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Τροπολογία 15
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο Οργανισμός πρέπει να ενεργεί προς 
το συμφέρον της Ένωσης. Εν προκειμένω 
συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο να 
δραστηριοποιείται ο Οργανισμός εκτός 
της επικράτειας της ΕΕ σε πεδία της 
αρμοδιότητάς του.

(5) Ο Οργανισμός πρέπει να ενεργεί με 
γνώμονα τη διατήρηση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος, προσπαθώντας ιδιαίτερα 
να προλαμβάνει και να ελέγχει τη 
ρύπανση που προκαλούν οι έρευνες για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην ανοικτή θάλασσα. Για το 
σκοπό αυτό, οι δραστηριότητές του θα 
έπρεπε να συντονίζονται με τις 
αντίστοιχες των εθνικών και διεθνών 
φορέων που είναι αρμόδιοι στους 
σχετικούς τομείς.

Or. pt

Τροπολογία 16
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να προωθήσει τη 
συνδρομή του στην Επιτροπή σε 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων 
του. Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί η 
επανάληψη του έργου που επιτελείται στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος πλαισίου έρευνας 
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός δεν 
πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση 
ερευνητικών έργων.

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να προωθήσει τη 
συνδρομή του στην Επιτροπή σε 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων 
του. Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί η 
επανάληψη του έργου που επιτελείται στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος πλαισίου έρευνας 
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός δεν 
πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση 
ερευνητικών έργων. Κατά την επέκταση
των καθηκόντων του Οργανισμού, πρέπει
να δοθεί προσοχή προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα καθήκοντα αυτά θα 
περιγράφονται σαφώς και επακριβώς, δεν 
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θα υπάρχουν επικαλύψεις και θα 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση.

Or. de

Τροπολογία 17
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

(8) Οι πετρελαϊκές καταστροφές στη
θάλασσα αποτελούν επακόλουθο των
ανεξέλεγκτων κινδύνων που απορρέουν
από τις υπεράκτιες δραστηριότητες οι 
οποίες συνδέονται με την εξόρυξη και 
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
οι επιπτώσεις των οποίων πλήττουν 
μεγάλες επιφάνειες θάλασσας και ακτής 
καθώς και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η 
αξιοποίηση των ικανοτήτων αντιμετώπισης 
του Οργανισμού πρέπει οπωσδήποτε να 
διευρυνθούν ώστε να καλυφθεί η 
αντιμετώπιση της ρύπανσης από τέτοιες 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Οργανισμός 
πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην 
ανάλυση της ασφάλειας των κινητών 
εγκαταστάσεων υπεράκτιας εξόρυξης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 
για να προσδιορισθούν τυχόν αδύνατα 
σημεία, βασιζόμενος στη συμβολή του 
στην εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε στο 
πεδίο της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης.

Or. fi
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Τροπολογία 18
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση 
της ρύπανσης από τέτοιες δραστηριότητες. 
Επιπλέον, ο Οργανισμός πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση της 
ασφάλειας των κινητών εγκαταστάσεων 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για να 
προσδιορισθούν τυχόν αδύνατα σημεία, 
βασιζόμενος στη συμβολή του στην 
εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε στο 
πεδίο της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Ο οργανισμός θα 
πρέπει, ειδικότερα, μέσω της 
υφιστάμενης υπηρεσίας ελέγχου και 
επιτήρησης με τη βοήθεια δορυφόρων, να 
συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στην ανακάλυψη και αντιμετώπιση 
των αποτελεσμάτων των 
πετρελαιοκηλίδων που προέρχονται από 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en
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Τροπολογία 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
την ασφάλεια και την προστασία στη 
θάλασσα, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης, παραγωγής και
μεταφορών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου για τις θαλάσσιες μεταφορές και το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Η αξιοποίηση των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης του 
Οργανισμού πρέπει οπωσδήποτε να 
διευρυνθούν ώστε να καλυφθεί η 
αντιμετώπιση της ρύπανσης από τέτοιες 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Οργανισμός 
πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην 
ανάλυση της ασφάλειας των κινητών 
εγκαταστάσεων υπεράκτιας εξόρυξης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(περιλαμβανομένων των μεταφορικών 
εγκαταστάσεων) για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
την ασφάλεια και την προστασία στη 
θάλασσα, την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

Or. lt

Τροπολογία 20
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές, το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τις παράκτιες περιοχές. Η 
αξιοποίηση των ικανοτήτων αντιμετώπισης 
του Οργανισμού πρέπει οπωσδήποτε να 
διευρυνθούν ώστε να καλυφθεί η 
αντιμετώπιση της ρύπανσης από τέτοιες 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Οργανισμός 
πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην 
ανάλυση της ασφάλειας των κινητών 
εγκαταστάσεων υπεράκτιας εξόρυξης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 
για να προσδιορισθούν τυχόν αδύνατα 
σημεία, βασιζόμενος στη συμβολή του 
στην εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε στο 
πεδίο της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης.

Or. en

Τροπολογία 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός έχει καθιερωθεί ως ο 
επίσημος πάροχος δεδομένων της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, τα 
οποία ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες 
της ΕΕ και σχετίζονται με αυτές. Μέσω 
των δραστηριοτήτων του, και ιδίως στον 
έλεγχο του κράτους του λιμένα, η 
παρακολούθηση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας και της πορείας των πλοίων, 
καθώς και η συνδρομή στον εντοπισμό 

(10) Ο Οργανισμός έχει καθιερωθεί ως ο 
επίσημος πάροχος δεδομένων της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, τα 
οποία ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες 
της ΕΕ και σχετίζονται με αυτές. Μέσω 
των δραστηριοτήτων του, και ιδίως στον 
έλεγχο του κράτους του λιμένα, η 
παρακολούθηση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας και της πορείας των πλοίων, 
καθώς και η συνδρομή στον εντοπισμό 
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πλοίων που ενδεχομένως ρυπαίνουν, ο 
Οργανισμός πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της συνέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες 
ακτοφυλακής. Επίσης, με την 
παρακολούθηση και τη συλλογή 
δεδομένων από τον Οργανισμό θα 
συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες για 
πιθανές απειλές για τις θαλάσσιες 
μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον 
από την υπεράκτια εξόρυξη και παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

πλοίων που ενδεχομένως ρυπαίνουν, ο 
Οργανισμός πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της συνέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες 
ακτοφυλακής. Επίσης, με την 
παρακολούθηση και τη συλλογή 
δεδομένων από τον Οργανισμό θα 
συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες για 
πιθανές απειλές για τις θαλάσσιες 
μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον 
από την υπεράκτια εξόρυξη και παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις 
μεταφορές.

Or. lt

Τροπολογία 22
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός έχει καθιερωθεί ως ο 
επίσημος πάροχος δεδομένων της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, τα 
οποία ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες 
της ΕΕ και σχετίζονται με αυτές. Μέσω 
των δραστηριοτήτων του, και ιδίως στον 
έλεγχο του κράτους του λιμένα, η 
παρακολούθηση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας και της πορείας των πλοίων, 
καθώς και η συνδρομή στον εντοπισμό 
πλοίων που ενδεχομένως ρυπαίνουν, ο 
Οργανισμός πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της συνέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες 
ακτοφυλακής. Επίσης, με την 
παρακολούθηση και τη συλλογή 
δεδομένων από τον Οργανισμό θα 
συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες για 
πιθανές απειλές για τις θαλάσσιες 
μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον 
από την υπεράκτια εξόρυξη και παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

(10) Ο Οργανισμός έχει καθιερωθεί ως ο 
επίσημος πάροχος δεδομένων της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, τα 
οποία ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες 
της ΕΕ και σχετίζονται με αυτές. Μέσω 
των δραστηριοτήτων του, και ιδίως στον 
έλεγχο του κράτους του λιμένα, η 
παρακολούθηση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας και της πορείας των πλοίων, 
καθώς και η συνδρομή στον εντοπισμό 
πλοίων που ενδεχομένως ρυπαίνουν, ο 
Οργανισμός πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της συνέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες 
ακτοφυλακής. Επιπλέον, θα μπορούσε να 
εκπονηθεί κάποια μελέτη προκειμένου να 
εξετασθεί το κατά πόσον ο Οργανισμός, 
που ενεργεί ως ευρωπαϊκή υπηρεσία 
ακτοφυλακής, θα μπορούσε να αναλάβει 
στο μέλλον τα καθήκοντα αυτά 
προκειμένου οι αρχές να ενεργούν 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
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Επίσης, με την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων από τον Οργανισμό θα 
συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες για 
πιθανές απειλές για τις θαλάσσιες 
μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον 
από την υπεράκτια εξόρυξη και παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Or. de

Τροπολογία 23
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις ώστε να επικουρεί την 
Επιτροπή στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει να 
καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου.

(12) Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να συνδράμει την Επιτροπή στη 
διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες 
στην περιοχή της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας στα ύδατα των 
οποίων λαμβάνει χώρα έρευνα και 
παραγωγή όσον αφορά το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο και βοηθώντας τις τρίτες 
αυτές χώρες να ενισχύσουν την ικανότητά 
τους προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια στο πλαίσιο των υπερακτίων 
δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
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εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου.

εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
συνδράμει την Επιτροπή στη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες στην 
περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας στα ύδατα των οποίων 
λαμβάνει χώρα έρευνα και παραγωγή 
όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο.

Or. lt

Τροπολογία 25
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου.

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου. Η
συνεργασία με τις τρίτες χώρες στα
διάφορα πεδία δραστηριότητας πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να καταστεί 
ταχύτερη η ανάληψη δράσης.

Or. de

Τροπολογία 26
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από 
πλοία, του ελέγχου της εφαρμογής της 
νομοθεσίας και της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων 
μέτρων.

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της προστασίας του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος 
γενικότερα με την εξασφάλιση  της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία καθώς 
και από εγκαταστάσεις υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων των 
σχετικών πλατφορμών εξόρυξης για 
αμφότερα τα προϊόντα και των 
τερματικών σταθμών των αγωγών, του 
ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας και 
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των λαμβανόμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 27
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α Ο Οργανισμός υποστηρίζει επίσης τα
υφιστάμενα δίκτυα διασυνοριακής
συνεργασίας στις ακτές με στόχο την 
ανάπτυξη της συνεργασίας που θα 
επικεντρώνεται πιο συγκεκριμένα στην 
πρόληψη των καταστροφών, 
επιτρέποντας έτσι στα δίκτυα να 
επωφελούνται τόσο της τεχνικής όσο και 
της επιστημονικής αρωγής του 
Οργανισμού καθώς και των λεπτομερών 
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γνώσεων που κατέχουν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές σε σχέση με τις 
συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες και 
χαρακτηριστικά.

Or. pt

Τροπολογία 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και 
από οποιεσδήποτε κινητές υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (περιλαμβανομένων των 
μεταφορικών εγκαταστάσεων) και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 

Or. lt

Τροπολογία 29
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
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1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, καθώς 
και από εγκαταστάσεις υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων των 
τερματικών σταθμών των αγωγών και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Or. en

Τροπολογία 30
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στην επέκταση της χρήσης του 
υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος 
ανίχνευσης για πλοία περισσότερους 
τύπους πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 31
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται και για να επικουρεί την 
Επιτροπή στην εκπλήρωση των 
καθηκόντων της με βάση τη Συνθήκη ιδίως 

1. Για να εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται και για να επικουρεί την 
Επιτροπή στην εκπλήρωση των 
καθηκόντων της με βάση τη Συνθήκη ιδίως 
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στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, ο 
Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις στα 
κράτη μέλη.

στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, ο 
Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην 
αναθεώρηση των αξιολογήσεων των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και διενεργεί 
επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον έλεγχο τη Αξιολόγησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΠΕ) για υπεράκτιες δραστηριότητες προκειμένου να 
αποφεύγονται δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα ιδιαίτερα ευαίσθητα θαλάσσια 
οικοσυστήματα.

Τροπολογία 32
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
συνδράμει την Επιτροπή στη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες στην 
περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας στα ύδατα των οποίων 
λαμβάνει χώρα έρευνα και παραγωγή 
όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο και βοηθώντας τις τρίτες αυτές 
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χώρες να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στο 
πλαίσιο των υπερακτίων δραστηριοτήτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και σε τρίτες χώρες στην περιοχή της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας 
στα ύδατα των οποίων λαμβάνουν χώρα 
δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Or. lt

Τροπολογία 34
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν υποβολής αιτήματος από την 
Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει, με τη συμφωνία 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών, τη 
σύσταση των αναγκαίων περιφερειακών 
κέντρων για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του με τον πλέον αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο.

3. Κατόπιν υποβολής αιτήματος από την 
Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει, με τη συμφωνία 
και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, τη σύσταση των αναγκαίων 
περιφερειακών κέντρων για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του με τον πλέον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, 
ενισχύοντας τη συνεργασία με τα 
υφιστάμενα περιφερειακά και εθνικά 
δίκτυα που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί 
σε μέτρα πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 35
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των 
φύλων, με βάση την επάρκεια και την 
πείρα του στον τομέα της ασφάλειας και 
της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
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με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με 
πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Or. ro

Τροπολογία 36
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τμηματάρχες διορίζονται με βάση την 
αξία τους και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές τους 
ικανότητες, καθώς και με βάση την 
επάρκεια και την πείρα τους στον τομέα 
της ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από 
πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τμηματάρχες 
διορίζονται ή παύονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, εφόσον λάβει 
θετική γνώμη από το διοικητικό 
συμβούλιο.

4. Οι τμηματάρχες διορίζονται με βάση την 
αξία τους και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές τους 
ικανότητες, καθώς και λαμβάνοντας 
υπόψη την ισότητα των φύλων, με βάση 
την επάρκεια και την πείρα τους στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τμηματάρχες 
διορίζονται ή παύονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, εφόσον λάβει 
θετική γνώμη από το διοικητικό 
συμβούλιο.
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Τροπολογία 37
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
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και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία, από εγκαταστάσεις 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
περιλαμβανομένων των τερματικών 
σταθμών των αγωγών  και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με 
πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
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