
AM\864120SL.doc PE462.560v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2010/0303(COD)

11. 4. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
15–37

Osnutek mnenja
Bart Staes
(PE458.845v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

Predlog uredbe
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))



PE462.560v03-00 2/16 AM\864120SL.doc

SL

AM_Com_LegOpinion



AM\864120SL.doc 3/16 PE462.560v03-00

SL

Predlog spremembe 15
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Agencija deluje v interesu Unije. To 
pomeni, da lahko Agencija deluje tudi 
zunaj ozemlja EU na področju svojih 
pristojnosti.

(5) Agencija bi morala delovati v interesu 
ohranjanja morskega okolja, zlasti s 
prizadevanji za preprečevanje in 
nadziranje onesnaževanja, ki ga povzroča 
raziskovanje nafte in zemeljskega plina na 
morju. Zato bi morala svoje dejavnosti 
uskladiti z dejavnostmi ustreznih 
nacionalnih in mednarodnih organov, 
odgovornih za ustrezna področja.

Or. pt

Predlog spremembe 16
Matthias Groote

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo 
Komisiji na področju raziskovalnih 
dejavnosti glede na področje pristojnosti. 
Treba se je izogniti podvojevanju dela z 
obstoječim okvirom za raziskave EU. 
Predvsem pa Agencija ne sme biti 
zadolžena za upravljanje raziskovalnih 
projektov.

(6) Agencija bi morala okrepiti podporo 
Komisiji na področju raziskovalnih 
dejavnosti glede na področje pristojnosti. 
Treba se je izogniti podvojevanju dela z 
obstoječim okvirom za raziskave EU. 
Predvsem pa Agencija ne sme biti 
zadolžena za upravljanje raziskovalnih 
projektov. Pri razširitvi nalog je treba 
paziti, da so naloge jasno in natančno 
opisane, da se ne podvajajo ter da se 
prepreči nepreglednost.

Or. de
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Predlog spremembe 17
Hannu Takkula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja 
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje 
na onesnaženje, ki izhaja iz takih 
dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija 
zagotavljati podporo Komisiji pri analizi 
varnosti premičnih vrtin na morju za plin in 
nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja.

(8) Naftne katastrofe na morju so 
posledica neobvladljivih tveganj zaradi 
dejavnosti na morju, povezanih z 
raziskovanjem in izkoriščanjem nafte in 
zemeljskega plina, ki vplivajo na velika 
morska in obalna območja in s tem tudi 
na pomorski promet. Uporaba sposobnosti 
odzivanja Agencije bi morala biti 
nedvoumno razširjena, da bi lahko 
pokrivala odzivanje na onesnaženje, ki 
izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi 
morala Agencija zagotavljati podporo 
Komisiji pri analizi varnosti premičnih 
vrtin na morju za plin in nafto, da bi lahko 
odkrila možne pomanjkljivosti in na 
podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na 
področju pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na onesnaženje morja.

Or. fi

Predlog spremembe 18
Bart Staes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja 
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje
na onesnaženje, ki izhaja iz takih

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja 
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala
preprečevanje onesnaženja in odzivanje
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dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija 
zagotavljati podporo Komisiji pri analizi 
varnosti premičnih vrtin na morju za plin in 
nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja.

nanj, ki izhaja iz takih dejavnosti. Poleg 
tega bi morala Agencija zagotavljati 
podporo Komisiji pri analizi varnosti 
premičnih vrtin na morju za plin in nafto, 
da bi lahko odkrila možne pomanjkljivosti 
in na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na 
področju pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na onesnaženje morja.
Agencija bi morala zlasti z obstoječo 
službo za satelitsko spremljanje in nadzor 
pomagati Komisiji in državam članicam 
pri odkrivanju in obravnavanju posledic 
iztekanja nafte iz naftnih in plinskih 
obratov na morju.

Or. en

Predlog spremembe 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila
nevarnost dejavnosti raziskovanja in
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja 
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje 
na onesnaženje, ki izhaja iz takih 
dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija 
zagotavljati podporo Komisiji pri analizi 
varnosti premičnih vrtin na morju za plin in 
nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja.

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja,
izkoriščanja in transporta nafte in 
zemeljskega plina na morju za pomorski 
promet in morsko okolje. Uporaba 
sposobnosti odzivanja Agencije bi morala 
biti nedvoumno razširjena, da bi lahko 
pokrivala odzivanje na onesnaženje, ki 
izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi 
morala Agencija zagotavljati podporo 
Komisiji pri analizi varnosti premičnih
vrtin na morju za plin in nafto (vključno s 
transportnimi napeljavami), da bi lahko 
odkrila možne pomanjkljivosti in na 
podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na 
področju pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na onesnaženje morja.

Or. lt
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Predlog spremembe 20
Corinne Lepage

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja 
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje 
na onesnaženje, ki izhaja iz takih 
dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija 
zagotavljati podporo Komisiji pri analizi 
varnosti premičnih vrtin na morju za plin in 
nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja.

(8) Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet, morsko okolje 
in obalna območja. Uporaba sposobnosti 
odzivanja Agencije bi morala biti 
nedvoumno razširjena, da bi lahko 
pokrivala odzivanje na onesnaženje, ki 
izhaja iz takih dejavnosti. Poleg tega bi 
morala Agencija zagotavljati podporo 
Komisiji pri analizi varnosti premičnih 
vrtin na morju za plin in nafto, da bi lahko 
odkrila možne pomanjkljivosti in na 
podlagi izkušenj, ki jih je pridobila na 
področju pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na onesnaženje morja.

Or. en

Predlog spremembe 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden 
dobavitelj podatkov o pomorskem prometu 
na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni 
za druge dejavnosti EU. Agencija bi 
morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v 
zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem 
pomorskega prometa in plovnih poti ter 
pomočjo pri odkrivanju možnih 

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden 
dobavitelj podatkov o pomorskem prometu 
na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni 
za druge dejavnosti EU. Agencija bi 
morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v 
zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem 
pomorskega prometa in plovnih poti ter 
pomočjo pri odkrivanju možnih 
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onesnaževalcev, prispevati k krepitvi 
sinergij na ravni EU pri nekaterih 
dejavnostih obalne straže. Poleg tega bi 
Agencija lahko s spremljanjem in 
zbiranjem podatkov zbrala osnovne 
podatke o možnih nevarnostih, ki jih za 
pomorski promet in morsko okolje 
pomenita raziskovanje in izkoriščanje nafte 
in zemeljskega plina na morju.

onesnaževalcev, prispevati k krepitvi 
sinergij na ravni EU pri nekaterih 
dejavnostih obalne straže. Poleg tega bi 
Agencija lahko s spremljanjem in 
zbiranjem podatkov zbrala osnovne 
podatke o možnih nevarnostih, ki jih za 
pomorski promet in morsko okolje 
pomenita raziskovanje, izkoriščanje in 
transport nafte in zemeljskega plina na 
morju.

Or. lt

Predlog spremembe 22
Matthias Groote

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden 
dobavitelj podatkov o pomorskem prometu 
na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni 
za druge dejavnosti EU. Agencija bi 
morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v 
zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem 
pomorskega prometa in plovnih poti ter 
pomočjo pri odkrivanju možnih 
onesnaževalcev, prispevati k krepitvi 
sinergij na ravni EU pri nekaterih 
dejavnostih obalne straže. Poleg tega bi 
Agencija lahko s spremljanjem in 
zbiranjem podatkov zbrala osnovne 
podatke o možnih nevarnostih, ki jih za 
pomorski promet in morsko okolje 
pomenita raziskovanje in izkoriščanje nafte 
in zemeljskega plina na morju.

(10) Agencija se je uveljavila kot ugleden 
dobavitelj podatkov o pomorskem prometu 
na ravni EU, ki so zanimivi in pomembni 
za druge dejavnosti EU. Agencija bi 
morala s svojimi dejavnostmi, zlasti v 
zvezi s pomorsko inšpekcijo, spremljanjem 
pomorskega prometa in plovnih poti ter 
pomočjo pri odkrivanju možnih 
onesnaževalcev, prispevati k krepitvi 
sinergij na ravni EU pri nekaterih 
dejavnostih obalne straže. Poleg tega je 
treba na podlagi študije ugotoviti, ali naj v 
prihodnje agencija kot evropska obalna 
straža prevzame take naloge, da bi lahko 
organi ukrepali hitreje in ustrezneje.
Poleg tega bi Agencija lahko s 
spremljanjem in zbiranjem podatkov zbrala 
osnovne podatke o možnih nevarnostih, ki 
jih za pomorski promet in morsko okolje 
pomenita raziskovanje in izkoriščanje nafte 
in zemeljskega plina na morju.

Or. de
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Predlog spremembe 23
Bart Staes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede 
kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega 
izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, 
Komisije, držav članic in upravnega 
odbora morajo biti jasno določene.

(12) Agencija bi morala zlasti pomagati
Komisiji pri izvajanju inšpekcijskih 
pregledov v tretjih državah Sredozemlja in 
črnomorske regije, v čigar vodah se 
opravlja raziskovanje in črpanje nafte in 
plina, ter pri pomoči tem tretjim državam 
pri krepitvi njihovih zmogljivosti za boljšo 
varnost pri projektih na morju.

Or. en

Predlog spremembe 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede 
kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega 
izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, 
Komisije, držav članic in upravnega 
odbora morajo biti jasno določene.

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede 
kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega 
izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, 
Komisije, držav članic in upravnega 
odbora morajo biti jasno določene.
Agencija bi morala zlasti pomagati 
Komisiji pri izvajanju inšpekcijskih 
pregledov v tretjih državah Sredozemlja in 
črnomorske ter baltske regije, v čigar 
vodah se opravlja raziskovanje in 
izkoriščanje nafte in plina.

Or. lt
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Predlog spremembe 25
Matthias Groote

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede 
kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega 
izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, 
Komisije, držav članic in upravnega 
odbora morajo biti jasno določene.

(12) Agencija izvaja inšpekcijske preglede 
kot podporo Komisiji pri oceni dejanskega 
izvajanja zakonodaje EU. Vloge Agencije, 
Komisije, držav članic in upravnega 
odbora morajo biti jasno določene. Treba 
je okrepiti sodelovanje s tretjimi državami 
pri izvajanju nalog, da bi omogočili 
hitrejše ukrepanje.

Or. de

Predlog spremembe 26
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija zagotavlja državam članicam 
in Komisiji potrebno tehnično in 
znanstveno podporo ter visoko stopnjo 
strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim 
pomagala pravilno uporabljati zakonodajo
Unije na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite in preprečevanja 
onesnaževanja z ladij, spremljati njeno 
izvajanje in ocenjevati učinkovitost 
obstoječih ukrepov.

2. Agencija zagotavlja državam članicam 
in Komisiji potrebno tehnično in 
znanstveno podporo ter visoko stopnjo 
strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim 
pomagala pravilno uporabljati ustrezno
zakonodajo na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, zaščite 
morskega okolja, zlasti pri zagotavljanju
preprečevanja onesnaževanja z ladij ter iz 
naftnih in plinskih obratov na morju, tudi 
z naftnih in plinskih ploščadi ter 
terminalov, spremljati njeno izvajanje in 
ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 27
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 1 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija za razvoj usklajevanja 
podpira tudi obstoječe mreže za čezmejno 
in obalno usklajevanje, pri čemer posebno 
pozornost nameni preprečevanju nesreč 
ter s tem mrežam omogoči, da izkoristijo 
tehnično in znanstveno pomoč agencije in 
poglobljeno znanje regionalnih in 
lokalnih oblasti v zvezi s posebnimi 
lastnostmi in lokalnimi pogoji. 

Or. pt

Predlog spremembe 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja, da bi zagotovila 
primerno doseganje ciljev iz člena 1.

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij ter premičnih vrtin 
na morju za nafto in plin (vključno s 
transportnimi napeljavami) in odzivanja 
na onesnaženje morja, da bi zagotovila 
primerno doseganje ciljev iz člena 1. 

Or. lt
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Predlog spremembe 29
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja, da bi zagotovila 
primerno doseganje ciljev iz člena 1.

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij ter naftnih in
plinskih obratov na morju, tudi s 
terminalov, in odzivanja na onesnaženje 
morja, da bi zagotovila primerno doseganje 
ciljev iz člena 1.

Or. en

Predlog spremembe 30
Bart Staes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) razširitvi uporabe obstoječih sistemov 
elektronskega odkrivanja na druge vrste 
plovil;

Or. en

Predlog spremembe 31
Bart Staes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih 
Agenciji in podporo Komisiji pri 
opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, 
predvsem oceno dejanskega izvajanja 
zakonodaje Unije, Agencija izvaja 
inšpekcije v državah članicah.

1. Za opravljanje nalog, prej dodeljenih 
Agenciji in podporo Komisiji pri 
opravljanju dolžnosti iz Pogodbe, 
predvsem oceno dejanskega izvajanja 
zakonodaje Unije, Agencija pomaga 
Komisiji pri pregledu presoj vplivov na 
okolje in izvaja inšpekcije v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za pomorsko varnost bi lahko delovala tudi pri pregledovanju presoj 
vplivov na okolje za dejavnosti na morju, da bi preprečili škodljive vplive na zelo občutljive 
morske ekosisteme.

Predlog spremembe 32
Bart Staes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v 
imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot 
to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede 
organizacij, ki jih Unija priznava v skladu 
z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter usposabljanja 
pomorščakov in izdajanja spričeval 
pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v 
imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot 
to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede 
organizacij, ki jih Unija priznava v skladu 
z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter usposabljanja 
pomorščakov in izdajanja spričeval 
pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija 
predvsem pomaga Komisiji pri izvajanju 
inšpekcijskih pregledov v tretjih državah 
Sredozemlja in črnomorske regije, v čigar 
vodah se opravlja raziskovanje in črpanje 
nafte in plina, ter pri pomoči tem tretjim 
državam pri krepitvi njihovih zmogljivosti 
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za boljšo varnost pri projektih na morju.

Or. en

Predlog spremembe 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v 
imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot 
to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede 
organizacij, ki jih Unija priznava v skladu 
z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter usposabljanja 
pomorščakov in izdajanja spričeval 
pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Agencija izvaja inšpekcijske preglede v 
imenu Komisije tudi v tretjih državah, kot 
to zahteva zakonodaja EU, predvsem glede 
organizacij, ki jih Unija priznava v skladu 
z Uredbo (ES) 391/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter usposabljanja 
pomorščakov in izdajanja spričeval 
pomorščakom iz Direktive 2008/106/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, pa tudi v 
tretjih državah Sredozemlja ter 
črnomorske in baltske regije, v čigar 
vodah se opravlja raziskovanje in 
izkoriščanje nafte in plina.

Or. lt

Predlog spremembe 34
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni 
odbor v soglasju z zadevnimi državami 
članicami sklene, da bo ustanovil območne 
centre, potrebne za opravljanje nalog 

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni 
odbor v soglasju in sodelovanju z 
zadevnimi državami članicami sklene, da 
bo ustanovil območne centre, potrebne za 
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Agencije na najbolj uspešen in učinkovit 
način.

opravljanje nalog Agencije na najbolj 
uspešen in učinkovit način, in s tem 
okrepil sodelovanje med obstoječimi 
regionalnimi in nacionalnimi omrežji, ki 
že sodelujejo pri preventivnih ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 35
Rovana Plumb

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovanje je kandidat s 
seznama, ki jih predlaga Komisija, za 
obdobje petih let na podlagi zaslug ter 
dokazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in 
izkušenj, s področja pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere 
upravni odbor, je lahko pred imenovanjem 
povabljen, da pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta, poda izjavo in 
odgovori na vprašanja njegovih članov. 
Upravni odbor sprejme odločitev s 
štiripetinsko večino članov, ki imajo 
glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovan je kandidat s 
seznama kandidatov, ki jih predlaga 
Komisija, za obdobje petih let na podlagi 
zaslug ter dokazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, pa tudi enakosti 
spolov, usposobljenosti in izkušenj, s 
področja pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. 
Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, je 
lahko pred imenovanjem povabljen, da 
pred pristojnim odborom Evropskega 
parlamenta, poda izjavo in odgovori na 
vprašanja njegovih članov. Upravni odbor 
sprejme odločitev s štiripetinsko večino 
članov, ki imajo glasovalno pravico.

Or. ro

Predlog spremembe 36
Rovana Plumb

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi 
zaslug ter dokazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, pa tudi 
usposobljenosti in izkušenj, s področja 
pomorske varnosti, pomorske zaščite, 
preprečevanja onesnaževanja z ladij in 
odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje 
oddelka imenuje ali razreši izvršilni 
direktor po predhodnem pozitivnem 
mnenju upravnega odbora.

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi 
zaslug ter dokazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, pa tudi enakosti 
spolov, usposobljenosti in izkušenj, s 
področja pomorske varnosti, pomorske 
zaščite, preprečevanja onesnaževanja z 
ladij in odzivanja na morsko onesnaženje. 
Vodje oddelka imenuje ali razreši izvršilni 
direktor po predhodnem pozitivnem 
mnenju upravnega odbora.

Or. ro

Predlog spremembe 37
João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovanje je kandidat s 
seznama, ki jih predlaga Komisija, za 
obdobje petih let na podlagi zaslug ter 
dokazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in 
izkušenj, s področja pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere 
upravni odbor, je lahko pred imenovanjem 
povabljen, da pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta, poda izjavo in 
odgovori na vprašanja njegovih članov.
Upravni odbor sprejme odločitev s 
štiripetinsko večino članov, ki imajo 
glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovan je kandidat s 
seznama, ki jih predlaga Komisija, za 
obdobje petih let na podlagi zaslug ter 
dokazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in 
izkušenj, s področja pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij ter z naftnih in
plinskih obratov na morju, tudi 
terminalov, in odzivanja na morsko 
onesnaženje. Kandidat, ki ga izbere 
upravni odbor, je lahko pred imenovanjem 
povabljen, da pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta, poda izjavo in 
odgovori na vprašanja njegovih članov.
Upravni odbor sprejme odločitev s 
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štiripetinsko večino članov, ki imajo 
glasovalno pravico.

Or. en


