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Tarkistus 15
João Ferreira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Viraston olisi toimittava unionin etujen
mukaisesti. Tähän olisi sisällyttävä 
viraston mahdollisuus toimia EU:n 
alueen ulkopuolella toimivaltaansa 
kuuluvilla aloilla.

(5) Viraston olisi toimittava 
meriympäristön suojelun etujen 
mukaisesti pyrkimällä erityisesti 
ehkäisemään öljyn ja maakaasun 
etsintään liittyvien offshore-toimintojen 
aiheuttamaa pilaantumista. Tämän vuoksi 
sen olisi koordinoitava toimintojaan 
asiasta vastaavien kansallisten ja 
kansainvälisten toimivaltaisten elinten 
kanssa.

Or. pt

Tarkistus 16
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Viraston olisi avustettava komissiota 
enemmän toimialaansa liittyvissä 
tutkimustoimissa. Olisi kuitenkin vältettävä 
päällekkäistä työtä olemassa olevien EU:n 
tutkimuspuitteiden kanssa. Viraston ei 
varsinkaan pitäisi olla vastuussa 
tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

(6) Viraston olisi avustettava komissiota 
enemmän toimialaansa liittyvissä 
tutkimustoimissa. Olisi kuitenkin vältettävä 
päällekkäistä työtä olemassa olevien EU:n 
tutkimuspuitteiden kanssa. Viraston ei 
varsinkaan pitäisi olla vastuussa 
tutkimushankkeiden hallinnoinnista.
Viraston toimintaa laajennettaessa olisi 
kiinnitettävä huomiota sen 
varmistamiseen, että tehtävät 
määritellään selkeästi ja tarkasti, 
päällekkäisiä toimintoja ei ole ja 
sekaannusta vältetään.

Or. de
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Tarkistus 17
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

(8) Öljykatastrofit merialueilla ovat 
seurausta öljyn ja kaasun etsintään ja 
tuotantoon liittyvien offshore-toimintojen 
hallitsemattomista riskeistä, joiden 
seurannaisvaikutukset koskevat laajoja 
meri- ja rannikkoalueita ja siten myös 
meriliikennettä. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. fi

Tarkistus 18
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
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meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseen 
ja torjuntaan. Lisäksi viraston olisi 
avustettava komissiota kaasun- ja 
öljynporauksessa käytettävien liikkuvien 
offshore-laitteistojen turvallisuuden 
analysoinnissa mahdollisten ongelmien 
määrittämiseksi ja käytettävä tässä 
yhteydessä perustana asiantuntemusta, joka 
sille on kertynyt meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja 
merien pilaantumisen torjunnan aloilla.
Viraston olisi erityisesti käytössä olevan 
satelliittiseurannan ja -valvonnan avulla 
avustettava komissiota ja jäsenvaltioita 
öljyn- ja kaasunporauksessa käytettävien 
offshore-laitteistojen aiheuttamien 
öljyvuotojen tarkkailussa ja niiden 
vaikutuksista selviämisessä.

Or. en

Tarkistus 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään, tuotantoon ja kuljetukseen 
liittyvistä offshore-toiminnoista aiheutuu 
meriliikenteelle ja meriympäristölle. 
Viraston torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen (kuljetuslaitteet mukaan 
luettuina) turvallisuuden analysoinnissa 
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käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. lt

Tarkistus 20
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle ja
meriympäristölle. Viraston 
torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

(8) Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
korostaneet riskejä, joita öljyn ja kaasun 
etsintään ja tuotantoon liittyvistä offshore-
toiminnoista aiheutuu meriliikenteelle,
meriympäristölle ja rannikkoalueille. 
Viraston torjuntavalmiuksia olisi selkeästi 
käytettävä myös tällaisista toiminnoista 
aiheutuvan pilaantumisen torjuntaan. 
Lisäksi viraston olisi avustettava 
komissiota kaasun- ja öljynporauksessa 
käytettävien liikkuvien offshore-
laitteistojen turvallisuuden analysoinnissa 
mahdollisten ongelmien määrittämiseksi ja 
käytettävä tässä yhteydessä perustana 
asiantuntemusta, joka sille on kertynyt 
meriturvallisuuden, merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisyn ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. en
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Tarkistus 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Virasto on vakiinnuttanut asemansa 
sellaisten meriliikennetietojen 
arvovaltaisena toimittajana EU:n tasolla, 
jotka ovat kiinnostavia ja merkityksellisiä 
muissa EU:n toiminnoissa. Viraston olisi 
toiminnoillaan, jotka koskevat erityisesti 
satamavaltiovalvontaa, meriliikenteen ja 
merireittien seurantaa sekä avustamista 
mahdollisten pilaantumisen aiheuttajien 
jäljittämisessä, vahvistettava osaltaan 
synergioita EU:n tasolla tiettyjen 
rannikkovartiostotoimintojen osalta. 
Lisäksi viraston suorittaman 
tietojenseurannan ja -keruun yhteydessä 
olisi kerättävä myös perustietoja 
mahdollisista uhista, joita merellä 
tapahtuvasta öljyn ja kaasun etsinnästä ja
tuotannosta aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle.

(10) Virasto on vakiinnuttanut asemansa 
sellaisten meriliikennetietojen 
arvovaltaisena toimittajana EU:n tasolla, 
jotka ovat kiinnostavia ja merkityksellisiä 
muissa EU:n toiminnoissa. Viraston olisi 
toiminnoillaan, jotka koskevat erityisesti 
satamavaltiovalvontaa, meriliikenteen ja 
merireittien seurantaa sekä avustamista 
mahdollisten pilaantumisen aiheuttajien 
jäljittämisessä, vahvistettava osaltaan 
synergioita EU:n tasolla tiettyjen 
rannikkovartiostotoimintojen osalta. 
Lisäksi viraston suorittaman 
tietojenseurannan ja -keruun yhteydessä 
olisi kerättävä myös perustietoja 
mahdollisista uhista, joita merellä 
tapahtuvasta öljyn ja kaasun etsinnästä,
tuotannosta ja kuljetuksesta aiheutuu 
meriliikenteelle ja meriympäristölle.

Or. lt

Tarkistus 22
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Virasto on vakiinnuttanut asemansa 
sellaisten meriliikennetietojen 
arvovaltaisena toimittajana EU:n tasolla, 
jotka ovat kiinnostavia ja merkityksellisiä 
muissa EU:n toiminnoissa. Viraston olisi 
toiminnoillaan, jotka koskevat erityisesti 
satamavaltiovalvontaa, meriliikenteen ja 
merireittien seurantaa sekä avustamista 

(10) Virasto on vakiinnuttanut asemansa 
sellaisten meriliikennetietojen 
arvovaltaisena toimittajana EU:n tasolla, 
jotka ovat kiinnostavia ja merkityksellisiä 
muissa EU:n toiminnoissa. Viraston olisi 
toiminnoillaan, jotka koskevat erityisesti 
satamavaltiovalvontaa, meriliikenteen ja 
merireittien seurantaa sekä avustamista 
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mahdollisten pilaantumisen aiheuttajien 
jäljittämisessä, vahvistettava osaltaan 
synergioita EU:n tasolla tiettyjen 
rannikkovartiostotoimintojen osalta. 
Lisäksi viraston suorittaman 
tietojenseurannan ja -keruun yhteydessä 
olisi kerättävä myös perustietoja 
mahdollisista uhista, joita merellä 
tapahtuvasta öljyn ja kaasun etsinnästä ja 
tuotannosta aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle.

mahdollisten pilaantumisen aiheuttajien 
jäljittämisessä, vahvistettava osaltaan 
synergioita EU:n tasolla tiettyjen 
rannikkovartiostotoimintojen osalta. 
Lisäksi olisi tehtävä selvitys siitä, olisiko 
viraston toimittava tulevaisuudessa myös 
rannikkovartiostona ja otettava 
hoidettavakseen nämä tehtävät, jotta 
mahdollistettaisiin entistä nopeampi ja 
tehokkaampi viranomaisten toiminta.
Lisäksi viraston suorittaman 
tietojenseurannan ja -keruun yhteydessä 
olisi kerättävä myös perustietoja 
mahdollisista uhista, joita merellä 
tapahtuvasta öljyn ja kaasun etsinnästä ja 
tuotannosta aiheutuu meriliikenteelle ja 
meriympäristölle.

Or. de

Tarkistus 23
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan 
täytäntöönpanon arvioinnissa. Viraston, 
komission, jäsenvaltioiden ja 
hallintoneuvoston roolit olisi määriteltävä 
selvästi.

(12) Viraston olisi erityisesti avustettava 
komissiota sen suorittaessa tarkastuksia 
Välimeren ja Mustanmeren alueella 
sijaitsevissa kolmansissa maissa, joiden 
vesialueilla harjoitetaan öljyn ja kaasun 
etsintää ja tuotantoa, ja auttaessa kyseisiä 
kolmansia maita vahvistamaan niiden 
valmiuksia parantaa offshore-
toimintojensa turvallisuutta.

Or. en
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Tarkistus 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi.

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi. Viraston olisi 
erityisesti avustettava komissiota sen 
suorittaessa tarkastuksia Välimeren, 
Mustanmeren ja Itämeren alueella 
sijaitsevissa kolmansissa maissa, joiden 
vesialueilla harjoitetaan öljyn ja kaasun 
etsintää ja tuotantoa.

Or. lt

Tarkistus 25
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi.

(12) Virasto suorittaa tarkastuksia 
avustaakseen komissiota EU:n 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
arvioinnissa. Viraston, komission, 
jäsenvaltioiden ja hallintoneuvoston roolit 
olisi määriteltävä selvästi. Tehtävien 
suorittamiseen liittyvää yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa olisi 
tehostettava entistä nopeamman 
toiminnan mahdollistamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 26
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista 
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia 
ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisyä koskevan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa, sen 
täytäntöönpanon seurannassa ja 
toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioinnissa.

2. Virasto tarjoaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittavaa teknistä ja 
tieteellistä tukea sekä korkeatasoista 
asiantuntemusta avustaakseen niitä 
meriturvallisuutta ja merenkulun 
turvatoimia koskevan sekä 
meriympäristön suojelun ja erityisesti 
alusten, öljyn- ja kaasunporauksessa 
käytettävien offshore-laitteistojen, kuten 
kaasunporauslauttojen ja putkijohtojen 
terminaalien, aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisyn varmistavan lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa, sen 
täytäntöönpanon seurannassa ja 
toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 27
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viraston on myös tuettava nykyisiä 
rannikkoalueiden ja rajat ylittävän 
toiminnan koordinaatioverkostoja, jotta 
voidaan kehittää yhteistyötä, jossa 
keskitytään entistä selkeämmin 
katastrofien ennaltaehkäisyyn ja jonka 
avulla verkostojen on mahdollista käyttää 
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hyväksi viraston teknistä ja tieteellistä 
tukea sekä yksityiskohtaista tietoa, jota 
alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla 
on erityispiirteistä ja paikallisista 
olosuhteista. 

Or. pt

Tarkistus 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisen ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten ja öljyn- ja 
kaasunporauksessa käytettävien 
liikkuvien offshore-laitteistojen 
(kuljetuslaitteet mukaan luettuina) 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan aloilla.

Or. lt

Tarkistus 29
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 

1. Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet saavutetaan 
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asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisen ja merien 
pilaantumisen torjunnan aloilla.

asianmukaisesti, virasto hoitaa tämän 
artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä 
meriturvallisuuden ja merenkulun 
turvatoimien, alusten ja öljyn- ja 
kaasunporauksessa käytettävien offshore-
laitteistojen sekä putkijohtojen 
terminaalien aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemisen ja merien pilaantumisen 
torjunnan aloilla.

Or. en

Tarkistus 30
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laajentaakseen alusten käytössä 
olevien sähköisten havaitsemislaitteiden 
käytön myös muihin alustyyppeihin.

Or. en

Tarkistus 31
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaakseen sille osoitetut tehtävät ja 
avustaakseen komissiota perussopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämisessä, 
erityisesti unionin lainsäädännön 
tehokkaan täytäntöönpanon arvioinnissa, 
virasto suorittaa jäsenvaltioissa 

1. Hoitaakseen sille osoitetut tehtävät ja 
avustaakseen komissiota perussopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämisessä, 
erityisesti unionin lainsäädännön 
tehokkaan täytäntöönpanon arvioinnissa, 
virasto avustaa komissiota 
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tarkastuksia. ympäristövaikutusten arviointien 
tarkistamisessa ja suorittaa jäsenvaltioissa 
tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Euroopan meriturvallisuusvirastolla voisi olla myös offshore-toimintojen 
ympäristövaikutusten arviointien (YVA) tarkistamiseen liittyvä rooli, jotta vältetään hyvin 
herkkiin meren ekosysteemeihin kohdistuvat haitalliset ympäristövaikutukset.

Tarkistus 32
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti.

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti. Viraston 
erityisesti avustaa komissiota sen 
suorittaessa tarkastuksia Välimeren ja 
Mustanmeren alueella sijaitsevissa 
kolmansissa maissa, joiden vesialueilla 
harjoitetaan öljyn ja kaasun etsintää ja 
tuotantoa, ja auttaessa kyseisiä kolmansia 
maita vahvistamaan niiden valmiuksia 
parantaa offshore-toimintojensa 
turvallisuutta.

Or. en
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Tarkistus 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti.

Lisäksi virasto suorittaa komission 
puolesta tarkastuksia kolmansissa maissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti 
tunnustettujen järjestöjen osalta sekä 
merenkulkijoiden koulutuksen ja 
pätevyyden tunnustamisen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/106/EY mukaisesti, sekä myös 
Välimeren, Mustanmeren ja Itämeren 
alueen kolmansissa maissa, joiden 
vesialueilla harjoitetaan öljyn ja kaasun 
etsintää ja tuotantoa.

Or. lt

Tarkistus 34
João Ferreira

Proposal for a regulation - amending act
1 artikla – 2 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto voi komission 
pyynnöstä ja kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden suostumuksella päättää 
perustaa aluekeskuksia, jotka ovat 
tarpeellisia viraston tehtävien hoitamiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti.

3. Hallintoneuvosto voi komission 
pyynnöstä ja kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden suostumuksella ja 
yhteistyössä niiden kanssa päättää 
perustaa aluekeskuksia, jotka ovat 
tarpeellisia viraston tehtävien hoitamiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti ja jotka 
tehostavat ehkäisytoimenpiteisiin jo 
osallistuvien nykyisten alueellisten ja 
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kansallisten verkostojen yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 35
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä sukupuolten 
tasa-arvon, meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

Or. ro

Tarkistus 36
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Osastopäälliköt nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. Pääjohtaja 
nimittää ja erottaa osastopäälliköt saatuaan 
hallintoneuvostolta myönteisen 
lausunnon."

4. Osastopäälliköt nimitetään ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä sukupuolten 
tasa-arvon, meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. Pääjohtaja 
nimittää ja erottaa osastopäälliköt saatuaan 
hallintoneuvostolta myönteisen 
lausunnon."

Or. ro

Tarkistus 37
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1406/2002
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
merien pilaantumisen torjunnan kannalta 
merkityksellisen pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 

1. Hallintoneuvosto nimittää ja erottaa 
pääjohtajan. Pääjohtaja nimitetään 
komission esittämän ehdokasluettelon 
perusteella viideksi vuodeksi ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä meriturvallisuuden, 
merenkulun turvatoimien, alusten ja öljyn-
ja kaasunporauksessa käytettävien 
offshore-laitteistojen, kuten putkijohtojen 
terminaalien aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemisen ja merien pilaantumisen 
torjunnan kannalta merkityksellisen 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
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päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä.

Or. en


