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KORT BEGRUNDELSE

Det nylige olieudslip fra Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf tydeliggjorde behovet 
for at fokusere på spørgsmål om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening i EU's 
havmiljø. Europa-Parlamentet begyndte at behandle disse spørgsmål i sin beslutning af 7. 
oktober 2010 om EU's foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i 
Europa (oprindelig initieret af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed). 

Den foreslåede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et 
europæisk agentur for søfartssikkerhed (EMSA) giver for første gang Parlamentet en 
lovgivningsmæssig mulighed for at undersøge, hvordan man kan styrke EMSA's nuværende 
opgaver med henblik på fremme af miljøbeskyttelsesmål og indsatskapaciteten ved ulykker i 
EU's farvande. 

Den foreslåede forordning bør gøre bedst mulig brug af agenturets ekspertise og styrke dets 
rolle med hensyn til bistand og støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med 
forebyggelse af forurening fra offshore-olie- og gasanlæg og udvikling af krav og 
vejledninger vedrørende udstedelse af licenser til olie- og gasefterforskning og -produktion. 
Den foreslåede forordning bør desuden sikre en øget rolle for systemer som CleanSeaNet og 
det elektroniske sporingssystem, som EMSA bruger i sit arbejde, udvide EMSA's 
inspektionsopgaver og undersøge agenturets mulighed for at udføre uafhængige revisioner i 
forbindelse med licensudstedelse og spørgsmål om økonomisk erstatningsansvar.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er 
der sat fokus på risiciene ved offshore-
efterforskning og -produktion af olie og 
gas for søtransport og havmiljø. 
Udnyttelsen af agenturets indsatskapacitet 
bør udtrykkeligt udvides til at omfatte 
bekæmpelse af forurening hidrørende fra 
sådanne aktiviteter. Agenturet bør desuden 
bistå Kommissionen med en analyse af 
sikkerheden ved mobile offshore-olie- og 
gasanlæg for at påpege eventuelle 

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er 
der sat fokus på risiciene ved offshore-
efterforskning og -produktion af olie og 
gas for søtransport og havmiljø. 
Udnyttelsen af agenturets indsatskapacitet 
bør udtrykkeligt udvides til at omfatte 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
hidrørende fra sådanne aktiviteter. 
Agenturet bør desuden bistå 
Kommissionen med en analyse af 
sikkerheden ved mobile offshore-olie- og 
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svagheder, idet det bygger sit bidrag på den 
ekspertise, det har udviklet med hensyn til 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse af forurening fra skibe og 
bekæmpelse af havforurening.

gasanlæg for at påpege eventuelle 
svagheder, idet det bygger sit bidrag på den 
ekspertise, det har udviklet med hensyn til 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse af forurening fra skibe og fra 
offshore-olie- og gasanlæg og 
bekæmpelse af havforurening. Agenturet 
skal især gennem sin nuværende 
satellitovervågning og -kontroltjeneste 
bistå Kommissionen og medlemsstaterne i 
forbindelse med afsløring og bekæmpelse 
af virkningerne af olieudslip, der stammer 
fra offshore-olie- og gasanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen skal foretage en 
omfattende gennemgang af licenser og 
krav om finansielt erstatningsansvar i 
forbindelse med udvinding af olie og gas 
og andre offshore-aktiviteter og om 
nødvendigt fremsætte forslag til mere 
harmoniserede krav på EU-plan. 
Kommissionen skal i denne forbindelse 
vurdere, om agenturet skal have til opgave 
at udføre uafhængige 
tredjepartsrevisioner og gives en 
tilsynsrolle i forbindelse med 
licensudstedelse for dermed at sikre 
gennemsigtighed og offentliggørelse af 
oplysninger om miljøpraksis.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Udvidelsen af agenturets opgaver og 
ansvarsområder i forbindelse med 
offshore-olie- og gasanlæg bør afspejles i 
budgettet, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1406/2002, og bør 
medføre en forøgelse af agenturets 
personale og indsatskapacitet ved ulykker, 
hvis det er nødvendigt for at agenturet 
kan varetage disse nye opgaver på effektiv 
vis.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Det ville være hensigtsmæssigt at 
anvende agenturets eksisterende 
elektroniske sporingssystem til flere 
skibstyper i betragtning af systemets 
potentiale for forbedring af 
søtransportens effektivitet og dermed 
skabe incitamenter til at flytte 
godstransporten fra vejtransport til 
søtransport. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Agenturets ekspertise med hensyn til 
forurening og indsats ved ulykker i 
havmiljøet vil også være værdifuld i 
forbindelse med udvikling af vejledninger 
vedrørende licensudstedelse til olie- og 
gasudvinding og -produktion. Agenturet 
bør derfor bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med denne opgave.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Agenturet udfører inspektioner for at 
bistå Kommissionen med at vurdere den 
faktiske gennemførelse af EU-
lovgivningen. Agenturets, Kommissionens, 
medlemsstaternes og bestyrelsens rolle bør 
tydeligt defineres.

(12) Agenturet udfører inspektioner for at 
bistå Kommissionen med at vurdere den 
faktiske gennemførelse af EU-
lovgivningen. Agenturets, Kommissionens, 
medlemsstaternes og bestyrelsens rolle bør 
tydeligt defineres. Agenturet skal især 
bistå Kommissionen i forbindelse med 
gennemførelse af inspektioner i 
tredjelande i Middelhavs- og 
Sortehavsområdet, i hvis farvande der 
foretages olie- og gasudvinding og -
produktion. 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Kommissionen den nødvendige tekniske 
og videnskabelige støtte og sagkundskab 
på højt plan for at bistå dem med at 
anvende Unionens lovgivning for 
søfartssikkerhed, søfartssikring og 
forebyggelse af forurening fra skibe 
korrekt, overvåge dens gennemførelse og 
vurdere gældende foranstaltningers 
effektivitet.

2. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Kommissionen den nødvendige tekniske
og videnskabelige støtte og sagkundskab 
på højt plan for at bistå dem med at 
anvende Unionens lovgivning for 
søfartssikkerhed, søfartssikring og 
forebyggelse af forurening fra skibe og fra 
offshore-olie- og gasanlæg korrekt, 
overvåge dens gennemførelse og vurdere 
gældende foranstaltningers effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at formålet i artikel 1 
opfyldes på passende vis, varetager 
agenturet de i denne artikels stk. 2 nævnte 
opgaver på områderne søfartssikkerhed, 
søfartssikring, forebyggelse af forurening 
fra skibe og bekæmpelse af havforurening.

1. For at sikre, at formålet i artikel 1 
opfyldes på passende vis, varetager 
agenturet de i denne artikels stk. 2 nævnte 
opgaver på områderne søfartssikkerhed, 
søfartssikring, forebyggelse af forurening 
fra skibe og fra offshore-olie- og 
gasanlæg og bekæmpelse af 
havforurening.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) i udviklingen af krav eller enhver 
vejledning vedrørende licensudstedelse til 
olie- og gasudvinding og -produktion i 
havmiljøet og især de hermed forbundne 
miljø- og civilbeskyttelsesspørgsmål

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at udvide anvendelsen af det 
eksisterende elektroniske sporingssystem 
til andre skibe end olietankskibe

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 2 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved opsporing og oprensning af 
forurening i havmiljøet forårsaget af 
mindre olieudslip fra offshore-olie- og 
gasanlæg ved hjælp af den 
satellitovervågning og -kontroltjeneste, 
som kaldes CleanSeaNet og er oprettet i 
henhold til direktiv 2005/35/EF 

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal desuden udføre inspektioner 
på Kommissionens vegne i tredjelande som 
pålagt ifølge EU-lovgivningen, bl.a. 
vedrørende organisationer, som Unionen 
har anerkendt i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 391/2009, og vedrørende 
undervisning og attestering af søfarende i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/106/EF.

Agenturet skal desuden udføre inspektioner 
på Kommissionens vegne i tredjelande som 
pålagt ifølge EU-lovgivningen, bl.a. 
vedrørende organisationer, som Unionen 
har anerkendt i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 391/2009, og vedrørende 
undervisning og attestering af søfarende i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/106/EF, samt i tredjelande i 
Middelhavs- og Sortehavsområdet, i hvis 
farvande der foretages olie- og 
gasudvinding og -produktion.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter behov og under alle 
omstændigheder når en cyklus af 
inspektioner er afsluttet, analyserer
agenturet rapporter fra denne cyklus med 
henblik på at påpege resultater af 
horisontal betydning og generelle 
konklusioner om de iværksatte 
foranstaltningers effektivitet. Agenturet 

3. Efter behov og under alle 
omstændigheder når en cyklus af 
inspektioner er afsluttet, analyserer 
agenturet rapporter fra denne cyklus med 
henblik på at påpege resultater af 
horisontal betydning og generelle 
konklusioner om de iværksatte 
foranstaltningers effektivitet. Agenturet 
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forelægger denne analyse for 
Kommissionen med henblik på yderligere 
drøftelser med medlemsstaterne.

forelægger denne analyse for 
Kommissionen med henblik på yderligere 
drøftelser med medlemsstaterne og 
offentliggør denne i et lettilgængeligt 
format, herunder i elektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes 
og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen 
foretages fra en liste over kandidater, der 
foreslås af Kommissionen, for en 
femårsperiode på grundlag af fortjeneste og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer 
og erfaring, som er relevant for 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse af forurening fra skibe og 
bekæmpelse af havforurening. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 
har valgt, opfordres til at afgive med en 
udtalelse for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen 
træffer sin beslutning med et flertal på fire 
femtedele af de stemmeberettigede 
medlemmer.

1. Den administrerende direktør udnævnes 
og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen 
foretages fra en liste over kandidater, der 
foreslås af Kommissionen, for en 
femårsperiode på grundlag af fortjeneste og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer 
og erfaring, som er relevant for 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse af forurening fra skibe og fra 
offshore-olie- og gasanlæg og 
bekæmpelse af havforurening. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 
har valgt, opfordres til at afgive med en 
udtalelse for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen 
træffer sin beslutning med et flertal på fire 
femtedele af de stemmeberettigede 
medlemmer.

Or. en


