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Amendement 15
João Ferreira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Agentschap moet in het belang van 
de Unie handelen. Dit betekent dat het 
Agentschap in het kader van zijn 
bevoegdheid buiten het grondgebied van 
de EU mag optreden.

(5) Het Agentschap moet handelen in het 
belang van het behoud van het mariene 
milieu, in het bijzonder door te streven 
naar voorkoming en beheersing van de 
verontreiniging die veroorzaakt wordt 
door de offshore exploratie van aardolie 
en aardgas. Daartoe dient het Agentschap
zijn activiteiten te coördineren met die van 
de in aanmerking komende nationale en 
internationale organen die 
verantwoordelijk zijn voor relevante 
gebieden.

Or. pt

Amendement 16
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het Agentschap moet de Commissie 
ten volle bijstaan bij onderzoeksactiviteiten 
met betrekking tot zijn 
bevoegdheidsgebied. Overlappingen met 
de werkzaamheden van het bestaande 
onderzoekskader van de EU moeten echter 
worden vermeden. Het Agentschap dient 
derhalve geen onderzoeksprojecten te 
beheren.

(6) Het Agentschap moet de Commissie 
ten volle bijstaan bij onderzoeksactiviteiten 
met betrekking tot zijn 
bevoegdheidsgebied. Overlappingen met 
de werkzaamheden van het bestaande 
onderzoekskader van de EU moeten echter 
worden vermeden. Het Agentschap dient 
derhalve geen onderzoeksprojecten te 
beheren. Bij de uitbreiding van de taken 
van het Agentschap moet erop gelet 
worden dat deze duidelijk en nauwkeurig 
worden omschreven, dat er geen 
overlappingen zijn en dat iedere 
onoverzichtelijkheid wordt vermeden;

Or. de
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Amendement 17
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu.
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar bestrijding van 
verontreiniging door dergelijke activiteiten. 
Voorts moet het Agentschap de Commissie 
bijstaan bij het analyseren van de 
veiligheid van mobiele offshoregas- en 
olie-installaties om mogelijke zwakheden 
op te sporen, op basis van de 
deskundigheid die het heeft ontwikkeld 
met betrekking tot maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

(8) Olierampen op zee zijn de 
consequenties van ongecontroleerde 
risico's als gevolg van offshoreactiviteiten 
die samenhangen met de exploratie en 
productie van olie en gas, waarvan de 
effecten grote gebieden van de zee en kust 
beïnvloeden, en dus ook het zeevervoer. 
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar bestrijding van 
verontreiniging door dergelijke activiteiten. 
Voorts moet het Agentschap de Commissie 
bijstaan bij het analyseren van de 
veiligheid van mobiele offshoregas- en 
olie-installaties om mogelijke zwakheden 
op te sporen, op basis van de 
deskundigheid die het heeft ontwikkeld 
met betrekking tot maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

Or. fi

Amendement 18
Bart Staes

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu. 
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar bestrijding van 
verontreiniging door dergelijke activiteiten. 

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu. 
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar de voorkoming en
bestrijding van verontreiniging door 
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Voorts moet het Agentschap de Commissie 
bijstaan bij het analyseren van de 
veiligheid van mobiele offshoregas- en 
olie-installaties om mogelijke zwakheden 
op te sporen, op basis van de 
deskundigheid die het heeft ontwikkeld 
met betrekking tot maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

dergelijke activiteiten. Voorts moet het 
Agentschap de Commissie bijstaan bij het 
analyseren van de veiligheid van mobiele 
offshoregas- en olie-installaties om 
mogelijke zwakheden op te sporen, op 
basis van de deskundigheid die het heeft 
ontwikkeld met betrekking tot maritieme 
veiligheid, maritieme beveiliging, de 
preventie van verontreiniging door schepen 
en de bestrijding van mariene 
verontreiniging. In het bijzonder dient het 
Agentschap door middel van zijn 
bestaande satellietdienst voor toezicht en 
bewaking de Commissie en de lidstaten bij 
te staan bij de opsporing en het opvangen 
van de gevolgen van olielekkage van 
offshoregas- en olie-installaties.

Or. en

Amendement 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties
voor het zeevervoer en het mariene milieu. 
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar bestrijding van 
verontreiniging door dergelijke activiteiten. 
Voorts moet het Agentschap de Commissie 
bijstaan bij het analyseren van de 
veiligheid van mobiele offshoregas- en 
olie-installaties om mogelijke zwakheden 
op te sporen, op basis van de 
deskundigheid die het heeft ontwikkeld 
met betrekking tot maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's van offshoreactiviteiten in verband 
met de exploratie, de productie en het 
vervoer van aardolie en aardgas 
aangetoond voor het zeevervoer en het 
mariene milieu. Het gebruik van de 
responsmogelijkheden van het Agentschap 
moet uitdrukkelijk worden uitgebreid naar 
bestrijding van verontreiniging door 
dergelijke activiteiten. Voorts moet het 
Agentschap de Commissie bijstaan bij het 
analyseren van de veiligheid van mobiele 
offshoregas- en olie-installaties (met 
inbegrip van vervoersinstallaties) om 
mogelijke zwakheden op te sporen, op 
basis van de deskundigheid die het heeft 
ontwikkeld met betrekking tot maritieme 
veiligheid, maritieme beveiliging, de 
preventie van verontreiniging door schepen 
en de bestrijding van mariene 
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verontreiniging.

Or. lt

Amendement 20
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu. 
Het gebruik van de responsmogelijkheden 
van het Agentschap moet uitdrukkelijk 
worden uitgebreid naar bestrijding van 
verontreiniging door dergelijke activiteiten. 
Voorts moet het Agentschap de Commissie 
bijstaan bij het analyseren van de 
veiligheid van mobiele offshoregas- en 
olie-installaties om mogelijke zwakheden 
op te sporen, op basis van de 
deskundigheid die het heeft ontwikkeld 
met betrekking tot maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

(8) Recente gebeurtenissen hebben de 
risico's aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer, het mariene milieu en 
kustgebieden. Het gebruik van de 
responsmogelijkheden van het Agentschap 
moet uitdrukkelijk worden uitgebreid naar 
bestrijding van verontreiniging door 
dergelijke activiteiten. Voorts moet het 
Agentschap de Commissie bijstaan bij het 
analyseren van de veiligheid van mobiele 
offshoregas- en olie-installaties om 
mogelijke zwakheden op te sporen, op 
basis van de deskundigheid die het heeft 
ontwikkeld met betrekking tot maritieme 
veiligheid, maritieme beveiliging, de 
preventie van verontreiniging door schepen 
en de bestrijding van mariene 
verontreiniging.

Or. en

Amendement 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het Agentschap is uitgegroeid tot een 
autoriteit op het gebied van maritieme 
verkeersgegevens op EU-niveau die van 
belang en relevant zijn voor andere 
activiteiten van de EU. Door zijn 

(10) Het Agentschap is uitgegroeid tot een 
autoriteit op het gebied van maritieme 
verkeersgegevens op EU-niveau die van 
belang en relevant zijn voor andere 
activiteiten van de EU. Door zijn 
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activiteiten, met name betreffende 
havenstaatcontrole, toezicht op maritiem 
verkeer en scheepsroutes en bijstand bij het 
opsporen van potentiële verontreinigers, 
moet het Agentschap helpen op EU-niveau 
synergieën betreffende bepaalde 
kustwachtoperaties tot stand te brengen. 
Daarnaast moet het Agentschap bij het 
vergaren en controleren van gegevens ook 
basisinformatie verzamelen over potentiële 
bedreigingen van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu.

activiteiten, met name betreffende 
havenstaatcontrole, toezicht op maritiem 
verkeer en scheepsroutes en bijstand bij het 
opsporen van potentiële verontreinigers, 
moet het Agentschap helpen op EU-niveau 
synergieën betreffende bepaalde 
kustwachtoperaties tot stand te brengen. 
Daarnaast moet het Agentschap bij het 
vergaren en controleren van gegevens ook 
basisinformatie verzamelen over potentiële 
bedreigingen van het zeevervoer en het 
mariene milieu door offshoreactiviteiten in 
verband met de exploratie, de productie en 
het vervoer van aardolie en aardgas.

Or. lt

Amendement 22
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het Agentschap is uitgegroeid tot een 
autoriteit op het gebied van maritieme 
verkeersgegevens op EU-niveau die van 
belang en relevant zijn voor andere 
activiteiten van de EU. Door zijn 
activiteiten, met name betreffende 
havenstaatcontrole, toezicht op maritiem 
verkeer en scheepsroutes en bijstand bij het 
opsporen van potentiële verontreinigers, 
moet het Agentschap helpen op EU-niveau 
synergieën betreffende bepaalde 
kustwachtoperaties tot stand te brengen. 
Daarnaast moet het Agentschap bij het 
vergaren en controleren van gegevens ook 
basisinformatie verzamelen over potentiële 
bedreigingen van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu.

(10) Het Agentschap is uitgegroeid tot een 
autoriteit op het gebied van maritieme 
verkeersgegevens op EU-niveau die van 
belang en relevant zijn voor andere 
activiteiten van de EU. Door zijn 
activiteiten, met name betreffende 
havenstaatcontrole, toezicht op maritiem 
verkeer en scheepsroutes en bijstand bij het 
opsporen van potentiële verontreinigers, 
moet het Agentschap helpen op EU-niveau 
synergieën betreffende bepaalde 
kustwachtoperaties tot stand te brengen. 
Bovendien moet er een studie worden 
uitgevoerd om na te gaan of het 
Agentschap dergelijke taken in de 
toekomst als Europese kustwacht zou 
moeten gaan vervullen om een sneller en 
doeltreffender optreden van de 
autoriteiten mogelijk te maken. Daarnaast 
moet het Agentschap bij het vergaren en 
controleren van gegevens ook 
basisinformatie verzamelen over potentiële 
bedreigingen van offshorewinning-, 
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gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene milieu.

Or. de

Amendement 23
Bart Staes

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Agentschap voert inspecties uit 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de efficiënte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. 
De rollen van het Agentschap, de 
Commissie, de lidstaten en de raad van 
bestuur moeten duidelijk worden 
vastgesteld.

(12) In het bijzonder wordt de Commissie 
door het Agentschap bijgestaan bij het 
uitvoeren van inspecties in derde landen 
in het gebied van de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee in wier wateren de 
opsporing en productie van aardolie en 
aardgas plaatsvindt, en bij het bieden van 
hulp aan deze derde landen bij de 
versterking van hun vermogen de 
veiligheid van hun offshoreoperaties te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Agentschap voert inspecties uit 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de efficiënte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. 
De rollen van het Agentschap, de 
Commissie, de lidstaten en de raad van 
bestuur moeten duidelijk worden 
vastgesteld.

(12) Het Agentschap voert inspecties uit 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de efficiënte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. 
De rollen van het Agentschap, de 
Commissie, de lidstaten en de raad van 
bestuur moeten duidelijk worden 
vastgesteld. In het bijzonder wordt de 
Commissie door het Agentschap 
bijgestaan bij het uitvoeren van inspecties 
in derde landen in het gebied van de 
Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de 
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Oostzee in wier wateren de opsporing en 
productie van aardolie en aardgas 
plaatsvindt.

Or. lt

Amendement 25
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Agentschap voert inspecties uit 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de efficiënte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. 
De rollen van het Agentschap, de 
Commissie, de lidstaten en de raad van 
bestuur moeten duidelijk worden 
vastgesteld.

(12) Het Agentschap voert inspecties uit 
om de Commissie bij te staan bij de 
beoordeling van de efficiënte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. 
De rollen van het Agentschap, de 
Commissie, de lidstaten en de raad van 
bestuur moeten duidelijk worden 
vastgesteld. De samenwerking met derde 
landen bij het uitvoeren van de taken 
moet geïntensiveerd worden om een 
sneller optreden mogelijk te maken.

Or. de

Amendement 26
João Ferreira

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap biedt de lidstaten en de 
Commissie de nodige technische en 
wetenschappelijke bijstand en een hoog 
niveau van deskundigheid, teneinde hen te 
helpen bij de correcte toepassing van de 
Uniewetgeving op het gebied van 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging en de voorkoming van 
verontreiniging door schepen, bij de 

2. Het Agentschap biedt de lidstaten en de 
Commissie de nodige technische en 
wetenschappelijke bijstand en een hoog 
niveau van deskundigheid, teneinde hen te 
helpen bij de correcte toepassing van de 
relevante wetgeving op het gebied van 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, mariene bescherming van het 
milieu, in het bijzonder de voorkoming
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controle op de uitvoering daarvan en bij de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
ingevoerde maatregelen.

van verontreiniging door schepen en door 
offshoregas- en olie-installaties, met 
inbegrip van gas- en olieboorplatforms en 
terminals van pijpleidingen, bij de 
controle op de uitvoering daarvan en bij de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
ingevoerde maatregelen.

Or. en

Amendement 27
João Ferreira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap dient ook steun te 
verlenen aan grensoverschrijdende 
kustcoördinatienetwerken om de 
samenwerking te ontwikkelen, zich 
duidelijker op de voorkoming van rampen 
te richten en de netwerken daarbij in de 
gelegenheid te stellen profijt te hebben 
van zowel de technische en 
wetenschappelijke bijstand van het 
Agentschap als de gedetailleerde kennis 
over specifieke kenmerken en plaatselijke 
omstandigheden van regionale en lokale 
autoriteiten. 

Or. pt

Amendement 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de correcte 1. Met het oog op de correcte 
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verwezenlijking van de in artikel 1 
vermelde doelstellingen voert het 
Agentschap de in lid 2 van dit artikel 
genoemde taken uit op het gebied van 
maritieme veiligheid en maritieme 
beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

verwezenlijking van de in artikel 1 
vermelde doelstellingen voert het 
Agentschap de in lid 2 van dit artikel 
genoemde taken uit op het gebied van 
maritieme veiligheid en maritieme 
beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en door 
mobiele offshore gas- en olie-installaties 
(met inbegrip van vervoersinstallaties) en 
de bestrijding van mariene verontreiniging. 

Or. lt

Amendement 29
João Ferreira

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de correcte 
verwezenlijking van de in artikel 1 
vermelde doelstellingen voert het 
Agentschap de in lid 2 van dit artikel 
genoemde taken uit op het gebied van 
maritieme veiligheid en maritieme 
beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging.

1. Met het oog op de correcte 
verwezenlijking van de in artikel 1 
vermelde doelstellingen voert het 
Agentschap de in lid 2 van dit artikel 
genoemde taken uit op het gebied van 
maritieme veiligheid en maritieme 
beveiliging, de preventie van 
verontreiniging door schepen en 
offshoregas- en olie-installaties, met 
inbegrip van terminals van pijpleidingen
en de bestrijding van mariene 
verontreiniging.

Or. en

Amendement 30
Bart Staes

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het gebruik van het bestaande 
elektronische detectiesysteem uit te
breiden tot andere vaartuigsoorten.

Or. en

Amendement 31
Bart Staes

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het vervullen van zijn taken en om 
de Commissie bij te staan bij het vervullen 
van haar verplichtingen in het kader van 
het Verdrag en met name de beoordeling 
van de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
Uniewetgeving, voert het Agentschap 
inspecties uit in de lidstaten.

1. Voor het vervullen van zijn taken en om 
de Commissie bij te staan bij het vervullen 
van haar verplichtingen in het kader van 
het Verdrag en met name de beoordeling 
van de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
Uniewetgeving, helpt het Agentschap de 
Commissie bij het onderzoek van de 
milieueffectbeoordelingen en voert het 
inspecties uit in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het EMSA zou ook een rol kunnen spelen bij het nauwkeurig bekijken van 
milieueffectbeoordelingen voor offshore activiteiten ter voorkoming van nadelige gevolgen voor 
het milieu in uiterst kwetsbare mariene ecosystemen.

Amendement 32
Bart Staes

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts voert het Agentschap namens de Voorts voert het Agentschap namens de 
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Commissie inspecties uit in derde landen, 
zoals vereist bij de EU-wetgeving, met 
name wat betreft organisaties die door de 
Unie erkend zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 391/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en wat 
betreft de opleiding en certificering van 
zeevarenden overeenkomstig Richtlijn 
2008/106/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

Commissie inspecties uit in derde landen, 
zoals vereist bij de EU-wetgeving, met 
name wat betreft organisaties die door de 
Unie erkend zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 391/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en wat 
betreft de opleiding en certificering van 
zeevarenden overeenkomstig Richtlijn 
2008/106/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. In het bijzonder wordt de 
Commissie door het Agentschap 
bijgestaan bij het uitvoeren van inspecties 
in derde landen in het gebied van de 
Middellandse Zee en de Zwarte Zee in 
wier wateren de opsporing en productie 
van aardolie en aardgas plaatsvindt, en bij 
het bieden van hulp aan deze derde 
landen bij de versterking van hun 
vermogen de veiligheid van hun 
offshoreoperaties te verbeteren.

Or. en

Amendement 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts voert het Agentschap namens de 
Commissie inspecties uit in derde landen, 
zoals vereist bij de EU-wetgeving, met 
name wat betreft organisaties die door de 
Unie erkend zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 391/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en wat 
betreft de opleiding en certificering van 
zeevarenden overeenkomstig Richtlijn 
2008/106/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

Voorts voert het Agentschap namens de 
Commissie inspecties uit in derde landen, 
zoals vereist bij de EU-wetgeving, met 
name wat betreft organisaties die door de 
Unie erkend zijn overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 391/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en wat 
betreft de opleiding en certificering van 
zeevarenden overeenkomstig Richtlijn 
2008/106/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, en tevens in derde landen in 
het gebied van de Middellandse Zee, de 
Zwarte Zee en de Oostzee in wier wateren 
de opsporing en productie van aardolie en 
aardgas plaatsvindt.
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Or. lt

Amendement 34
João Ferreira

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van de Commissie kan de 
raad van bestuur met toestemming van de 
lidstaten besluiten de plaatselijke kantoren 
op te richten die noodzakelijk zijn om de 
taken van het Agentschap op de meest 
efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren.

3. Op verzoek van de Commissie kan de 
raad van bestuur met toestemming van en 
in samenwerking met de lidstaten 
besluiten de plaatselijke kantoren op te 
richten die noodzakelijk zijn om de taken 
van het Agentschap op de meest efficiënte 
en effectieve manier uit te voeren, waarbij 
de samenwerking met bestaande en 
nationale netwerken die zich reeds met 
preventiemaatregelen bezighouden wordt 
geïntensiveerd.

Or. en

Amendement 35
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerende directeur wordt benoemd 
en ontslagen door de raad van bestuur. Hij 
wordt geselecteerd uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst met 
kandidaten en wordt door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd op grond van verdienste en van 
door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden, alsook bekwaamheid en 
ervaring die relevant is voor maritieme 

1. De uitvoerende directeur wordt benoemd 
en ontslagen door de raad van bestuur. Hij 
wordt geselecteerd uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst met 
kandidaten en wordt door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd op grond van verdienste en van 
door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden en tevens gendergelijkheid,
alsook bekwaamheid en ervaring die 
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veiligheid, maritieme beveiliging, de 
voorkoming van verontreiniging door 
schepen en de bestrijding van mariene 
verontreiniging. Vóór de benoeming kan 
de door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden. 
De raad van bestuur neemt een besluit met 
een meerderheid van vier vijfde van alle 
stemgerechtigde leden.

relevant is voor maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de voorkoming van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden. De raad van bestuur 
neemt een besluit met een meerderheid van 
vier vijfde van alle stemgerechtigde leden.

Or. ro

Amendement 36
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De afdelingshoofden worden benoemd 
op grond van verdienste en van door 
bewijsstukken aangetoonde bestuurlijke en 
leidinggevende vaardigheden, alsook 
professionele bekwaamheid en ervaring die 
relevant is voor maritieme veiligheid, 
maritieme beveiliging, de voorkoming van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging. 
De afdelingshoofden worden benoemd en 
ontslagen door de uitvoerend directeur na 
een positief advies van de raad van bestuur.

4. De afdelingshoofden worden benoemd 
op grond van verdienste en van door 
bewijsstukken aangetoonde bestuurlijke en 
leidinggevende vaardigheden en tevens 
gendergelijkheid, alsook professionele 
bekwaamheid en ervaring die relevant is 
voor maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, de voorkoming van 
verontreiniging door schepen en de 
bestrijding van mariene verontreiniging. 
De afdelingshoofden worden benoemd en 
ontslagen door de uitvoerend directeur na 
een positief advies van de raad van bestuur.

Or. ro

Amendement 37
João Ferreira

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
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Verordening (EG) nr. 1406/2002
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerende directeur wordt benoemd 
en ontslagen door de raad van bestuur. Hij 
wordt geselecteerd uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst met 
kandidaten en wordt door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd op grond van verdienste en van 
door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden, alsook bekwaamheid en 
ervaring die relevant is voor maritieme 
veiligheid, maritieme beveiliging, de 
voorkoming van verontreiniging door 
schepen en de bestrijding van mariene 
verontreiniging. Vóór de benoeming kan 
de door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden. 
De raad van bestuur neemt een besluit met 
een meerderheid van vier vijfde van alle 
stemgerechtigde leden.

1.  De uitvoerende directeur wordt 
benoemd en ontslagen door de raad van
bestuur. Hij wordt geselecteerd uit een 
door de Commissie voorgestelde lijst met 
kandidaten en wordt door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd op grond van verdienste en van 
door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden, alsook bekwaamheid en 
ervaring die relevant is voor maritieme 
veiligheid, maritieme beveiliging, de 
voorkoming van verontreiniging door 
schepen en offshoregas- en olie-
installaties, met inbegrip van terminals 
van pijpleidingen, en de bestrijding van 
mariene verontreiniging. Vóór de 
benoeming kan de door de raad van bestuur 
gekozen kandidaat worden verzocht een 
verklaring voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden. De raad van bestuur neemt 
een besluit met een meerderheid van vier 
vijfde van alle stemgerechtigde leden.

Or. en


