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Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/... 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską 

Agencję Bezpieczeństwa Morskiego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym 
drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

1 Opinia z dnia 16 marca 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej są odpowiedzialne za szerokie 

spektrum zadań, które mogą obejmować bezpieczeństwo na morzu, ochronę na 

morzu, działania poszukiwawcze i ratownicze, kontrolę granic, kontrolę rybołówstwa, 

kontrolę celną, ogólne egzekwowanie prawa i ochronę środowiska. Europejska 

Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa 

oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego powinny zatem zacieśnić, w 

ramach ich mandatów, wzajemną współpracę, a także współpracę z krajowymi 

organami pełniącymi funkcje straży przybrzeżnej w celu zwiększenia znajomości 

sytuacji na morzu oraz wspierania spójnych i opłacalnych działań.

(1a) Wdrożenie niniejszego rozporządzenia w życie nie wpływa na podział kompetencji 

między Unią a państwami członkowskimi ani na zobowiązania państw 

członkowskich wynikające z konwencji międzynarodowych, takich jak Konwencja 

Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowa konwencja o 

bezpieczeństwie życia na morzu, Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i 

ratownictwie morskim, Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki, Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w 

zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht i 

inne stosowne instrumenty międzynarodowe dotyczące morza.

(1b) W celu umożliwienia efektywnego i skutecznego wsparcia krajowych organów 

pełniących funkcje straży przybrzeżnej Agencja powinna korzystać z dostępnych 

najnowocześniejszych technologii, takich jak zdalnie kierowane bezzałogowe 

systemy powietrzne.

(1ba) Właściwe jest pełne włączenie Rady Administracyjnej Agencji w podejmowanie 

decyzji w sprawach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i które mogą mieć 

wpływ na inne zadania i budżet Agencji, m.in. porozumienie robocze o współpracy 

między agencjami.

(1c) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1406/2002.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1406/2002 dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 2b

Europejska współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej

1. Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, każda w ramach swojego 

mandatu, wspiera krajowe organy pełniące funkcje straży przybrzeżnej na 

szczeblu krajowym i unijnym oraz, w stosownych przypadkach, na szczeblu 

międzynarodowym poprzez:

a) udostępnianie, syntezę i analizę informacji ▌ dostępnych w systemach 

zgłaszania statków i innych systemach informacyjnych prowadzonych 

przez agencje lub im udostępnianych, zgodnie z ich odpowiednimi 

podstawami prawnymi i z zastrzeżeniem prawa własności państw 

członkowskich dotyczącego danych;

b) świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności opartych na najnowszej 

technologii, w tym infrastruktury kosmicznej i naziemnej oraz czujników 

montowanych na wszelkich platformach▌;

c) budowanie potencjału za pomocą opracowywania wytycznych, zaleceń i 

najlepszych praktyk, a także zapewniania szkoleń i wymiany 

pracowników▌;

ca) wzmocnienie wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży 

przybrzeżnej, w tym przez analizowanie wyzwań operacyjnych i zagrożeń 

pojawiających się na obszarach morskich;
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d) udostępnianie potencjałów przez planowanie i realizację operacji 

wielofunkcyjnych oraz udostępnianie aktywów i innych zdolności w 

zakresie, w jakim są koordynowane przez agencje i za zgodą właściwych 

organów odnośnych państw członkowskich.

2. Z zastrzeżeniem kompetencji Rady Administracyjnej Agencji, ustanowionych 

w art. 10 ust. 2, zasady współpracy Agencji z Europejską Agencją Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa w 

zakresie pełnienia funkcji straży przybrzeżnej określa się w ustaleniach 

roboczych w ramach powierzonych im mandatów i zgodnie z przepisami 

finansowymi mającymi zastosowanie do agencji. Takie porozumienia są 

zatwierdzane przez Radę Administracyjną Agencji, Radę Administracyjną 

Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz Zarząd Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

3. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, Agencją oraz 

Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa, udostępnia praktyczny podręcznik dotyczący 

współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, zawierający 

wskazówki, zalecenia i najlepsze praktyki w zakresie wymiany informacji ▌. 

Komisja przyjmuje podręcznik w formie zalecenia.

3a. Zadania określone w niniejszym artykule pozostają bez uszczerbku dla zadań 

Agencji, o których mowa w art. 2, oraz nie naruszają praw i obowiązków 

państw członkowskich, w szczególności jako państw bandery, państw portu i 

państw przybrzeżnych.”

Artykuł 2

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Or. en


