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KORTFATTAD MOTIVERING

Oljeläckaget efter Deepwater Horizons haveri i Mexikanska golfen underströk behovet av att 
fokusera på frågor om maritim säkerhet och förebyggande av föroreningar i EU:s havsmiljö. 
Europaparlamentet behandlade dessa frågor för första gången i sin resolution av den 
7 oktober 2010 om EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (som 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet tog initiativ till). 

Detta förslag till ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk 
sjösäkerhetsbyrå utgör parlamentets första möjlighet att i lagstiftningen undersöka sätt att 
stärka byråns roll för att förbättra miljöskyddet och öka insatskapaciteten vid olyckor i 
EU:s vatten. 

Den föreslagna förordningen bör på bästa sätt ta tillvara sjösäkerhetsbyråns kunskaper och 
utvidga dess möjlighet att ge kommissionen och medlemsstaterna stöd för att motverka 
föroreningar från olje- och gasanläggningar till havs och för att ta fram kravprofiler och 
vägledning om licenser för utvinning och produktion av olja och gas. Förordningen syftar 
även till att öka betydelsen av de system som sjösäkerhetsbyrån använder i sitt nuvarande 
arbete, såsom CleanSeaNet och det elektroniska detekteringssystemet, att utvidga byråns 
inspektionsbehörighet samt att undersöka dess potential att genomföra oberoende 
undersökningar i samband med frågor som rör licenser och betalningsansvar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den senaste händelseutvecklingen har 
visat vilka risker som utvinningen och 
produktionen av olja och gas till havs 
innebär för sjötransporter och havsmiljön. 
Byråns ansvarsområde bör uttryckligen 
utökas till att omfatta insatser vid 
föroreningar till följd av sådan verksamhet. 
Byrån bör dessutom bistå kommissionen 
med att analysera säkerheten vid flyttbara 
gas- och oljeanläggningar till havs för att 
upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete 
utgå från den expertis som den har 
utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, 

(8) Den senaste händelseutvecklingen har 
visat vilka risker som utvinningen och 
produktionen av olja och gas till havs 
innebär för sjötransporter och havsmiljön. 
Byråns ansvarsområde bör uttryckligen 
utökas till att omfatta förebyggande av och 
insatser vid föroreningar till följd av sådan 
verksamhet. Byrån bör dessutom bistå 
kommissionen med att analysera 
säkerheten vid flyttbara gas- och 
oljeanläggningar till havs för att upptäcka 
eventuella brister, och i sitt arbete utgå från 
den expertis som den har utvecklat inom 
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förhindrande av föroreningar från fartyg 
och insatser vid sådana havsföroreningar.

sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av 
föroreningar från fartyg och olje- och 
gasanläggningar till hav samt insatser vid 
sådana havsföroreningar. Byrån bör 
framför allt, genom sin befintliga 
satellitövervaknings- och 
bevakningstjänst, hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att upptäcka och 
hantera effekterna av oljeutsläpp från 
olje- och gasanläggningar till havs.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kommissionen bör genomföra en 
övergripande översyn av licens- och 
betalningsansvarskraven i samband med 
utvinning av kolväten och annan 
verksamhet till havs samt, om lämpligt, 
lägga fram förslag på mer harmoniserade 
krav på unionsnivå. I detta sammanhang 
bör kommissionen utreda huruvida det 
bör ingå i byråns uppdrag att som 
oberoende tredje part genomföra
granskningar och kontroller av licenser, 
för att på så sätt säkerställa transparens 
och insyn i miljörutinerna.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) En utvidgning av byråns uppgifter 
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rörande olje- och gasanläggningar till 
havs bör återspeglas i budgeten, som 
antas i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1406/2002, och bör 
leda till en utvidgning av personalen och 
dess olycksberedskap, om detta behövs för 
att byrån effektivt ska kunna utföra dessa 
nya uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Byråns befintliga elektroniska 
detekteringssystem kan användas för fler 
fartygstyper, eftersom systemet kan bidra 
till att förbättra effektiviteten i 
sjötransporterna och därmed skapa 
incitament att flytta över transporter från 
lastbilar till fartyg. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Byråns kunskaper om föroreningar 
och olycksberedskap i den marina miljön 
skulle även vara värdefulla för 
utvecklingen av vägledning om tilldelning 
av licenser för utvinning och produktion 
av olja och gas till havs. Byrån bör därför 
bistå kommissionen och medlemsstaterna 
med denna uppgift.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Byrån utför inspektioner för att bistå 
kommissionen i arbetet med att utvärdera 
genomförandet av EU-lagstiftningen. Det 
bör finnas en tydlig rollfördelning mellan 
byrån, kommissionen, medlemsstaterna 
och styrelsen.

(12) Byrån utför inspektioner för att bistå 
kommissionen i arbetet med att utvärdera 
genomförandet av EU-lagstiftningen. Det 
bör finnas en tydlig rollfördelning mellan 
byrån, kommissionen, medlemsstaterna 
och styrelsen. Byrån bör framför allt 
hjälpa kommissionen med att genomföra 
inspektioner i de tredjeländer vid 
Medelhavet och Svarta havet där man 
prospekterar efter och utvinner olja och 
gas.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och 
kommissionen tekniskt och vetenskapligt 
stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå 
för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt 
tillämpa unionslagstiftningen på området 
för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och 
förhindrande av föroreningar från fartyg,
bevaka genomförandet av denna och 
utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och 
kommissionen tekniskt och vetenskapligt 
stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå 
för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt 
tillämpa unionslagstiftningen på området 
för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och 
förhindrande av föroreningar från fartyg 
och olje- och gasanläggningar till havs, 
bevaka genomförandet av denna och 
utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de mål som anges i 
artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska 
byrån utföra de uppgifter som anges i 
punkt 2 i denna artikel på området för 
sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande 
av föroreningar från fartyg och insatser vid 
sådana havsföroreningar.

1. För att säkerställa att de mål som anges i 
artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska 
byrån utföra de uppgifter som anges i 
punkt 2 i denna artikel på området för 
sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande 
av föroreningar från fartyg och olje- och 
gasanläggningar till havs samt insatser 
vid sådana havsföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) i utvecklingen av krav och vägledning 
i samband med licensiering för utvinning 
och produktion av olja och gas till havs, 
och då framför allt miljö- och 
samhällsskyddsaspekterna av detta,

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utvidga användandet av det befintliga 
elektroniska detekteringssystemet för 
andra fartyg än tankfartyg.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Byrån ska använda sin 
satellitövervaknings- och 
bevakningstjänst ”CleanSeaNet”, som 
upprättats genom artikel 10 i 
direktiv 2005/35/EG, för att upptäcka 
föroreningar i havet som orsakats av 
mindre oljespill från olje- och 
gasanläggningar till havs.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska dessutom för kommissionens Byrån ska dessutom för kommissionens 
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räkning genomföra inspektioner i 
tredjeländer i enlighet med kraven i 
EU-lagstiftningen, särskilt när det gäller 
organisationer som är erkända av EU i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 391/20091 och 
utbildning och certifiering av sjöfolk i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/106/EG2.

räkning genomföra inspektioner i 
tredjeländer i enlighet med kraven i 
EU-lagstiftningen, särskilt när det gäller 
organisationer som är erkända av EU i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 391/20091 och 
utbildning och certifiering av sjöfolk i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/106/EG2, samt i de 
tredjeländer vid Medelhavet och 
Svarta havet i vars vatten utvinning av 
olja och gas sker.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska i förekommande fall, och i 
alla händelser när en inspektionscykel 
avslutas, analysera inspektionsrapporterna 
för att identifiera övergripande resultat och 
dra allmänna slutsatser om de befintliga 
åtgärdernas effektivitet. Byrån ska 
presentera denna analys för kommissionen 
för vidare diskussion med 
medlemsstaterna.”

3. Byrån ska i förekommande fall, och i 
alla händelser när en inspektionscykel 
avslutas, analysera inspektionsrapporterna 
för att identifiera övergripande resultat och 
dra allmänna slutsatser om de befintliga 
åtgärdernas effektivitet. Byrån ska 
presentera denna analys för kommissionen 
för vidare diskussion med medlemsstaterna
och göra den tillgänglig för allmänheten i 
ett lättillgängligt format, inklusive i 
elektronisk form.”

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byråns verkställande direktör ska utses 
och avsättas av styrelsen. Den 
verkställande direktören ska utses för en 
period om fem år, utifrån en förteckning 
över kandidater som kommissionen 
föreslår, på grundval av meriter, 
dokumenterad skicklighet i förvaltning och 
ledarskap samt kompetens och erfarenhet 
som är relevant för sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd och förhindrande av 
föroreningar från fartyg samt insatser vid 
sådana havsföroreningar. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra 
femtedels majoritet av alla ledamöter som 
har rösträtt.

1. Byråns verkställande direktör ska utses 
och avsättas av styrelsen. Den 
verkställande direktören ska utses för en 
period om fem år, utifrån en förteckning 
över kandidater som kommissionen 
föreslår, på grundval av meriter, 
dokumenterad skicklighet i förvaltning och 
ledarskap samt kompetens och erfarenhet 
som är relevant för sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd och förhindrande av 
föroreningar från fartyg och olje- och 
gasanläggningar till havs samt insatser vid 
sådana havsföroreningar. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra 
femtedels majoritet av alla ledamöter som 
har rösträtt.

Or. en


