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Módosítás 15
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügynökségnek az Európai Unió 
érdekét kell szolgálnia. Ide tartoznak azok 
az esetek is, amikor az ügynökség az Unió 
területén kívül jár el egy hatáskörébe 
tartozó ügyben.

(5) Az ügynökségnek a tengeri környezet 
megóvását kell szolgálnia és legfőképp 
törekednie kell a tengeri olaj- és 
gázfeltárás nyomán kialakuló szennyezés 
megelőzésére és ellenőrzésére. Ennek 
érdekében fellépéseit össze kell hangolni 
az adott területért felelős megfelelő 
nemzeti és nemzetközi szervezetek 
tevékenységével.

Or. pt

Módosítás 16
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő 
kutatási tevékenységek esetében fokozott 
segítséget kell nyújtania a Bizottságnak. A 
meglévő uniós kutatási keretben folyó 
munkával való párhuzamos 
tevékenységeket azonban kerülni kell. Az 
ügynökség különösen nem irányíthat 
kutatási projekteket.

(6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő 
kutatási tevékenységek esetében fokozott 
segítséget kell nyújtania a Bizottságnak. A 
meglévő uniós kutatási keretben folyó 
munkával való párhuzamos 
tevékenységeket azonban kerülni kell. Az 
ügynökség különösen nem irányíthat 
kutatási projekteket. Az ügynökség 
hatáskörének kiterjesztésekor ügyelni kell 
a feladatok világos és pontos leírására a 
párhuzamosan végzett feladatok és a 
félreértések elkerülése végett.

Or. de
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Módosítás 17
Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

(8) A tengeri olaj- és gázfeltárásból, 
valamint -kitermelésből adódó 
ellenőrizetlen kockázatok vezetnek a 
tengeri olajkatasztrófákhoz, amelyek 
hatása jelentős kiterjedésű tengeri és 
tengerparti területeket, továbbá a tengeri 
közlekedést is érinti. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

Or. fi

Módosítás 18
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri tengeri olaj- és gázfeltárás, 
valamint -kitermelés a tengeri közlekedésre 
és a tengeri környezetre jelentett 
kockázataira. Az ügynökség beavatkozási 
lehetőségeinek felhasználását kifejezetten 
ki kell terjeszteni az említett 
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bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

tevékenységekből származó szennyezések 
megelőzésére, és az azok bekövetkezése 
esetén tett intézkedésekre. Az 
ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, 
a tengeri védelem, a hajók által okozott 
szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában. Az ügynökségnek 
a meglévő műholdas megfigyelő és 
felügyelő szolgálata révén különösen a 
tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítményekből származó 
olajszennyeződések felderítésében és 
hatásainak kezelésében kell segítenie a 
Bizottságot és a tagállamokat.

Or. en

Módosítás 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri tengeri olaj- és gázfeltárásnak, 
valamint –kitermelésnek és -szállításnak a 
tengeri közlekedésre és a tengeri 
környezetre jelentett kockázataira. Az 
ügynökség beavatkozási lehetőségeinek 
felhasználását kifejezetten ki kell 
terjeszteni az említett tevékenységekből 
származó szennyezések bekövetkezése 
esetén tett intézkedésekre. Az 
ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, 
a tengeri védelem, a hajók által okozott 
szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
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folytatott vizsgálatában. létesítmények (és szállítóberendezések)
biztonságának a lehetséges hiányosságok 
azonosítása érdekében folytatott 
vizsgálatában.

Or. lt

Módosítás 20
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri 
közlekedésre és a tengeri környezetre 
jelentett kockázataira. Az ügynökség 
beavatkozási lehetőségeinek felhasználását 
kifejezetten ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

(8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a 
tengeri tengeri olaj- és gázfeltárásnak, 
valamint -kitermelésnek a tengeri 
közlekedésre, a tengeri környezetre és a 
part menti területekre jelentett 
kockázataira. Az ügynökség beavatkozási 
lehetőségeinek felhasználását kifejezetten 
ki kell terjeszteni az említett 
tevékenységekből származó szennyezések 
bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. 
Az ügynökségnek továbbá a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a hajók által 
okozott szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén szerzett 
szaktudásával segítenie kell a Bizottságot 
az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri 
létesítmények biztonságának a lehetséges 
hiányosságok azonosítása érdekében 
folytatott vizsgálatában.

Or. en

Módosítás 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Uniós szinten az ügynökség 
mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi 
adatoknak, amelyek más uniós 
tevékenységek esetén is fontosak és 
szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre 
kell működnie a meghatározott partvédelmi 
tevékenységekre irányuló, uniós szintű 
szinergiák megerősítésében, különösen a 
kikötő szerinti állam által végzett 
ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a 
hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint 
a lehetséges környezetszennyezők nyomon 
követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló 
tevékenységeivel. Emellett az ügynökség 
által végzett adatfigyelés és -gyűjtés 
keretében alapvető információkat kell 
szerezni arról, hogy a tengeri olaj- és 
gázkitermelés a tengeri közlekedésre és a 
tengeri környezetre nézve milyen 
potenciális veszélyeket hordoz magában.

(10) Uniós szinten az ügynökség 
mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi 
adatoknak, amelyek más uniós 
tevékenységek esetén is fontosak és 
szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre 
kell működnie a meghatározott partvédelmi 
tevékenységekre irányuló, uniós szintű 
szinergiák megerősítésében, különösen a 
kikötő szerinti állam által végzett 
ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a 
hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint 
a lehetséges környezetszennyezők nyomon 
követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló 
tevékenységeivel. Emellett az ügynökség 
által végzett adatfigyelés és -gyűjtés 
keretében alapvető információkat kell 
szerezni arról, hogy a tengeri tengeri olaj-
és gázfeltárás, valamint -kitermelés és -
szállítás a tengeri közlekedésre és a tengeri 
környezetre nézve milyen potenciális 
veszélyeket hordoz magában.

Or. lt

Módosítás 22
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Uniós szinten az ügynökség 
mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi 
adatoknak, amelyek más uniós 
tevékenységek esetén is fontosak és 
szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre 
kell működnie a meghatározott partvédelmi 
tevékenységekre irányuló, uniós szintű 
szinergiák megerősítésében, különösen a 
kikötő szerinti állam által végzett 
ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a 
hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint 

(10) Uniós szinten az ügynökség 
mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi 
adatoknak, amelyek más uniós 
tevékenységek esetén is fontosak és 
szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre 
kell működnie a meghatározott partvédelmi 
tevékenységekre irányuló, uniós szintű 
szinergiák megerősítésében, különösen a 
kikötő szerinti állam által végzett 
ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a 
hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint 
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a lehetséges környezetszennyezők nyomon 
követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló 
tevékenységeivel. Emellett az ügynökség 
által végzett adatfigyelés és -gyűjtés 
keretében alapvető információkat kell 
szerezni arról, hogy a tengeri olaj- és 
gázkitermelés a tengeri közlekedésre és a 
tengeri környezetre nézve milyen 
potenciális veszélyeket hordoz magában.

a lehetséges környezetszennyezők nyomon 
követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló 
tevékenységeivel. Továbbá tanulmányt 
kell készíteni arról, hogy az európai 
partvédelmi őrség feladatát ellátó 
ügynökség a gyorsabb és hatékonyabb 
hatósági fellépés érdekében átvegye-e 
ezeket a tevékenységi köröket a jövőben.  
Emellett az ügynökség által végzett 
adatfigyelés és -gyűjtés keretében alapvető 
információkat kell szerezni arról, hogy a 
tengeri tengeri olaj- és gázfeltárás, 
valamint -kitermelés a tengeri közlekedésre 
és a tengeri környezetre nézve milyen 
potenciális veszélyeket hordoz magában.

Or. de

Módosítás 23
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni.

(12) Az ügynökségnek különösen 
segítenie kell a Bizottságot a földközi-
tengeri és fekete-tengeri régió azon 
harmadik országaira irányuló vizsgálatok 
végzésében, amelyek vizein olaj- és 
gázfeltárás, valamint -kitermelés folyik, 
továbbá segítséget kell nyújtani ezen 
harmadik országok számára a tengeri 
kitermelés biztonságának fokozását célzó 
képességeik megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni.

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni. Az 
ügynökségnek különösen segíteni kell a 
Bizottságot a földközi- tengeri, fekete-
tengeri és balti-tengeri régió azon 
harmadik országaira irányuló vizsgálatok 
végzésében, amelyek vizein olaj- és 
gázfeltárás, valamint -kitermelés folyik.

Or. lt

Módosítás 25
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni.

(12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
végrehajtásának eredményességét értékelő 
munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, 
az igazgatási tanács és a tagállamok 
szerepét világosan meg kell határozni. A 
gyorsabb fellépés érdekében meg kell 
erősíteni a harmadik országokkal való 
együttműködést a feladatok ellátása terén.

Or. de

Módosítás 26
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
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1406/2002/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügynökség a szükséges technikai és 
tudományos támogatással és magas szintű
szakértelemmel segíti a tagállamokat és a 
Bizottságot az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazásában a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem és a hajók 
okozta szennyezés megelőzése terén, a 
jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében és a már hatályos 
intézkedések eredményességének 
értékelésében.

2. Az ügynökség a szükséges technikai és 
tudományos támogatással és magas szintű 
szakértelemmel segíti a tagállamokat és a 
Bizottságot a vonatkozó uniós 
jogszabályok megfelelő alkalmazásában a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
tengeri környezet védelme, különösen a 
hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények – többek között olaj- és 
gázkitermelő fúrószigetek és csővezeték-
állomások – okozta szennyezés 
megelőzése terén, a jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzésében és a már 
hatályos intézkedések eredményességének 
értékelésében.

Or. en

Módosítás 27
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ügynökségnek továbbá az 
együttműködés fejlesztésén és a 
katasztrófamegelőzésre való 
összpontosításon keresztül támogatnia kell 
a határokon átívelő, jelenleg is működő 
partmenti koordinációt, amely révén a 
hálózatok technikai és tudományos 
segítséget kaphatnak az ügynökségtől, 
valamint tudomást szerezhetnek a 
regionális és helyi hatóságok a sajátos 
helyi körülményekre vonatkozó részletes 
ismereteiről. 
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Módosítás 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
2 cikk –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

1. Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő 
mobil létesítmények (többek között 
szállítóberendezések) okozta szennyezés 
megelőzése és a tengeri szennyezés elleni 
fellépés terén. 

Or. lt

Módosítás 29
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

1. Az 1. cikkben meghatározott célok 
megfelelő módon történő elérésének 
biztosítására az ügynökség a (2) 
bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a 
tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények és csővezeték-állomások 
okozta szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén.
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Módosítás 30
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1406/2002/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a meglévő elektronikus felderítő 
rendszer használatának kiterjesztése az 
egyéb vízi járművekre.

Or. en

Módosítás 31
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügynökség a tagállamokban 
ellenőrzéseket végez feladatai teljesítése 
céljából és annak érdekében, hogy segítse a 
Bizottságot kötelezettségeinek 
teljesítésében, különösen annak 
értékelésében, hogy az uniós jogszabályok 
végrehajtása eredményes-e.

1. Az ügynökség a tagállamokban 
ellenőrzéseket végez feladatai teljesítése 
céljából és annak érdekében, hogy segítse a 
Bizottságot kötelezettségeinek 
teljesítésében, különösen annak 
értékelésében, hogy az uniós jogszabályok 
végrehajtása eredményes-e, továbbá 
segítséget nyújt a Bizottságnak a 
környezeti hatásvizsgálatok 
felülvizsgálatához.

Or. en

Indokolás

Az EMSA szerepet vállalhat a tengeri tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálatok 
ellenőrzésében is, hogy ki lehessen küszöbölni a rendkívül érzékeny tengeri ökoszisztémákra 
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káros környezeti hatásokat. 

Módosítás 32
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően.

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően. Az ügynökség 
különösen segíti a Bizottságot a földközi-
tengeri és a fekete-tengeri régió azon 
harmadik országaira irányuló vizsgálatok 
végzésében, amelyek vizein olaj- és 
gázfeltárás, és -kitermelés folyik, továbbá 
segítséget kell nyújtani ezen harmadik 
országok számára a tengeri kitermelésük 
biztonságának növelését célzó képességeik 
megerősítéséhez..

Or. en

Módosítás 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
1406/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés



PE462.560v03-00 14/16 AM\864120HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően.

Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében 
elvégzi harmadik országokban az uniós 
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 
különösen az Unió által a 391/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően elismert szervezetek 
tekintetében, valamint a tengerészek 
képzését és képesítését illetően a 
2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően, továbbá a 
földközi-tengeri, fekete-tengeri és balti-
tengeri régió azon harmadik országaiban 
is, amelyek vizein olaj- és gázfeltárás, és -
kitermelés folyik.

Or. lt

Módosítás 34
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont 
1406/2002/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság kérésére az igazgatási tanács 
az érintett tagállamok hozzájárulásával 
határozhat az ügynökség feladatainak 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
végrehajtásához szükséges regionális 
központok létrehozásáról.

3. A Bizottság kérésére az igazgatási tanács 
az érintett tagállamok hozzájárulásával és 
együttműködése mellett határozhat az 
ügynökség feladatainak leghatékonyabb és 
legeredményesebb végrehajtásához 
szükséges regionális központok 
létrehozásáról, fokozva a megelőző 
intézkedésekben jelenleg szerepet vállaló 
regionális és nemzeti hálózatokkal való 
együttműködést.

Or. en
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Módosítás 35
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont 
1406/2002/EK rendelet
16 cikk –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelem és tapasztalatok 
alapján történik. Kinevezése előtt az 
igazgatási tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.

1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek, a nemek közötti 
esélyegyenlőség figyelembevételével, 
valamint a tengeri biztonság, a tengeri 
védelem, a hajók okozta szennyezés 
megelőzése és a tengeri szennyezés elleni 
fellépés terén gyűjtött szakértelem és 
tapasztalatok alapján történik. Kinevezése 
előtt az igazgatási tanács által kiválasztott 
jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.

Or. ro

Módosítás 36
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont 
1406/2002/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az osztályvezetők kinevezése az 
érdemeik és dokumentált irányítási és 
vezetői képességeik figyelembevételével, 
valamint a tengeri biztonság, a tengeri 

4. Az osztályvezetők kinevezése az 
érdemeik és dokumentált irányítási és 
vezetői képességeik és a nemek közötti 
esélyegyenlőség figyelembevételével, 
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védelem, a hajók okozta szennyezés és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik 
alapján történik. Az osztályvezetőket az 
ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, 
miután a döntését az igazgatási tanács 
jóváhagyta.

valamint a tengeri biztonság, a tengeri 
védelem, a hajók okozta szennyezés és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik 
alapján történik. Az osztályvezetőket az 
ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, 
miután a döntését az igazgatási tanács 
jóváhagyta.

Or. ro

Módosítás 37
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont 
1406/2002/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelőzése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
gyűjtött szakértelem és tapasztalatok 
alapján történik. Kinevezése előtt az 
igazgatási tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.

1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetői 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók és tengeri olaj- és gázkitermelő 
létesítmények és csővezeték-állomások 
okozta szennyezés megelőzése és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött 
szakértelem és tapasztalatok alapján 
történik. Kinevezése előtt az igazgatási 
tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, 
hogy tegyen nyilatkozatot az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt, és 
válaszoljon az annak tagjai által feltett 
kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg.

Or. en


