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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió jövőbeni tengeri politikájáról szóló zöld könyv nagyon üdvözlendő dokumentum,
mivel, ahogy maga a könyv is írja:
egy olyan időszakban, amikor tengereink erőforrásait komoly nyomás, valamint a 
kiaknázásukra használt technológia folyamatos fejlődése fenyegeti, csak abban az esetben 
tudjuk  továbbra is élvezni az általuk nyújtott előnyöket, ha a legmélyebb tisztelettel fordulunk 
feléjük. Tengereink biológiai sokféleségének egyre gyorsuló csökkenése, amely elsősorban a 
szennyezésnek, az éghajlatváltozás hatásainak, valamint a túlhalászásnak köszönhető, olyan 
figyelmeztető jel, melyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. (5-6. oldal)
Legfőbb ideje, hogy a Bizottság kezdeményezze egy összehangolt és egységes tengeri politika 
kidolgozását.
A zöld könyv azon kívül, hogy többször felhívja a figyelmet a tengeri környezet 
pusztulásának mértékére, egyéb olyan fontos megállapításokat is tesz, melyekkel a vélemény 
előadója egyetért:
- a tengeri környezet romlása csökkenti a foglalkoztatási lehetőségeket;
- minden EU szakpolitikát nemzetközi összefüggésben kell kidolgozni;
- a környezeti fenntarthatóságot biztosító új technológiák kifejlesztése és bevezetése 
munkahelyteremtéshez és exportlehetőségekhez vezethet;
- a tengeri környezet szempontjából hasznos adatok elégtelenek (az adatok hiánya, a 
tagállamok adatainak össze nem hasonlíthatósága stb. miatt), fejlesztésükre javaslatok 
készülnek.
Égető szükség van a tengeri tevékenységek területrendezési rendszerére, amely egy olyan 
ökoszisztéma-alapú megközelítésből indul ki, amely ha szükséges, korlátozza a 
tevékenységeket (lásd 34. oldal).
A zöld könyv megállapítja, hogy a tengeri politikának két pilléren kell nyugodnia: a 
lisszaboni stratégián, valamint a tengeri környezet védelméről és megőrzéséről szóló 
tematikus stratégián. A vélemény előadója elismeri, hogy a gazdasági növekedés és a 
környezetvédelem elvárásait nehéz összeegyeztetni, de úgy érzi, hogy a gazdasági növekedés 
rövid távú előnyeire fektetett túl nagy hangsúly hosszabb távon környezeti és gazdasági 
szempontból egyaránt jelentős károkat okozhat. A zöld könyvből egyértelműen kiderül, hogy 
a Bizottság felismeri az olyan gazdasági növekedésben rejlő lehetőségeket, amely a tengeri 
környezet megőrzése iránti elkötelezettségből táplálkozik - említi a tengerparti 
szélerőműveket, a tengeri közlekedés tisztább formáit, a hajóépítést, valamint a környezeti 
fenntarthatóság biztosítását szem előtt tartó egyéb technológiákat.
A vélemény előadója sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tengeri stratégiáról 
szóló irányelv, amely az EU tengeri környezet megőrzése iránti elkötelezettségének 
jogszabályi pillére, ne gyengüljön, sem végleges elfogadásának folyamata közben, sem pedig 
a tengeri politika megvitatása eredményeképpen. Különösen fontos a jó környezetvédelmi 
állapot meghatározásának belefoglalása, valamint a tagállamok sürgetése arra, hogy az egyéb 
környezetvédelmi jogszabályokat, többek között például az élőhelyekről szóló irányelvet 
valamint a Natura 2000-t, teljes körűen alkalmazzák.
Az éghajlatváltozás annyira alapvető jelentőségű az EU és a világ többi része számára, hogy 
az EU károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó kampánya elsődleges fontosságú kell, hogy 
legyen. A közlekedés minden formája (légi, szárazföldi, vízi) egyre növekvő részben járul 
hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, és a Bizottságnak sürgősen javaslatokat kell 
tennie ennek csökkentésére, ami még azzal az előnnyel is járna, hogy más országok számára 
is szükséges technológiai szakértelem fejlődése által növeli a foglalkoztatottságot.
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Végezetül létezik egy olyan téma, melynek hiánya a zöld könyvben szembetűnő. A 
hadsereget csak a tengeri politikához való lehetséges pozitív hozzájárulása miatt említi a zöld 
könyv a kutató- és mentőakciókon, a bűnüldözésen stb. keresztül. Nem kerül említésre az a 
környezeti pusztítás, amelyet a tagállamok katonai létesítményei és a hadsereg tevékenységei 
okozhatnak. Ezt a mulasztást az állásfoglalásnak pótolnia kell.
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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási 
indítványába foglalja be a következő javaslatokat:

1. emlékeztet az Európai Parlament 2006. november 14-i, a tengeri környezet védelméről és 
megőrzéséről szóló tematikus stratégiájáról szóló állásfoglalására1, és ismételten 
hangsúlyozza a következők szükségességét:

• legyen az EU átfogó célkitűzése a tengerek fenntartható hasznosítása és a tengeri 
ökoszisztémák megőrzése, ideértve egy erős, a biológiai sokféleség további 
csökkenését, valamint a tengeri környezet pusztulását megelőző uniós tengervédelmi
politikát;

• a jó környezetvédelmi állapot közös uniós meghatározásának beillesztése;

• az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hajtsa végre a tengeri környezet rendszeres 
vizsgálatát, mely szükségessé teszi a nemzeti adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatcsere
fejlesztését;

• a szomszédos államokkal való előzetes konzultáció, koordináció és együttműködés 
jelentőségének felismerése a közelgő tengeri stratégiáról szóló irányelv 
(COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)) elfogadásában és 
végrehajtásában, ahogyan az a 2006. november 14-i álláspontban2 is hangsúlyozásra 
került;

2. kitart amellett, hogy a tiszta tengeri környezet, amely elegendő mértékű biológiai 
sokféleséggel rendelkezik ahhoz, hogy biztosítsa az azt felépítő ökoszisztémák megfelelő 
működését, alapvető jelentőségű Európa számára; továbbá kitart amellett, hogy a tengeri 
környezetek belső értékei azt jelentik, hogy a jó tengeri környezeti állapot az EU-ban 
jóval túlmutat a tengerek, a parti vizek és a folyómedrek különböző összetevőinek 
kihasználásából eredő gazdasági előnyökön, és hogy ebből következően az Európai Unió 
tengeri környezetének megóvása, és sok esetben rehabilitációja feltétlenül szükséges;

3. ezért meg van győződve arról, hogy a tengeri környezet megújuló erőforrásait 
fenntartható módon lehet és kell hasznosítani, hogy kiaknázásuk, és az ebből származó 
előnyök hosszú távon folytatódhassanak;

4. aggódva az éghajlatváltozás tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatásai miatt még a 
legpozitívabb éghajlat-változási forgatókönyv esetén is, felszólít arra, hogy megfelelő 
figyelmet kell fordítani a tengeri környezet további sebezhetőségére az ezen hatásoknak 
köszönhető egyéb stressztényezőkkel szemben;  kitart amellett, hogy a tengeri 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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tevékenységekből eredő üvegházhatású gázok kibocsátását haladéktalanul hatékony 
intézkedésekkel kezelni kell;  

5. megjegyzi, hogy a tengeri környezetet érintő legtöbb szennyeződés szárazföldi eredetű, 
melybe beletartozik többek között a mezőgazdasági szennyezőanyagok bemosódása és az 
ipari kibocsátás, melyek különösen káros hatással vannak a zárt vagy félig zárt 
tengerekre; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak különös figyelmet kell szentelnie 
ezekre a területekre, és lépéseket kell tennie a további szennyezés korlátozására és 
megelőzésére;

6. úgy véli, hogy az Európai Unióból származó halételek szennyeződésmentességének 
biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a tengeri szennyezőanyagok csökkentése;

7. úgy véli, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályainak (többek között a vízügyi 
keretirányelv1, az élőhely2 és a madár irányelv3, a nitrát irányelv4, a hajózási 
tüzelőanyagok kéntartalmáról szóló irányelv5, valamint a tengerszennyezést követő 
büntetőszankciókról szóló irányelv6) teljes és időben történő végrehajtása a tengeri 
környezet minőségének megőrzése érdekében feltétlenül szükséges, és hogy a 
Bizottságnak minden eszközzel, ha kell, akár jogi lépésekkel is, nyomást kell gyakorolnia 
a tagállamokra, hogy így tegyenek;

8. az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályai betartásának és a tengeri szennyezés 
megelőzésének elősegítése összefüggésében emlékeztet a Bizottsághoz intézett korábbi 
kérésére, hogy a Bizottság vizsgálja meg az európai parti őrség megszervezésének 
megvalósíthatóságát;

9. meg van győződve arról, hogy az EU tengeri övezeteinek mindenféle kihasználásához az 
elővigyázatosság elve kell, hogy alapul szolgáljon, ahogyan azt az EK-Szerződés 174. 
cikkének (2) bekezdése magában foglalja; hangsúlyozza, hogy a tudományos 
bizonyosság hiánya ennélfogva nem használható ürügyként a megelőző tevékenységek 
végrehajtásának késleltetéséhez;

10. úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségének fogalma a jogszabályokhoz képest a 
tengeri környezet megóvása szempontjából korlátozott értékű, és hogy ennélfogva a 
Közösség környezetvédelmi programját továbbra is megfelelő jogszabályi alapnak kell 
alátámasztania, melyet megerősíthet a felelős magatartását kinyilvánítani szándékozó 
cégek önkéntes tevékenysége;

  
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o. (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a 
vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról)
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. (A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről) 
3 HL L 103., 1979.4.25., 1. o. (A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak 
védelméről)
4  HL L 375., 1991.12.31., 1. o. (A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági 
forrásokból származó nitrátokkal való szennyeződése elleni védelméről)
5 HL L 121., 1999.5.11., 13. o. (A Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az egyes folyékony 
tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosítása)
6 HL L 255., 2005.9.30., 11. o. (Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) 
a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről)
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11. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak aktívan részt kell vennie a tengeri ügyek 
nemzetközi szintű szabályozásában annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket teremtsen 
a tengeri gazdaságnak anélkül, hogy veszélybe kerülnének a tengeri tevékenységek 
környezeti fenntarthatóságára irányuló erőfeszítések;

12. elismeri a tengerparti zóna jelentőségét az EU globális éghajlatváltozás elleni 
küzdelmének döntő fontosságú, annak szerves részét képező megújuló energia fejlesztése 
szempontjából; rámutat arra, hogy a zónáknak olyan megfelelő kialakítására lesz szükség, 
melyek lehetővé teszik a szél-, az árapály- és egyéb erőművek telepítését, annak 
érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek a tengeri környezet egyéb használóival való 
konfliktusok, és elkerülhető legyen a környezet rombolása; üdvözli a megújuló 
energiaipar által kínált jelentős lehetőségeket a munkahelyteremtésre és a műszaki 
szaktudás kialakítására az Unióban;

13. újból megerősíti a tengeri stratégia irányelvről kialakított 2006. november 14-i 
álláspontját, különös tekintettel a szilárd, folyékony vagy légnemű anyagok 
rendszeres/szándékos vízbe, tengerfenékre vagy altalajba történő kibocsátásának tiltására 
és/vagy feltételeire; továbbá úgy véli, hogy a szén-dioxid tengerfenéken vagy altalajban 
történő raktározását nemzetközi jogi engedélyezéshez, a 85/337/EGK tanácsi irányelvvel1

és az ide tartozó nemzetközi egyezményekkel összhangban lévő előzetes környezeti 
hatástanulmányhoz, valamint rendszeres megfigyeléshez és ellenőrzéshez kell kötni;  

14. kitart amellett, hogy a Közösség hosszú tengerparti szakaszán a városfejlesztésre és az 
ipari telephelyek, kikötők, tengerparti sétányok, üdülőtelepek stb. kialakítására irányuló 
terveknek határozottan figyelembe kell venniük az éghajlatváltozás következményeit és 
az ezzel kapcsolatos tengerszint-emelkedést, valamint a viharok egyre növekvő 
gyakoriságát és erejét, továbbá a nagyobb hullámmagasságot; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
tengerparti területeken ne épüljön több nukleáris berendezés;

15. úgy véli, hogy a csoportokba rendezés pozitív hatással lehet a tengeri környezetre, ha már 
a tervezési fázistól kezdve a csoportok kivitelezése és terve tartalmazza az élőhelyek 
megőrzését, a szennyezés visszaszorítását és az egyéb környezetvédelmi technológiákat;
megjegyzi, hogy a legjobb környezetvédelmi technológiák egymással való megosztása a 
csoportokba rendezés fontos részét kell, hogy képezze;

16. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy a stabil szabályozó környezet biztosításához a 
„területrendezés átfogó rendszerére” van szükség; úgy véli, hogy a területrendezés egyik 
alapvető fontosságú feltétele a tevékenységek olyan módon való szervezése, hogy a 
környezetre káros tevékenységek hatásai ne érintsék az ökológiai szempontból érzékeny 
területeket; ebben az összefüggésben kitart a stratégiai környezeti értékelő eszköz2

használata mellett;

  
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. (A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes állami és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatáról)
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o. (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 
bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról)
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17. ugyanakkor kitart amellett, hogy a tengerparti zónakezelésnek a tengeri környezet 
megőrzése kell, hogy legyen az egyik alapvető célja, nem pedig néhány mintaterület 
kiemelése a megőrzés bizonyítására;

18. ebben az összefüggésben egyetért a Bizottsággal abban, hogy az emberi tevékenység 
mértékének létezik természetes korlátja, például a tengerparti területek által súlyos és 
esetleg visszafordíthatatlan környezeti pusztulás nélkül elviselhető népsűrűség és ipari 
tevékenység vonatkozásában; támogatja tehát a Bizottság azon álláspontját, miszerint 
átfogó tanulmányra van szükség ahhoz, hogy ezek a korlátok jobban meghatározhatóak 
legyenek, és hogy ennek megfelelően lehessen előre látni és tervezni;

19. egyetért a zöld könyv azon álláspontjával, mely szerint a tengeri területek állapotáról és 
az ott végzett vagy rá hatással levő tevékenységekről beszerezhető adatok 
vonatkozásában jelentős és komoly problémák vannak; támogatja tehát a fejlettebb 
adatgyűjtési, térképezési, felmérési és hajókövetési stb. programokra szóló felhívást a 
tagállamok, a Bizottság, valamint egyéb közösségi testületek, például az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevonásával;

20. megjegyzi, hogy a zöld könyv számos olyan hasznos tevékenységet említ, mellyel a 
hadsereg is hozzájárulhat a tengervédelemhez, például a kutató- és mentőakciók, a 
katasztrófa-elhárítás és a tengeri felügyelet; ugyanakkor sajnálja, hogy nem kerül 
említésre az a környezeti pusztulás, amit a hadsereg okozhat például a fegyverkísérletek, 
a víz alatti hanglokátorok használata, a flottatámaszpontok építése és egyéb 
tevékenységek során; tekintettel erre kitart amellett, hogy a katonai tevékenységeket 
teljes mértékben be kell vonni a tengeri politikába, mindenre kiterjedő környezeti 
hatástanulmánynak kell alávetni, és teljes körűen felelősségre vonhatóvá kell tenni.


