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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0611),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0343/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Rozpočtového 
výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2011),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Agentura již prokázala, že je 
efektivnější, pokud se některé úkoly, jako 
jsou například systémy satelitního 
monitorování, uskutečňují na evropské 
úrovni. Pokud lze tyto systémy uplatnit při 
podpoře jiných politických cílů, nabízí se 
členským státům úspora ve vnitrostátních 
rozpočtech a skutečná evropská přidaná 
hodnota. 
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k hospodářské krizi je jasné, že veřejné rozpočty na evropské, národní a státní 
úrovni jsou pod tlakem. Názor, že by všechny veřejné organizace bez výjimky měly zmrazit 
rozpočet, nemá smysl, jestliže investice na jedné úrovni řízení umožní velké úspory na jiných 
úrovních. EMSA může konkrétně využít stávající systémy k tomu, aby přispěla k jiným 
politickým cílům jen s mírným zvýšením zdrojů, jehož čistým výsledkem bude snížení 
evropských veřejných výdajů, jelikož vnitrostátní správní orgány nebudou muset tyto úkoly 
provádět.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Agentura poskytuje členským státům 
podrobné informace o případech 
znečištění z lodí, aby jim umožnila plnit 
jejich povinnosti vyplývající ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/351. 
Účinnost prosazování a sankce se značně 
liší i přesto, že takové znečištění může 
skončit ve vodách jiných členských států.
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2005/35 ve znění směrnice 2009/123 svěřuje členským státům odpovědnost za 
trestněprávní sankce za vypouštění znečišťujících látek, na které se tato směrnice vztahuje. 
Rovněž svěřuje agentuře ESMA klíčovou úlohu při vypracovávání technických řešení 
a poskytování technické pomoci. Doposud však členské státy ukázaly, že k plnění svých 
povinností přistupují velmi rozdílně. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Události z poslední doby podtrhly rizika 
těžby ropy a plynu a výrobních činností 
na moři pro námořní dopravu a mořské 
prostředí. Využívání reakčních schopností 
agentury by se mělo výslovně rozšířit tak, 
aby pokrývalo reakci na znečištění 
způsobené takovými činnostmi. Agentura 
by kromě toho měla být Komisi 
nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a vycházet ve svém příspěvku 
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, zabránění znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

8. Události z poslední doby podtrhly rizika 
těžby ropy a plynu a výrobních činností 
na moři pro námořní dopravu a mořské 
prostředí. Využívání schopností agentury 
by se mělo výslovně rozšířit tak, aby 
pokrývalo znečištění způsobené takovými 
činnostmi. Agentura by kromě toho měla 
být Komisi nápomocna při analyzování 
bezpečnosti ropných a plynových zařízení 
na moři za účelem určení případných 
slabých stránek a vycházet ve svém 
příspěvku z odborných znalostí získaných 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře. Tato dodatečná úloha, která nabízí 
evropskou přidanou hodnotu využitím 
stávajících znalostí a zkušeností agentury, 
by měla být doprovázena odpovídajícími 
finančními a personálními zdroji.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli EMSA nabízí vzhledem ke svým stávajícím zkušenostem a technickým systémům účinné 
řešení z hlediska nákladů, není reálné očekávat, že nové úkoly bude možné provádět bez 
určitého navýšení zdrojů. Uplatňování přísného zmrazení rozpočtu by ohrozilo schopnost 
agentury EMSA plnit její současné povinnosti, pokud jde o prevenci znečištění z lodí a reakci 
na znečištění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Zejména systém CleanSeaNet, který 
agentura v současnosti používá na 
pořizování fotografických důkazů 
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o ropných skvrnách z plavidel, by měl být 
využíván také k odhalování a záznamu 
skvrn ze zařízení na moři.

Or. en

Odůvodnění

Systémem na odhalování a monitorování ropných skvrn na úrovni EU dokázala EMSA ušetřit 
přibližně 20 % nákladů ve srovnání s vnitrostátními systémy (KOM(2011)286. Rozšíření 
systému na zařízení na moři včetně ropných a plynových plošin by mohlo přinést úsporu také 
pro vnitrostátní rozpočty.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) V současnosti se může zboží 
pohybovat v Unii po souši bez 
systematických kontrol na vnitřních 
hranicích. Naproti tomu u lodí, které se 
plaví mezi dvěma unijními přístavy, se tyto 
plavby považují za mezinárodní, a proto 
podléhají složitým administrativním 
postupům. Tím se z hlediska hospodářské 
soutěže znevýhodňuje ekologičtější způsob 
dopravy. Agentura by proto měla 
podporovat členské státy a Komisi při 
usnadňování pobřežní plavby v rámci 
vnitřního trhu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie zpracovala komplexní strategii 
námořní dopravy do roku 2018, která 

(9) Unie zpracovala komplexní strategii 
námořní dopravy do roku 2018, která 
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zahrnuje koncepci elektronických systémů 
v námořní dopravě. Kromě toho rozvíjí síť 
námořního dohledu EU. Agentura má 
k dispozici námořní systémy a aplikace, 
které jsou zajímavé pro realizaci těchto 
politik. Agentura by proto měla zpřístupnit 
systémy a údaje zainteresovaným 
partnerům.

zahrnuje koncepci elektronických systémů 
v námořní dopravě. Kromě toho rozvíjí síť 
námořního dohledu EU. Agentura má 
k dispozici námořní systémy a aplikace, 
které jsou zajímavé pro realizaci těchto 
politik a zejména pro projekt „Blue Belt“ 
a integraci systému SafeSeaNet a říčního 
informačního systému. Agentura by proto 
měla zpřístupnit systémy a údaje 
zainteresovaným partnerům.

Or. en

Odůvodnění

Projekt Blue Belt nabízí celním orgánům jistotu, že loď deklarující přepravu zboží v rámci 
EU, navštívila pouze přístavy v EU. Umožňuje snižování administrativní zátěže pro pobřežní 
plavbu při zachování stávající úrovně kontroly. Tímto způsobem je podporováno využívání 
dopravního prostředku, který způsobuje menší ekologické škody než silniční doprava. 
Obdobně by se snížilo administrativní zatížení, kdyby se umožnila hladká výměna údajů mezi 
těmito dvěma systémy o lodích, které se plaví po mořích a řekách/kanálech.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k významu nápravy 
konkurenční nerovnováhy mezi námořní 
a silniční dopravou by agentura měla 
přispět ke společné dopravní politice 
a zejména využívat své odborné zkušenosti 
a zdroje pro usnadnění zřízení jednotného 
evropského moře.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) S cílem přispět ke zřízení jednotného 
evropského moře a k tomu, aby bylo 
možné lépe předcházet znečištění moří 
a bojovat s ním, měla by být zesílena 
součinnost mezi orgány odpovědnými za 
prosazování předpisů, včetně vnitrostátní 
pobřežní stráže. V této souvislosti by 
Komise měla vypracovat studii 
proveditelnosti o evropské pobřežní stráži, 
v níž by jasně uvedla náklady a přínosy. 
Na tuto studii by měl případně navázat 
návrh na zřízení evropské pobřežní stráže.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z bodu odůvodnění 11 směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 
protiprávní jednání. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V oblasti státní přístavní inspekce 
Unie úzce spolupracuje s Pařížským 
memorandem o porozumění. S cílem 
maximalizovat účinnost by agentura 
a sekretariát Pařížského memoranda 
o porozumění měly co nejúžeji 
spolupracovat, přičemž by Komise 
a členské státy měly posoudit všechny 
možnosti dalšího zvyšování účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

V době přísných rozpočtů je zásadní, aby se zabránilo zdvojování struktur a aby se práce 
přidělila orgánu, který má nejvíc předpokladů provést danou práci účinně a účelně z hlediska 
nákladů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Požadavky na operativní pracovní 
postupy agentury pro provádění inspekcí 
by měly být přijaty v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

14.  S cílem přijmout požadavky na 
operativní pracovní postupy agentury pro 
provádění inspekcí by pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie měla být 
přenesena na Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise odráží tzv. „postup projednávání ve výborech“, který byl stanoven ve 
Smlouvách před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Postupy by se proto měly 
aktualizovat a měly by se uznat rovnocenné úlohy obou legislativních složek.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura poskytuje členským státům 
a Komisi potřebnou technickou a vědeckou 
pomoc na vysoké úrovni odbornosti 
s cílem pomoci jim správně uplatňovat 
právní předpisy Unie v oblasti námořní 
bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí, 
sledovat jejich provádění a vyhodnocovat 
účinnost zavedených opatření.

2. Agentura poskytuje členským státům 
a Komisi potřebnou technickou a vědeckou 
pomoc na vysoké úrovni odbornosti 
s cílem pomoci jim správně uplatňovat 
právní předpisy Unie v oblasti námořní 
bezpečnosti a zabránění znečištění moře, 
rozvíjet evropský námořní prostor bez 
překážek, sledovat jejich provádění 
a vyhodnocovat účinnost zavedených 
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opatření.

Or. en

Odůvodnění

Termín „znečištění  moře“ je v souladu s návrhem Komise na čl. 1 odst. 3 (reakce na 
znečišťování).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře.

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění moře a reakce na jeho
znečištění.

Or. en

Odůvodnění

Je v souladu s návrhem Komise na čl. 1 odst. 3 a umožní agentuře EMSA přispět 
k předcházení znečištění z jiných zdrojů na moři než z lodí (jmenovitě z ropných a plynových 
plošin).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v poskytování technické pomoci 
Komisi při výkonu úkolů sledování, které 
jí přísluší podle čl. 13 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady  
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2005/65/ES1,
_____________
1 Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by umožnil agentuře EMSA poskytnout Komisi technickou pomoc 
při sledování provádění směrnice o zvýšení zabezpečení přístavů. Úkol agentury EMSA by byl 
jasně omezen na aspekty, v nichž by měla příslušné technické zkušenosti; Komise by neměla 
žádnou povinnost hledat pomoc a pravděpodobně by ji ani nehledala, pokud by se 
nedomnívala, že by jí EMSA mohla poskytnout užitečné rady. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ve zpracování a provádění politik 
týkajících se úkolů agentury, jako jsou 
námořní dálnice, evropský námořní prostor 
bez překážek, elektronické systémy v 
námořní dopravě, vnitrozemské vodní 
cesty, rámcová směrnice o strategii pro 
mořské prostředí, klimatické změny, 
a v analýze bezpečnosti mobilních 
plynových a ropných zařízení na moři;

d) ve zpracování a provádění politik 
týkajících se úkolů agentury, jako jsou 
námořní dálnice, evropský námořní prostor 
bez překážek, projekt „Blue Belt“,
elektronické systémy v námořní dopravě, 
vnitrozemské vodní cesty, zejména 
interoperabilita systému SafeSeaNet 
a říčního informačního systému, rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí, 
klimatické změny, a v analýze bezpečnosti 
mobilních plynových a ropných zařízení na 
moři;

Or. en

Odůvodnění

Projekt Blue Belt nabízí celním orgánům jistotu, že loď deklarující přepravu zboží v rámci 
EU, navštívila pouze přístavy v EU. Umožňuje snižování administrativní zátěže pro pobřežní 
plavbu při zachování stávající úrovně kontroly. Tímto způsobem je podporováno využívání 
dopravního prostředku, který způsobuje menší ekologické škody než silniční doprava. 
Obdobně by se snížilo administrativní zatížení, kdyby se umožnila hladká výměna údajů mezi 
těmito dvěma systémy o lodích, které se plaví po mořích a řekách/kanálech.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v podpoře sledování uznaných 
subjektů, které provádějí úkoly 
osvědčování jménem členských států 
v souladu s článkem 9 směrnice 2009/15, 
aniž by byla dotčena práva a povinnosti 
státu vlajky;
________________
1 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 147.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že EMSA již pomáhá Komisi při sledování uznaných subjektů, pokud by 
mohla podpořit také členské státy, zlepšila by se efektivita a snížil tlak na rozpočty členských 
států. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. ca) shromažďování a analýze údajů 
o kvalifikaci a zaměstnanosti námořníků. 
Rovněž usnadňuje zřízení sítě unijních 
námořních odborných akademií s cílem 
sdílet osvědčené postupy při odborné 
přípravě námořníků.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby Evropa byla pro nové, kvalitní námořníky, kteří nahradí generaci odcházející 
do důchodu, nadále přitažlivá. EMSA by mohla hrát důležitou úlohu při zajišťování sdílení 
osvědčených postupů mezi různými akademiemi. Mohla by také shromažďovat údaje na 
celoevropské úrovni, které by byly užitečné pro vytváření politiky.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve vyšetřování námořních nehod 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/18/ES; agentura 
poskytuje podporu členským státům ve 
vyšetřování závažných námořních nehod 
a uskutečňuje analýzu zpráv o vyšetřování 
nehod za účelem určení přidané hodnoty na 
úrovni EU z hlediska vyvozeného poučení;

b) ve vyšetřování námořních nehod 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/18/ES; agentura 
poskytuje podporu členským státům ve 
vyšetřování závažných námořních nehod 
a uskutečňuje analýzu zpráv o vyšetřování 
nehod za účelem určení přidané hodnoty na 
úrovni EU z hlediska vyvozeného poučení; 
agentura je dále žádána sledovat členské 
státy při vyšetřování nehod týkajících se 
zařízení na moři.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k jiným pozměňovacím návrhům rozšiřujícím úkoly agentury EMSA i na zařízení na 
moři by bylo žádoucí, aby agentura sledovala členské státy při vyšetřování nehod, a přispěla 
tak k rozvoji evropských osvědčených postupů v této oblasti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v souvislosti s ropnými skvrnami ze 
zařízení na moři agentura pomáhá 
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členským státům a Komisi při využívání 
služby ClearSeaNet ke sledování rozsahu 
těchto skvrn a jejich dopadu na životní 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ClearSeaNet je existující systém, který prokázal svou účinnost, nabízí 
z hlediska nákladů vysoce efektivní reakci na zvýšené obavy z rizik spojených s těžbou na moři 
po katastrofě plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operativní pracovní postupy agentury 
pro vykonávání inspekcí uvedených 
v odstavci 1 podléhají požadavkům, které 
mají být přijaty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 23 odst. 2.

2. Operativní pracovní postupy agentury 
pro vykonávání inspekcí uvedených 
v odstavci 1 podléhají požadavkům, které 
mají být přijaty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 23 odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, kterým se zohledňuje vstup Lisabonské smlouvy v platnost a nahrazení 
bývalého postupu projednávání ve výborech akty v přenesené pravomoci a prováděcími 
opatřeními.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Čl. 11 odst. 1 pododstavec 2 se mění 
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takto:
Členové rady jsou jmenováni na základě 
úrovně jejich odpovídající zkušenosti 
a odbornosti v oblasti námořní 
bezpečnosti a zabránění …
a zasahování při znečištění moře … . 
Mají také zkušenosti a odbornost v oblasti 
finančního a obecného řízení, 
administrativy a politiky pro rovnost 
pohlaví.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh rozšiřuje oblast odbornosti na znečištění moře (spíše než na znečištění 
z lodí), aby se zohlednily obavy z ropných a plynových plošin. Vzhledem k povinnostem 
správní rady přidává rovněž manažerské dovednosti, které jsou stejně důležité jako technické.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 11 se odstavec 4 mění takto:
Případná účast zástupců třetích zemí 
a její podmínky jsou stanoveny 
v ustanoveních zmíněných v čl. 17 odst. 
2. Tato účast nemá vliv na váhu hlasů 
zástupců Komise ve správní radě.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže zákonodárce udělil zástupcům Komise blokační menšinu v klíčových rozhodnutích 
(např. rozhodnutí o přijetí pracovního programu), nemělo by dojít k její úpravě bez 
opětovného schválení Parlamentem a Radou. Dostanou-li třetí země hlasovací práva, není 
potřeba zvyšovat počet zástupců Komise; vhodnější by byla úprava systému vážených hlasů. 
(Viz pozměňovací návrh 22 k článku 14.)
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Čl. 14 odst. 2 pododstavec 1 se mění 
takto:
2. Každý zástupce členského státu má 
stejný podíl 75 % z celkového počtu hlasů. 
Každý zástupce Komise má stejný podíl 
25 % z celkového počtu hlasů. Výkonný 
ředitel agentury nehlasuje.

Or. en

Odůvodnění

Když bylo ve správní radě 15 zástupců členských států, pro dosažení čtyřpětinové většiny 
potřebné ke jmenování výkonného ředitele byla nezbytná podpora Komise. V případě 
zastoupení 27 členských států to již neplatí. Institucionální rovnováha by neměla být 
upravována podle minulých či budoucích rozšíření. Z tohoto důvodu je žádoucí strukturální 
řešení zahrnující vážené hlasy. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovává víceletou strategii agentury 
a po konzultaci s Komisí ji předkládá 
správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím 
příslušným zasedáním;

a) zpracovává víceletou strategii agentury 
a po konzultaci s Komisí a příslušným 
výborem Evropského parlamentu ji 
předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů 
před jejím příslušným zasedáním;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou rodově neutrálního jazyka je vhodnější zachovat používání zájmena ve 
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stávajícím nařízení. Kromě toho je to v souladu s návrhem Komise na čl. 16 odst. 2. Vzhledem 
k významu víceleté strategie a z důvodu institucionální rovnováhy by měl být Parlament do 
určité míry zapojen spolu se zástupci členských států (ve správní radě) a Komise.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa)zpracovává víceletý plán zaměstnanecké 
politiky agentury a po konzultaci s Komisí 
ho předkládá správní radě;

aa) zpracovává víceletý plán 
zaměstnanecké politiky agentury a po 
konzultaci s Komisí a příslušným výborem 
Evropského parlamentu ho předkládá 
správní radě;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou rodově neutrálního jazyka je vhodnější zachovat používání zájmena ve 
stávajícím nařízení. Kromě toho je to v souladu s návrhem Komise na čl. 16 odst. 2. Vzhledem 
k významu víceletého plánu zaměstnanecké politiky a z důvodu institucionální rovnováhy by 
měl být Parlament do určité míry zapojen spolu se zástupci členských států (ve správní radě) 
a Komise.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zpracovává roční pracovní program 
a podrobný plán činností týkajících se 
připravenosti a reakce agentury na 
znečištění a po konzultaci s Komisí ho 
předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů 
před jejím příslušným zasedáním; činí 
potřebné kroky k jejich plnění. Vyřizuje 

ab) zpracovává roční pracovní program 
a podrobný plán činností týkajících se 
připravenosti a reakce agentury na 
znečištění a po konzultaci s Komisí ho 
předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů 
před jejím příslušným zasedáním; činí 
potřebné kroky k jejich plnění a vyřizuje 
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každou žádost členského státu o pomoc 
v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

každou žádost členského státu o pomoc 
v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

Or. en

Odůvodnění

Stejný bod, pokud jde o rodově neutrální jazyk, jako v případě pozměňovacích návrhů k odst. 
2 pododst. a) a aa). Nezdá se, že by při přípravě každoročního pracovního programu byla
nutná zvláštní úloha Parlamentu, i když příslušný výbor bude i nadále zvát ředitele agentury 
na své schůze, takže existuje možnost diskutovat o prioritách a ukazatelích výkonnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po konzultaci s Komisí a v souladu 
s požadavky uvedenými v článku 3 
rozhoduje o vykonávání inspekcí 
stanovených v článku 3. Úzce spolupracuje 
s Komisí na zpracování opatření 
uvedených v čl. 3 odst. 2;“

b) netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

Stejný bod, pokud jde o rodově neutrální jazyk, jako v případě pozměňovacích návrhů k odst. 
2 pododst. a) a aa). 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 16 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
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správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů
navržených Komisí na základě výkonnosti 
a doložených správních a řídicích 
schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a zasahování při 
něm. Před jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů s 
hlasovacím právem.

správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výkonnosti 
a doložených správních a řídicích 
schopností včetně oblasti politiky pro 
rovnost pohlaví a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a zasahování při 
něm. Před jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů s 
hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na navrhované rozšíření úlohy EMSA zaměřovat se i na rizika znečištění z ropných 
a plynových zařízení by odborné znalosti v této oblasti měly být zahrnuty mezi faktory, které 
jsou zohledňovány při hledání nového výkonného ředitele. Stejně tak rostoucí obava 
z nedostatku rodové vyváženosti v řadách vyššího vedení organizací veřejného sektoru 
znamená, že by této otázce měla být věnována zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 16 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností 
a rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění z lodí a reakce na znečištění
moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo 
odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady.“

4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností 
včetně v oblasti politiky pro rovnost
pohlaví a rovněž konkrétní odbornosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a reakce na 
znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje 
nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady.“

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby výkonný ředitel i vedoucí jednotek měli zkušenosti, které jsou nezbytné pro 
vybudování různorodé organizace, která nabírá a řídí zaměstnance nediskriminačním 
způsobem. Zejména s ohledem na současné rozpočtové tlaky nelze akceptovat žádné selhání 
při získávání a udržení nejlepších pracovníků, kteří jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 a
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. Do jednoho roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě studii 
proveditelnosti o systému evropské 
pobřežní stráže a jasně uvede náklady 
a přínosy. 
Zprávu případně doplní legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

V článku 11 směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní 
jednání je Komise žádána, aby do konce roku 2006 předložila studii proveditelnosti 
o evropské pobřežní stráži. I přes opakované upomínky Parlamentu Komise tuto povinnost 
nesplnila. Mělo by být jasné, že důvěryhodnost Komise je v případě zahajování řízení 
o nesplnění povinnosti proti členským státům ohrožena, pokud rozhoduje ona sama, které 
legislativní požadavky splní. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 a
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Článek 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22b. Do [tří] let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
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parlamentu a Radě zprávu, v níž uvede, 
jak splnila EMSA dodatečné povinnosti 
stanovené tímto nařízením a důvod pro 
další rozšíření jejích cílů nebo úkolů. 
Zpráva obsahuje zejména:
a) aktuální informace o pokroku 
v integraci a zajištění vzájemné 
kompatibility říčního informačního 
systému a systému SafeSeaNet;
b) analýzu vyšší účinnosti, které bylo 
dosaženo větší integrací agentury 
a Pařížského memoranda o porozumění;
c) studii nákladů a přínosů provádění 
kontrol zařízení na moři agenturou 
EMSA jako „nezávislou třetí stranou 
dohledu“; 
d) informace o účinnosti a soudržnosti 
prosazování směrnice 2005/35 členskými 
státy a podrobné statistické údaje 
o uplatněných sankcích.
Zprávu případně doplní legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit analýzu, jak funguje revidované nařízení a zda by byly vhodné další 
úpravy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 23 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
námořní bezpečnost a zabránění 
znečištění z lodí (COSS) zřízený podle 
článku 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2099/2002.

1. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o Evropské unii, pokud jde 
o provozní pracovní postupy agentury pro 
provádění inspekcí podle definice v čl. 3 
odst. 1. 
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Or. en

Odůvodnění

Aktualizace zohledňující vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Ve zprávě poslance Szájera 
(přijaté na plenárním zasedání dne 5. května 2010) se uvádí, že Parlament a Rada by měly 
mít s ohledem na všechny aspekty přenesení zákonodárné pravomoci rovnoprávné postavení. 
Požaduje také přizpůsobení stávajících právních předpisů novým ustanovením Smlouvy. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 23 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li odkaz na tento odstavec, použijí se 
články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.

2. Pokud jde o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v tomto článku, 
použijí se postupy stanovené v článcích 
23a, 23b a 23c.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 23 odst. 1 se svěří 
Komisi na období 5 let od [datum vstupu 
v platnost]. Komise vypracuje zprávu 
o přenesených pravomocích nejpozději 
šest měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada nezruší v souladu s článkem 
23b.
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2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 23b 
a 23c.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh a následující dva zaujímají stejný přístup jako zpráva poslance 
Sterckxe o ohlašovacích formalitách (směrnice 2010/65/EU). V pozdější fázi budou 
pozměňovací návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci přizpůsobeny společnému 
ujednání o aktech v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Článek 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 23 
kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomocí, se vynasnaží uvědomit 
v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí druhý orgán 
a Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, 
a možné důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí vyjmenovaných 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
v něm je upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v původní dvouměsíční lhůtě nebo 
případně prodloužené lhůtě námitky 
proti aktu v přenesené pravomoci 
nevysloví, je akt v přenesené pravomoci 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
původní dvouměsíční lhůty nebo případně 
prodloužené lhůty, pokud Evropský 
parlamentu i Rada uvědomí Komisi 
o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky.
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) byla zřízena po nehodě ropného tankeru 
„Erika“, která způsobila značné znečištění. Své činnosti zahájila v březnu roku 2003. Třikrát 
došlo ke změnám ve zřizovacím nařízení. Cílem této nejnovější revize jsou dlouhodobé 
změny, přestože jednání budou o to delší.

NÁVRH KOMISE

Návrh Komise vychází z konzultace se zúčastněnými stranami agentury EMSA, která 
proběhla v roce 2008, z externího hodnocení a z posouzení dopadů provedeného Komisí. 
Rovněž se v něm odráží pětiletá strategie agentury, kterou přijala její správní rada (za 
přítomnosti všech členských států). Komise rovněž zveřejnila zprávu (KOM(2011)286), v níž 
uvedla, že systém odhalování a monitorování úniků ropy na úrovni EU snižuje náklady asi 
o 20 % ve srovnání se systémy na úrovni členských států.
Nové úkoly agentuře vyplývají již z plnění třetího balíčku opatření pro námořní bezpečnost. 
Agentura uzavřela se soukromými subjekty řadu „smluv o pohotovostních plavidlech pro 
odstraňování ropných skvrn”, které v případě nouze zanechají své pravidelné činnosti a zahájí 
činnost na odstranění znečištění. Návrh Komise by ujasnil, že tato plavidla by bylo možné 
využít k odstranění znečištění z jiných zdrojů, včetně ropných plošin.

Norsko a Island jsou jedinými třetími zeměmi, které jsou do agentury zapojeny. Komise 
doporučuje, aby byla rozšířena možnost využít technickou pomoc na přistupující země, 
partnerské země v rámci evropského sousedství a na země, které se podílí na Pařížském 
memorandu o porozumění. 

PŘEDCHOZÍ POSTOJE PARLAMENTU 

Parlament již zaujal postoj k řadě dalších možných úkolů agentury EMSA:

 zráva Grandese Pascuala o znečišťování z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní 
jednání zdůraznila potřebu toho, aby členské státy zabezpečily účinné odrazování od 
znečišťování z lodí;

 zpráva Corien Wortmann-Koolové o znečištění z lodí vyzvala Komisi, aby předložila 
návrh na zřízení společné evropské pobřežní stráže;

 zpráva Dirka Sterckxe o ohlašovacích formalitách lodí uvádí, že „vytvoření 
evropského námořního prostoru bez překážek vyžaduje úzkou spolupráci mezi 
příslušnými celními orgány, pohraniční policií, Europolem a orgány v oblasti
veřejného zdraví a dopravy“. Dále v ní bylo navrženo, aby Komise zvážila, do jaké 
míry by systém SafeSeaNet mohl být slučitelný s říčním informačním systémem;

 zpráva Gesine Meissnerové o integrované námořní politice naléhavě žádala Komisi 
o rozšíření mandátu agentury o bezpečnostní inspekce zařízení pro práce na moři 
a o odstraňování škod způsobených únikem ropy. Dále vyjadřuje názor, že velký 
potenciál spočívá „v intenzivnějším zapojení agentury EMSA do ostrahy pobřežních 
oblastí a ve větší podpoře poskytované členským státům, pokud jde o postihy za 
znečišťování moře“.
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V usnesení Parlamentu ze dne 7. října 2010 je uvedeno, že mandát agentury EMSA by měl 
být „rozšířen z plavidel i na zařízení na moři“ a Parlament v něm „žádá, aby byly tyto 
případné nové úkoly zohledněny při sestavování rozpočtu agentury EMSA a odrazily se 
v počtu jejích zaměstnanců“.

PŘEDCHOZÍ POSTOJE RADY

Stejně tak Rada již přijala různé příslušné závěry, především ve dnech 2.–3. prosince 2010, 
kdy vyzvala Komisi, aby zvážila „jak lze nejlépe využít stávajících nástrojů a kapacit EU pro 
civilní ochranu, reakci na mimořádné události a námořní bezpečnost rovněž v odvětví těžby 
ropy a zemního plynu na moři“. Během téhož zasedání vyzvali ministři dopravy k tomu, aby 
byla vodní doprava v plné míře začleněna do dopravních a logistických řetězců EU. 
Konkrétně podpořili „plán Komise zahájit ve spolupráci s orgány členských států 
a s agenturou EMSA pilotní projekt zaměřený na upřesnění myšlenky „modrého pásma“ 
(Blue Belt).

DALŠÍ ÚKOLY EVROPSKÉ AGENTURY PRO NÁMOŘNÍ BEZPEČNOST

EMSA je obecně považována za efektivní, dobře fungující organizaci, která nabízí členským 
státům značné úspory působením na evropské úrovni s úsporami z rozsahu, které vytváří.  
Značná část její práce zahrnuje poradenství Komisi a/nebo členským státům. 
Existuje prostor pro rozšíření činnosti EMSA tak, aby se její stávající zkušenosti a technické 
služby mohly uplatnit na širší okruh politik. Zejména by ejí systémy pro kontrolu dopravy 
mohly přispět k vytvoření evropského námořního prostoru bez překážek, který by umožnil 
přepravu zboží a cestujících po moři mezi členskými státy, aniž by bylo potřeba více formalit 
než při jejich přepravě po silnici. Předešlo by se tak narušení hospodářské soutěže ve 
prospěch dopravních prostředků, které jsou k životnímu prostředí méně šetrné. Podobně by 
EMSA měla poskytovat Komisi poradenství ohledně posílení vzájemné kompatibility 
systému SafeSeaNet a říčního informačního systému tak, aby se snížily administrativní 
náklady.

I když zpravodaj nenavrhuje vytvoření evropské pobřežní stráže, neschopnost Komise 
vypracovat studii, kterou požaduje směrnice 2005/35/ES, je velmi politováníhodná. Komisi 
by mělo být připomenuto, že je také vázána evropskými právními předpisy.
Objasnění, že stávající pohotovostní plavidla pro odstraňování ropných skvrn lze rovněž 
využít v případě znečištění moře z ropných plošin a plošin pro těžbu zemního plynu, se 
jeví jako efektivní a úsporná možnost. EMSA již kontroluje, zda klasifikační společnosti 
dodržují požadavky EU na lodní dopravu. Některé z těchto společností rovněž pracují 
s ropnými a plynovými zařízeními na moři. Pozměněné nařízení o agentuře EMSA by tedy 
mělo nejlepším možným způsobem využít odborné znalosti agentury tak, aby byly Komisi 
a členským státům ku prospěchu při předcházení znečištění z ropných a plynových zařízení na 
moři a při vytváření požadavků a pokynů pro udělování licencí k takové těžbě a produkci. 
Nařízení by rovněž mělo umožnit posílení role stávajících systémů, jako je CleanSeaNet, 
rozšířit inspekční funkce agentury a přezkoumat její předpoklady k výkonu nezávislého auditu 
v souvislosti s udělováním licencí.

EMSA by měla rovněž Komisi a členským státům poskytovat poradenství v oblasti odborné 
přípravy a osvědčování námořníků. Dlouhodobým společným cílem je docílit toho, aby 
byly pracovní příležitosti v námořním odvětví pro občany EU přitažlivější. Agentura již 
pomáhá Komisi při vytváření studie dopadů v případě prosazení Úmluvy o práci na moři 
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prostřednictvím právních předpisů EU. Dále by byla způsobilá k asistenci při provádění 
nadcházejícího sociálního námořního balíčku. Agentura by měla také usnadnit vytvoření sítě 
námořních výcvikových akademií, které zaručí předávání osvědčených postupů a zajistí 
vysoké standardy.

V současné době agentura jedná pouze jménem Komise a kontroluje předpoklady, které musí 
uznaný subjekt splnit, má-li dosáhnout uznání. Tyto kontroly zahrnují požadavky 
vycházející z mezinárodních úmluv. Proto se týkají téměř přesně stejných záležitostí, jako 
jsou ty, které vyhodnocují členské státy. Pokud by agentura prováděla požadované kontroly 
i jejich jménem, vedlo by to k úsporám z rozsahu. Přitom by nebyly vyloučeny další 
vnitrostátní požadavky.

Pokud jde o státní přístavní inspekci, je sekretariát Pařížského memoranda o porozumění 
samostatným subjektem zahrnujícím Rusko a Kanadu, stejně jako EU, ale EMSA významně 
přispívá k jeho práci. Přerozdělení úkolů nebo případné sloučení by mohlo vést k výraznému 
zvýšení účinnosti.

Zdá se, že by bylo velmi vhodné dát agentuře EMSA větší prostor pro pomoc sousedním 
zemím při snižování rizika znečištění a zasahování při znečištění. Téměř není pochyb o tom, 
že v případě havárie, v jejímž důsledku by došlo ke znečištění v jižním Středomoří, by část 
ropy skončila ve vodách EU. Za této situace je prevence jednoznačně lepší než náprava. 
Úprava nařízení tak, aby výslovně stanovilo, že EMSA může Komisi a členským státům 
pomoci při zásazích proti znečištění moře v rámci regionálních organizací (např. Helsinská 
a Barcelonská úmluva), přinese výhody v oblasti právní jistoty a transparentnosti.

ASPEKTY ŘÍZENÍ

Jak uznává návrh Komise, u zástupců členských států přítomných ve správní radě může při 
určování „politiky návštěv“ agentury EMSA docházet ke střetu zájmů, jelikož tito zástupci 
stanovují pravidla, podle nichž bude provedena inspekce v jejich vlastních organizacích. 
Avšak spíše než povolit, aby se operativní pracovní postupy agentury pro provádění inspekcí 
přijímaly v rámci postupu projednávání ve výborech, mělo by se použít ustanovení o aktech 
v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy. 

Kromě toho rozšíření EU pozměnilo rovnováhu mezi zástupci členských států a zástupci 
Komise. Členských států již není 15, ale 27, a tudíž je teoreticky možné jmenovat či odvolat 
ředitele proti vůli zástupců Komise. Systém vážených hlasů by dlouhodobě zachoval 
institucionální rovnováhu.

DŮSLEDKY PRO ROZPOČET

Je jasné, že vyvíjí-li činnost EMSA a nikoli státní správy každého členského státu zvlášť, 
sníží se evropským daňovým poplatníkům náklady a vytvoří se skutečná evropská přidaná 
hodnota. Tuto skutečnost dokládají zkušenosti s námořními kontrolními systémy, které má 
agentura k dispozici. Jejich využití k získávání hodnotných informací pro další oblasti politiky 
bude pravděpodobně mnohem úspornější než vytváření jednotlivých samostatných systémů.

Je nutné, aby se další úkoly agentury EMSA reálně odrazily v jejím rozpočtu a v počtu jejích 
zaměstnanců. V opačném případě by došlo k ohrožení její základní funkce, která spočívá 
v podpoře námořní bezpečnosti.


