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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

1 16. märtsi 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Rannikuvalveülesandeid täitvad riigi ametiasutused vastutavad mitmete ülesannete 

eest, mis võivad hõlmata meresõiduohutust ja -turvalisust, otsingu- ja päästetöid, 

piirikontrolli, kalanduskontrolli, tollikontrolli, üldist õiguskaitset ning 

keskkonnakaitset. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, Euroopa Kalanduskontrolli 

Amet ja Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaksid seetõttu tugevdama oma volituste 

piires koostööd nii omavahel kui ka rannikuvalveülesandeid täitvate riiklike 

ametiasutustega, et suurendada teadlikkust merel valitsevast olukorrast ning toetada 

sidusat ja kulutõhusat tegevust.

(1 a) Käesoleva määruse rakendamine ei mõjuta pädevuste jaotust liidu ja liikmesriikide 

vahel ega liikmesriikide kohustusi selliste rahvusvaheliste konventsioonide alusel 

nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 

rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, rahvusvaheline 

mereotsingute ja -pääste konventsioon, rahvusvaheline laevade põhjustatava 

merereostuse vältimise konventsioon, meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja 

vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon ning muud asjakohased 

rahvusvahelise mereõiguse vahendid.

(1 b) Selleks et toetada tõhusalt ja tulemuslikult rannikuvalveülesandeid täitvaid riigi 

ametiasutusi, peaks amet kasutama kättesaadavat kaasaegset tehnoloogiat, näiteks 

kaugjuhitava õhusõiduki süsteeme.

(1 ba) Ameti haldusnõukogu peaks olema täielikult kaasatud otsuste tegemisse käesolevas 

määruses osutatud küsimustes, mis võivad mõjutada ameti teisi ülesandeid ja 

eelarvet, sealhulgas ametitevahelise koostöö korraldus.

(1 c) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1406/2002 vastavalt muuta,
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrusele (EÜ) nr 1406/2002 lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 2b

Euroopa koostöö rannikuvalveülesannete täitmisel

1. Amet toetab koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa 

Kalanduskontrolli Ametiga – nende ametite volituste piires – 

rannikuvalveülesandeid täitvaid liikmesriikide ametiasutusi riiklikul ja ELi 

tasandil ning vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil järgmisega:

a) sellise teabe jagamine, koondamine ja analüüsimine, mis on saadud 

laevaettekannete süsteemidest ning teistest ametite peetavatest või neile 

kättesaadavatest infosüsteemidest ▌, kooskõlas nende vastava õigusliku 

alusega ning piiramata liikmesriikidele kuuluvate andmete omandiõigust;

b) järelevalve- ja sideteenuste osutamine kaasaegse tehnoloogiaga, sealhulgas 

kosmoses asuva ja maapealse taristuga ning mis tahes platvormile ▌ 

paigaldatud anduritega;

c) suutlikkuse suurendamine, töötades välja suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid ning pakkudes töötajate koolitust ja vahetust ▌;

c a) teabevahetuse ja koostöö tõhustamine rannikuvalve ülesannete 

valdkonnas, sealhulgas analüüsides tegevusega seotud probleeme ja 

merendusvaldkonnas tekkivaid riske;

d) suutlikkuse jagamine, kavandades ja viies ellu mitmeotstarbelisi 

operatsioone ning jagades vahendeid ja muud võimekust niivõrd, kui 

ametid neid koordineerivad, ning asjaomaste liikmesriikide pädevate 
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asutuste nõusolekul.

2. Ilma et see piiraks artikli 10 lõikes 2 sätestatud ameti haldusnõukogu volitusi, 

määratakse ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti rannikuvalveülesannete alase koostöö kord kindlaks 

töökorras, lähtudes iga ameti volitustest ning ametite suhtes kohaldatavatest 

finantseeskirjadest. Selle korra kiidavad heaks ameti ja Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti haldusnõukogud ning Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti haldusnõukogu.

3. Komisjon teeb tihedas koostöös liikmesriikide, ameti ja Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga kättesaadavaks 

Euroopa rannikuvalveülesannete alase koostöö praktilise käsiraamatu, mis 

sisaldab suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid teabevahetuseks ▌. Komisjon 

võtab käsiraamatu vastu soovituse vormis.

3 a. Käesolevas artiklis sätestatud ülesanded ei kahjusta artiklis 2 osutatud ameti 

ülesandeid ega riku liikmesriikide õigusi ega kohustusi, eelkõige lipu-, 

sadama- ja rannikuriikidena.“

Artikkel 2

Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

Or. en


