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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Išsiliejus naftai platformoje „Deepwater Horizon“ Meksikos įlankoje pasidarė aišku, kad 
reikia sutelkti dėmesį į jūrų saugumo ir taršos prevencijos ES jūros aplinkoje klausimus. 
Europos Parlamentas pradėjo nagrinėti šiuos klausimus savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliucijoje 
dėl ES veiksmų, susijusių su naftos paieška ir gavyba Europoje, kurią visų pirma parengti 
paskatino Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. 

Siūlomas reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, 
įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (EJSA), sudaro pirmąją teisėkūros galimybę 
Parlamentui išnagrinėti būdus, kaip sustiprinti esamą EJSA veiklą siekiant nustatyti tolesnius 
aplinkos apsaugos tikslus ir patobulinti reagavimo į avarijas pajėgumus ES vandenyse. 

Siūlomame reglamente turėtų būti tinkamiausiai pasinaudojama Agentūros žiniomis ir 
stiprinamas jos vaidmuo siekiant padėti Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti taršos iš 
jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių prevenciją, taip pat nustatyti reikalavimus ir gaires dėl 
naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos licencijų išdavimo ir teikti Komisijai ir valstybėms 
narėms paramą šiais klausimais. Pagal siūlomą reglamentą taip pat turėtų būti nustatytas 
didesnis tokių sistemų, kaip „CleanSeaNet“ ir elektroninė aptikimo sistema, kurią savo 
veikloje naudoja EJSA, vaidmuo, taip pat išplėsta EJSA tikrinimo veikla ir ištirtas jos 
potencialas atlikti nepriklausomą auditą licencijų išdavimo ir finansinio įsipareigojimo 
klausimais.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų 
naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 
veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 
aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai 
turėtų būti naudojami ir reaguojant į tokios 
veiklos sukeltą taršą. Be to, agentūra 
turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių 
judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, 
siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, 
remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose 
srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, 
taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į 

(8) Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų 
naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 
veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 
aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai 
turėtų būti naudojami ir užkertant kelią 
tokios veiklos sukeltai taršai ir reaguojant 
į ją. Be to, agentūra turėtų padėti Komisijai 
tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos 
įrenginių saugumą, siekdama nustatyti jų 
galimus trūkumus, remdamasi patirtimi, 
kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų saugumo, 
apsaugos jūroje, taršos iš laivų ir iš jūroje 
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taršą jūrose. esančių naftos bei dujų įrenginių
prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose.
Ypač agentūra turėtų, pasitelkusi esamą 
palydovinę stebėsenos ir sekimo tarnybą, 
teikti pagalbą Komisijai ir valstybėms 
narėms siekiant aptikti iš jūroje esančių 
naftos ir dujų įrenginių išsiliejusią naftą 
ir panaikinti tokio išsiliejimo pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Komisija turėtų atlikti išsamų 
licencijų išdavimo ir finansinės 
atsakomybės reikalavimų, susijusių su 
angliavandenilių žvalgymu ir kita veikla 
jūroje, persvarstymą ir, jeigu reikia, 
pateikti pasiūlymų dėl labiau suderintų 
reikalavimų Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų 
įvertinti, ar agentūrai turėtų būti 
nustatyta užduotis atlikti nepriklausomą 
trečiųjų šalių auditą ir priežiūros 
vaidmenį išduodant licencijas, taip 
užtikrinant aplinkosaugos praktikos 
skaidrumą ir atvirumą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Numačius agentūrai daugiau 
atsakomybės ir užduočių, susijusių su 
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jūroje esančiais naftos ir dujų įrenginiais, 
atitinkamai turėtų būti pritaikytas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 
18 straipsnį nustatytas biudžetas, taip pat, 
jeigu reikia, turėtų būti numatytas 
didesnis agentūros darbuotojų skaičius ir 
didesni reagavimo į avariją pajėgumai 
siekiant užtikrinti, kad agentūra pajėgtų 
veiksmingai vykdyti minėtas naujas 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Esama agentūros elektroninė 
aptikimo sistema galėtų būti naudingai 
taikoma kitokių tipų laivams atsižvelgiant 
į sistemos galimybes didinti jūrų 
transporto veiksmingumą, taigi būtų 
skatinama krovinius vežti ne keliais, o 
jūra. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Agentūros patirtis reaguojant į taršą 
ir avarijas jūros aplinkoje taip pat būtų 
vertinga siekiant parengti gaires dėl 
naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos 
licencijų išdavimo. Todėl agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
atlikti šią užduotį.
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Agentūra vykdo tikrinimus, siekdama 
padėti Komisijai įvertinti, ar veiksmingai 
įgyvendinami ES teisės aktai Reikėtų 
tiksliai nustatyti agentūros, Komisijos, 
valstybių narių ir administracinės valdybos 
vaidmenis.

(12) Agentūra vykdo tikrinimus, siekdama 
padėti Komisijai įvertinti, ar veiksmingai 
įgyvendinami ES teisės aktai. Reikėtų 
tiksliai nustatyti agentūros, Komisijos, 
valstybių narių ir administracinės valdybos 
vaidmenis. Ypač agentūra turėtų padėti 
Komisijai vykdyti tikrinimus trečiosiose 
šalyse Viduržemio jūros ir Juodosios jūros 
regionuose, kurių vandenyse vykdoma 
naftos ir dujų gavyba ir gamyba.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra valstybėms narėms ir 
Komisijai teikia reikiamą aukštos 
kompetencijos techninę ir mokslinę 
pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai 
taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, 
apsaugos jūroje ir taršos iš laivų 
prevencijos srityje, stebėti priemonių 
įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą 
vietoje.

2. Agentūra valstybėms narėms ir 
Komisijai teikia reikiamą aukštos 
kompetencijos techninę ir mokslinę 
pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai 
taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, 
apsaugos jūroje ir taršos iš laivų ir iš jūroje 
esančių naftos bei dujų įrenginių
prevencijos srityje, stebėti priemonių 
įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą 
vietoje.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje 
nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, 
agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų 
saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų 
prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą.

1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje 
nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, 
agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų 
saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų
ir iš jūroje esančių naftos bei dujų 
įrenginių prevencijos ir reagavimo į jūrų 
taršą.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) parengti reikalavimus ir gaires, 
susijusias su licencijų dėl naftos ir dujų 
žvalgybos bei gavybos jūros aplinkoje 
išdavimu ir ypač susijusias su jų 
aplinkosauginiais ir civilinės saugos 
aspektais;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išplėstų esamos elektroninės aptikimo 
sistemos taikymo sritį, ją panaudojant ne 
tik naftos tanklaiviams, bet ir kitiems 
laivams.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pasitelkusi savo palydovinę stebėsenos 
ir sekimo tarnybą „Clean SeaNet“, 
sukurtą pagal Direktyvos 2005/35/EB 
10 straipsnį, padeda nustatyti ir išvalyti 
taršą, atsiradusią jūros aplinkoje dėl 
nedidelio kiekio išsiliejusios naftos iš 
jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, agentūra Komisijos vardu vykdo Be to, agentūra Komisijos vardu vykdo 
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tikrinimus trečiosiose šalyse, kaip tai 
numatyta ES teisės aktuose, ypač Sąjungos 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 391/2009 pripažintose 
organizacijose, ir tikrina jūreivių rengimą 
ir atestavimą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/106/EB.

tikrinimus trečiosiose šalyse, kaip tai 
numatyta ES teisės aktuose, ypač Sąjungos 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 391/2009 pripažintose 
organizacijose, ir tikrina jūreivių rengimą 
ir atestavimą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/106/EB, taip pat 
trečiosiose šalyse Viduržemio jūros ir 
Juodosios jūros regionuose, kurių 
vandenyse vykdoma naftos ir dujų gavyba.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus 
tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų 
ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti 
horizontalius rezultatus ir padaryti bendras 
išvadas dėl taikomų priemonių 
veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau 
aptarti su valstybėmis narėmis.

3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus 
tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų 
ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti 
horizontalius rezultatus ir padaryti bendras 
išvadas dėl taikomų priemonių 
veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau 
aptarti su valstybėmis narėmis, ir paskelbia 
juos viešai lengvai prieinama forma, taip 
pat elektroniniu formatu.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 
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atleidžia administracinė valdyba.
Vykdomasis direktorius renkamas iš 
Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 
penkerių metų laikotarpiui remiantis 
nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 
administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 
taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 
susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 
taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į 
taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju 
direktoriumi, administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas 
padaryti pareiškimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
komiteto narių klausimus. Administracinė 
valdyba priima sprendimą visų balso teisę 
turinčių narių keturių penktadalių balsų 
dauguma.

atleidžia administracinė valdyba.
Vykdomasis direktorius renkamas iš 
Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 
penkerių metų laikotarpiui remiantis 
nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 
administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 
taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 
susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 
taršos iš laivų ir iš jūroje esančių naftos 
bei dujų įrenginių prevencija ir reagavimu 
į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju 
direktoriumi, administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas 
padaryti pareiškimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
komiteto narių klausimus. Administracinė 
valdyba priima sprendimą visų balso teisę 
turinčių narių keturių penktadalių balsų 
dauguma.

Or. en


