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Muudatusettepanek 15
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Amet peaks tegutsema liidu huvides.
See peaks hõlmama seda, et amet võib 
oma pädevusaladel tegutseda väljaspool 
ELi territooriumi.

(5) Amet peaks tegutsema merekeskkonna 
säilitamise huvides, eelkõige püüdes 
vältida ja ohjata avamerel nafta- ja 
maagaasivarude uurimisega tekitatud 
reostust. Selleks peaks ta kooskõlastama 
oma tegevuse asjakohaste vastava 
valdkonna siseriiklike ja rahvusvaheliste 
organitega.

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks komisjoni rohkem 
abistama oma pädevusalaga seotud 
teadustegevuses. Seejuures tuleks aga 
vältida ELi praeguse teadusstruktuuri töö 
dubleerimist. Kindlasti ei tohiks ameti 
ülesandeks teha teadusprojektide juhtimist.

(6) Amet peaks komisjoni rohkem 
abistama oma pädevusalaga seotud 
teadustegevuses. Seejuures tuleks aga 
vältida ELi praeguse teadusstruktuuri töö 
dubleerimist. Kindlasti ei tohiks ameti 
ülesandeks teha teadusprojektide juhtimist.
Ameti ülesannete laiendamisel tuleb 
tähelepanu pöörata sellele, et tagatud on 
ülesannete selge ja täpne kirjeldus ning 
dubleerimist ja ebaselgust ei esine.

Or. de
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Muudatusettepanek 17
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta 
ja gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet.
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

(8) Naftakatastroofid merel on avamerel
nafta- ja gaasivarude uurimise ning nafta 
ja gaasi tootmisega seotud tegevusest 
põhjustatud kontrollimatute ohtude 
tagajärg, mis mõjutavad ulatuslikke mere-
ja rannikupiirkondi ja seega ka 
meretransporti. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet.
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

Or. fi

Muudatusettepanek 18
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet. 
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse 
vältimist ja tõrjet. Lisaks peaks amet 
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avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

komisjoni abistama avamere liikuvate 
gaasi- ja naftarajatiste ohutuse 
analüüsimisel, et kindlaks teha nende 
võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal. Amet peaks eelkõige 
olemasoleva satelliitseire- ja 
järelevalvetalituse toel abistama komisjoni 
ja liikmesriike avamere nafta- ja 
gaasirajatistest tuleneva naftalekke 
kindlakstegemisel ja selle tagajärgedega 
tegelemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta 
ja gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet.
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine, nafta ja 
gaasi tootmine ning transport avamerel.
Ameti reageerimissuutlikkuse kasutamist 
tuleks sõnaselgelt laiendada nii, et see 
hõlmaks sellisest tegevusest tingitud 
reostuse tõrjet. Lisaks peaks amet 
komisjoni abistama avamere liikuvate 
gaasi- ja naftarajatiste (sh 
transpordiseadmed) ohutuse 
analüüsimisel, et kindlaks teha nende 
võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

Or. lt
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Muudatusettepanek 20
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet.
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi, merekeskkonna ja
rannikualade jaoks nafta- ja gaasivarude 
uurimine ning nafta ja gaasi tootmine 
avamerel. Ameti reageerimissuutlikkuse 
kasutamist tuleks sõnaselgelt laiendada nii, 
et see hõlmaks sellisest tegevusest tingitud 
reostuse tõrjet. Lisaks peaks amet 
komisjoni abistama avamere liikuvate 
gaasi- ja naftarajatiste ohutuse 
analüüsimisel, et kindlaks teha nende 
võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Amet on ennast ELi tasandil 
kehtestanud autoriteetse mereliiklusteabe 
allikana, mille andmed on vajalikud ja 
olulised ka muude ELi 
tegevusvaldkondade jaoks. Amet peaks 
oma tegevusega, eriti sadamariigi kontrolli, 
mereliikluse ja mereteede järelevalve ning 
võimalike reostajate kindlakstegemise 

(10) Amet on ennast ELi tasandil 
kehtestanud autoriteetse mereliiklusteabe 
allikana, mille andmed on vajalikud ja 
olulised ka muude ELi 
tegevusvaldkondade jaoks. Amet peaks 
oma tegevusega, eriti sadamariigi kontrolli, 
mereliikluse ja mereteede järelevalve ning 
võimalike reostajate kindlakstegemise 
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kaudu, aitama tugevdada teatavate 
rannavalveoperatsioonide koostoimet ELi 
tasandil. Lisaks peaks amet andmeseire ja –
kogumise raames koguma ka põhiteavet 
võimalike selliste ohtude kohta, mida 
põhjustavad meretranspordile ja 
merekeskkonnale nafta- ja gaasivarude 
uurimine ning nafta ja gaasi tootmine 
avamerel.

kaudu, aitama tugevdada teatavate 
rannavalveoperatsioonide koostoimet ELi 
tasandil. Lisaks peaks amet andmeseire ja –
kogumise raames koguma ka põhiteavet 
võimalike selliste ohtude kohta, mida 
põhjustavad meretranspordile ja 
merekeskkonnale nafta- ja gaasivarude 
uurimine, nafta ja gaasi tootmine avamerel
ning transport.

Or. lt

Muudatusettepanek 22
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Amet on ennast ELi tasandil 
kehtestanud autoriteetse mereliiklusteabe 
allikana, mille andmed on vajalikud ja 
olulised ka muude ELi 
tegevusvaldkondade jaoks. Amet peaks 
oma tegevusega, eriti sadamariigi kontrolli, 
mereliikluse ja mereteede järelevalve ning 
võimalike reostajate kindlakstegemise 
kaudu, aitama tugevdada teatavate 
rannavalveoperatsioonide koostoimet ELi 
tasandil. Lisaks peaks amet andmeseire ja –
kogumise raames koguma ka põhiteavet 
võimalike selliste ohtude kohta, mida 
põhjustavad meretranspordile ja 
merekeskkonnale nafta- ja gaasivarude 
uurimine ning nafta ja gaasi tootmine 
avamerel.

(10) Amet on ennast ELi tasandil 
kehtestanud autoriteetse mereliiklusteabe 
allikana, mille andmed on vajalikud ja 
olulised ka muude ELi 
tegevusvaldkondade jaoks. Amet peaks 
oma tegevusega, eriti sadamariigi kontrolli, 
mereliikluse ja mereteede järelevalve ning 
võimalike reostajate kindlakstegemise 
kaudu, aitama tugevdada teatavate 
rannavalveoperatsioonide koostoimet ELi 
tasandil. Ühtlasi tuleks läbi viia uuring, et 
teha kindlaks, kas amet peaks Euroopa 
rannavalvetalitusena need ülesanded 
tulevikus üle võtma, et võimaldada 
ametivõimude kiiremat ja tõhusamat 
tegutsemist. Lisaks peaks amet andmeseire 
ja –kogumise raames koguma ka 
põhiteavet võimalike selliste ohtude kohta, 
mida põhjustavad meretranspordile ja 
merekeskkonnale nafta- ja gaasivarude 
uurimine ning nafta ja gaasi tootmine 
avamerel.

Or. de
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Muudatusettepanek 23
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll 
tuleks selgelt määratleda.

(12) Amet peaks eelkõige abistama 
komisjoni kontrolli läbiviimisel Vahemere 
ja Musta mere piirkonna kolmandates 
riikides, kelle vetes nafta- ja gaasivarusid 
uuritakse ning naftat ja gaasi toodetakse, 
ning aitama kõnealustel kolmandatel 
riikidel parandada oma suutlikkust 
avamerel toimuva tegevuse ohutuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda.

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda. Amet peaks eelkõige 
abistama komisjoni kontrolli läbiviimisel 
Vahemere ja Musta mere piirkonna 
kolmandates riikides, kelle vetes nafta- ja 
gaasivarusid uuritakse ning naftat ja 
gaasi toodetakse.

Or. lt
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Muudatusettepanek 25
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda.

(12) Amet viib läbi kontrolle, et aidata 
komisjonil hinnata, kas ELi õigust 
rakendatakse tõhusalt. Ameti, komisjoni, 
liikmesriikide ja haldusnõukogu roll tuleks 
selgelt määratleda. Ülesannete täitmisel 
tuleb tugevdada koostööd kolmandate 
riikidega, et võimaldada kiiremat 
meetmete võtmist.

Or. de

Muudatusettepanek 26
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet pakub liikmesriikidele ja 
komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise alal
nõuetekohaselt kohaldada liidu õigusakte, 
kontrollida nende rakendamist ning hinnata 
kehtivate meetmete tõhusust.

2. Amet pakub liikmesriikidele ja 
komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil nõuetekohaselt kohaldada 
asjakohaseid õigusakte meresõiduohutuse 
ja meresõiduturvalisuse alal ning
merekeskkonna kaitse valdkonnas, 
eelkõige laevade ning avamere nafta- ja 
gaasirajatiste (sh nafta ja gaasi 
puurplatvormid ja torujuhtmete 
terminalid) põhjustatud merereostuse 
vältimise alal, kontrollida nende 
rakendamist ning hinnata kehtivate 
meetmete tõhusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks toetab amet olemasolevaid 
piiriüleseid rannikualade 
koordineerimisvõrke, et arendada 
koostööd, keskendudes üksikasjalikumalt 
katastroofide ennetamisele, ning 
võimaldades võrkudel kasutada nii ameti 
tehnilist ja teaduslikku abi kui ka 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
üksikasjalikke teadmisi kohalike 
eripärade ja tingimuste kohta. 

Or. pt

Muudatusettepanek 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas.

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade ning 
avamere liikuvate nafta- ja gaasirajatiste  
(sh transpordiseadmed) põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas. 

Or. lt
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Muudatusettepanek 29
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas.

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade ning 
avamere nafta- ja gaasirajatiste, sh 
torujuhtmete terminalide põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) laiendada olemasoleva elektroonilise 
tuvastussüsteemi kasutamist muudele 
laevatüüpidele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
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Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et täita talle määratud ülesandeid 
ja abistada komisjoni tema kohuste 
täitmisel, mis tulenevad aluslepingust, 
eelkõige liidu õiguse rakendamise tõhususe 
hindamisel, viib amet läbi kontrolle 
liikmesriikides. Liikmesriikide 
siseriiklikud asutused toetavad ameti 
personali tööd.

1. Selleks et täita talle määratud ülesandeid 
ja abistada komisjoni tema kohuste 
täitmisel, mis tulenevad aluslepingust, 
eelkõige liidu õiguse rakendamise tõhususe 
hindamisel, abistab amet komisjoni 
keskkonnamõju hinnangute 
läbivaatamisel ja viib läbi kontrolle 
liikmesriikides. Liikmesriikide 
siseriiklikud asutused toetavad ameti 
personali tööd.

Or. en

Selgitus

Euroopa Meresõiduohutuse Amet võiks osaleda ka avameretegevuse keskkonnamõju 
hinnangute kontrollimisel, et hoida ära kõige ohustatumaid mere ökosüsteeme kahjustada 
võiv keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 32
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ.

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ. Amet aitab 
komisjonil eelkõige viia läbi kontrolli 
Vahemere ja Musta mere piirkonna 
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kolmandates riikides, kelle vetes nafta- ja 
gaasivarusid uuritakse ning naftat ja 
gaasi toodetakse, ning aitab kõnealustel 
kolmandatel riikidel parandada oma 
suutlikkust avamerel toimuva tegevuse 
ohutuse suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ.

Lisaks viib amet komisjoni nimel läbi 
kontrolle kolmandates riikides, nagu on 
nõutud ELi õigusaktidega; eelkõige 
kontrollitakse organisatsioone, mida liit on 
tunnustanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) 391/2009 ning 
meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2008/106/EÜ, samuti 
kontrollitakse Vahemere, Musta mere ja 
Läänemere piirkonna kolmandaid riike, 
kelle vetes nafta- ja gaasivarusid 
uuritakse ning naftat ja gaasi toodetakse.

Or. lt

Muudatusettepanek 34
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni taotlusel ja kokkuleppel 
asjaomaste liikmesriikidega võib 
haldusnõukogu otsustada luua 
piirkondlikke keskusi, et tagada ameti 
ülesannete kõige tulemuslikum ja tõhusam 
täitmine.

3. Komisjoni taotlusel ja kokkuleppel ning 
koostöös asjaomaste liikmesriikidega võib 
haldusnõukogu otsustada luua 
piirkondlikke keskusi, et tagada ameti 
ülesannete kõige tulemuslikum ja tõhusam 
täitmine, tõhustades koostööd 
olemasolevate piirkondlike ja riiklike 
ennetusmeetmeid võtvate asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, 
et ta vastaks selle liikmete küsimustele. 
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust
ning soolist võrdõiguslikkust, teadmisi ja 
kogemusi meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et ta 
vastaks selle liikmete küsimustele. 
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

Or. ro
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Muudatusettepanek 36
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, pidades silmas nende teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. 
Osakonnajuhatajad nimetab ametisse või 
vabastab ametist tegevdirektor, kui 
haldusnõukogu on selle heaks kiitnud.

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, pidades silmas nende teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust, 
ning soolist võrdõiguslikkust, teadmisi ja 
kogemusi meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal. Osakonnajuhatajad 
nimetab ametisse või vabastab ametist 
tegevdirektor, kui haldusnõukogu on selle 
heaks kiitnud.

Or. ro

Muudatusettepanek 37
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade ja avamere nafta- ja 
gaasirajatiste, sh torujuhtmete 
terminalide põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Enne 
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Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, 
et ta vastaks selle liikmete küsimustele. 
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, 
et ta vastaks selle liikmete küsimustele. 
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

Or. en


