11. úgy véli, hogy az 1. cikkben szereplő, a környezeti felelősségre vonatkozó keretrendszert 

ki kell szélesíteni, hogy az foglalja magában a keresőtevékenységek befejezését követő 

környezeti rehabilitációt és az eredeti állapotra történő ökológiai helyreállítást abban az 

esetben is, amikor a tevékenységek vagy kibocsátások által okozott környezeti károkat 

kifejezetten engedélyezték az illetékes hatóságok; 

12. sajnálja, hogy vannak olyan, a biológiai sokféleségre és a környezetre potenciálisan 

jelentős negatív hatást gyakorló tevékenységek, amelyekre jelenleg nem terjed ki az 

objektív felelősség követelménye, ezek például a veszélyes anyagok csővezetékes 

szállítása, a bányászat, valamint az idegenhonos inváziós fajok betelepítése; megállapítja, 

hogy különösen a biológiai sokféleségre gyakorolt kár tekintetében a III. mellékletben 

felsorolt tevékenységek nem fedik le kellőképpen a potenciálisan kárt okozó ágazatokat; 

13. a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálata kapcsán úgy véli, hogy 

valamennyi kedvezőtlen hatást gyakorló környezeti kár tekintetében prioritásnak kell 

lennie az objektív felelősségnek a III. mellékletben nem szereplő tevékenységekre való 

kiterjesztésének, annak érdekében, hogy a jogszabályok eredményesebbek legyenek „a 

szennyező fizet” elv érvényesítését illetően, valamint hogy arra ösztönözzük a gazdasági 

szereplőket, hogy megfelelően kezeljék a tevékenységeikkel járó kockázatokat; 

14. a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálata kapcsán felhívja a Bizottságot, 

hogy terjessze ki az irányelv hatályát, és az emberi egészségben és a környezetben – 

például a levegőben vagy a vizes élőhelyekben – okozott károkat illetően is állapítsa meg 

a felelősséget; úgy véli, hogy ez összehangolná a környezeti felelősségről szóló irányelvet 

az emberi egészség és a környezet védelméről szóló egyéb uniós jogszabályokkal, és 

megkönnyítené, hogy vagy magában az irányelvben, vagy az azt végrehajtó nemzeti 

jogszabályokban olyan rendelkezésekkel egészítsék ki a környezeti felelősségről szóló 

irányelvet, mint például a megelőző intézkedések és a sürgősségi felszámolási 

tevékenységek végrehajtásának követelménye; 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a környezeti felelősségről szóló irányelv 

alkalmazását bármilyen keresőtevékenység által okozott környezeti kár tekintetében, 

valamint hogy biztosítsa a gyártó objektív felelősségét; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv következő 

felülvizsgálata során foglalja bele az irányelvbe a gépjárművek kibocsátására vonatkozó 

uniós jogszabályokat megsértő gépjárművek által kibocsátott légszennyezés által az 

emberi egészségben és a környezetben okozott károkat, mivel ez növelhetné a megelőzés 

és az elővigyázatosság szintjét; 

17. felhív továbbá arra, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, „a szennyező fizet” 

elv előmozdítása, valamint a jogszabályok eredményességének javítása érdekében 

szüntessék meg annak lehetőségét, hogy engedély alapján, valamint a tudomány és a 

technika korabeli állására való hivatkozás alapján mentességet lehessen biztosítani a 

felelősség alól; 

18. javasolja, hogy a jogszabályok hatékony és proaktív végrehajtásának biztosítása 

érdekében a kiegészítő állami felelősségvállalás előírásának lehetőségét tegyék 
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kötelezővé; 

19. úgy véli, hogy tekintettel az ipari tevékenységhez kapcsolódó katasztrófák lényegességére 

és potenciális hatására, valamint azokra a kockázatokra, amelyekkel ezek járnak az emberi 

egészségre, a természeti környezetre és a vagyontárgyakra nézve, további biztosítékokat 

kell bevezetni annak érdekében, hogy garantálni lehessen az európai polgárok számára 

egy biztonságos és megbízható katasztrófamegelőzési és -védelmi rendszert, a 

kockázatmegosztás, az ipari szereplők fokozott felelőssége, valamint a „szennyező fizetˮ 

elv alapján; 

20. a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálatával összefüggésben felszólítja a 

Bizottságot, hogy vegye fontolóra, kötelezi-e a tagállamokat arra, hogy kétévente jelentést 

nyújtsanak be az irányelv alkalmazásáról; 

21. a környezeti felelősségről szóló irányelv felülvizsgálata kapcsán ismételten felszólít a 

kötelező pénzügyi biztosíték, például a gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelező 

környezeti felelősségbiztosítás bevezetésére; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

harmonizált uniós módszertant a felelősségvállalás felső határértékeinek kiszámítására 

vonatkozóan, figyelembe véve az egyes tevékenységek és az azokat övező területek 

jellemzőit, valamint vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezt egészítsék ki a kötelező 

pénzügyi biztosítékon felüli kárfelszámolási költségek fedezésére szolgáló uniós szintű 

alappal vagy egy biztosítási alapú kockázatmegosztási eszközzel, összehangolva azt a 

környezeti felelősségre vonatkozó meglévő nemzetközi alapokkal; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy kötelező környezeti felelősségbiztosítási 

politikát, amely az Európai Unió valamennyi gazdasági szereplőjét magában foglalja, 

valamint hogy kötelezze az egyes tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy területükön biztosított legyen valamennyi gazdasági 

szereplő környezeti felelőssége; 

23. ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy 

felgyorsítsák a pénzügyi biztosítékok és azok piacának a megfelelő gazdasági és pénzügyi 

piaci szereplők általi fejlesztését, ideértve a fizetésképtelenség esetén alkalmazandó 

pénzügyi mechanizmusokat is, azzal a céllal, hogy a gazdasági szereplők pénzügyi 

garanciákat vehessenek igénybe az őket terhelő felelősség fedezésére; 

24. felhívja a figyelmet a Bizottság az ipari katasztrófákra vonatkozó uniós szintű 

kockázatmegosztási eszköz koncepciójáról szóló megvalósíthatósági tanulmányára1 és 

hangsúlyozza, hogy további elemzéseket kell végezni és mélyrehatóbb megvalósíthatósági 

tanulmányt kell készíteni a főbb jogi és pénzügyi kérdésekről; 

25. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a környezeti felelősségről 

szóló irányelv megfelelően támogassa az uniós madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv 

célkitűzéseinek elérése érdekében tett erőfeszítéseket; kitart amellett, hogy a 

környezetvédelmi ellenőrzésekért felelős hatóságokat be kell vonni a környezeti 

felelősségről szóló jog végrehajtásába és érvényesítésébe; 

                                                 
1 Az ipari balesetek következtében keletkező környezeti felelősség és károk tekintetében fedezetet nyújtó alap 

létrehozásának megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány, végleges jelentés, Európai Bizottság, DG ENV, 2013. 

április 17. 
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26. úgy véli, hogy a büntetőjogi szankciók további fontos elrettentő tényezőt jelentenek a 

környezeti károk ellen, és sajnálattal jegyzi meg, hogy a környezet büntetőjog általi 

védelméről szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK irányelv nem elég korszerű; 

felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen további intézkedéseket az irányelv 

hatályának felülvizsgálata érdekében, hogy az terjedjen ki az összes alkalmazandó uniós 

környezetvédelmi jogszabályra; 

27. hangsúlyozza, hogy sürgősen létre kell hozni egy uniós jogszabályt az Aarhusi 

Egyezmény igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos pillérének 

végrehajtására vonatkozó minimumkövetelményekről; 

28. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő az uniós szintű 

környezetvédelmi ellenőrzésekre vonatkozó javaslatot. 



 

AD\1127922HU.docx 7/8 PE599.800v02-00 

 HU 

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 8.6.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

46 

4 

3 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, 

Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas 

Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte 

Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Jo 

Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne 

Melior, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Davor Škrlec, 

Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Jørn Dohrmann, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Jan Huitema, Urszula 

Krupa, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Sirpa 

Pietikäinen, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken, Carlos 

Zorrinho 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Arnaud Danjean, Wim van de Camp 

 



 

PE599.800v02-00 8/8 AD\1127922HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS 
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

 

46 + 

ALDE Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Jørn Dohrmann, Arne Gericke 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Lynn Boylan, Younous Omarjee 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György 

Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Renate Sommer, Ivica Tolić, 

Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp 

S&D Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ismail Ertug, 

Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho  

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes  

 

4 - 

ECR Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

3 0 

ECR Mark Demesmaeker 

ENF Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh 

 


