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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0611),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0343/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2011),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Agenturet har allerede vist, at visse 
opgaver, såsom 
satellitovervågningssystemer, kan udføres 
mere effektivt på europæisk plan. I det 
omfang disse systemer kan anvendes til 
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støtte for andre politiske mål, opnår 
medlemsstaterne besparelser på deres 
nationale budgetter, og der skabes en reel 
europæisk merværdi. 

Or. en

Begrundelse

Den økonomiske krise har som bekendt sat de offentlige budgetter under pres på såvel 
europæisk, som nationalt og statsligt niveau. Det giver imidlertid ingen mening at kræve, at 
alle offentlige organisationer skal acceptere en fastfrysning af deres budgetter, hvis man ved 
at foretage investeringer på et niveau kan opnå større besparelser på andre niveauer i 
statsforvaltningen. Hvis EMSA således med blot en beskeden forøgelse af sine bevillinger kan 
udnytte sine eksisterende systemer til at bidrage til opfyldelsen af flere politiske mål, vil der 
opnås en nettobesparelse på de offentlige budgetter i Europa, fordi de nationale forvaltninger 
vil blive sparet for disse opgaver.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Agenturet giver medlemsstaterne 
detaljerede oplysninger om tilfælde af 
forurening fra skibe for at sætte dem i 
stand til at opfylde deres forpligtelser i
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/351.  Effektiviteten af 
håndhævelsen og sanktionerne varierer 
imidlertid meget, til trods for at en sådan 
forurening potentielt kan brede sig til 
andre landes farvande.
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11. 

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, pålægger medlemsstaterne en 
forpligtelse til at indføre strafferetlige sanktioner for udledning af de forurenende stoffer, 
direktivet omfatter. Det giver endvidere EMSA en nøglerolle i udviklingen af tekniske 
løsninger og ydelsen af teknisk bistand. Til dato har medlemsstaterne imidlertid udvist en 
stærkt varierende grad af entusiasme omkring opfyldelsen af deres forpligtelser. 
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Ændringsforslag 3

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 
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.

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 kapacitet bør 
udtrykkeligt udvides til at omfatte 
forurening hidrørende fra sådanne 
aktiviteter. Agenturet bør desuden bistå 
Kommissionen med en analyse af 
sikkerheden ved offshore-olie- og 
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 
bekæmpelse af havforurening. En sådan 
supplerende rolle, som skaber europæisk 
merværdi ved at udnytte agenturets 
eksisterende viden og ekspertise, bør 
ledsages af passende finansielle og 
menneskelige ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Selv om EMSA i kraft af sin eksisterende ekspertise og tekniske systemer er en 
omkostningseffektiv løsning, er det urealistisk at tro, at nye opgaver kan tages op uden ekstra 
bevillinger i et vist omfang. En fuldstændig fastfrysning af budgettet vil true EMSA's evne til 
at udføre sine eksisterende opgaver for så vidt angår forebyggelse af og reaktion på 
forurening fra skibe.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Navnlig bør agenturets CleanSeaNet-
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system, der på nuværende tidspunkt 
anvendes til at levere fotografisk 
dokumentation for olieudslip fra fartøjer, 
også benyttes til at afsløre og registrere 
udslip fra offshore-anlæg.

Or. en

Begrundelse

EMSA har med sit system for overvågning og afsløring af olieudslip på EU-plan sikret 
besparelser på omkring 20% i sammenligning med de nationale systemer (KOM (2011) 286). 
Udvides ordningen, så den også kommer til at omfatte offshore-anlæg, herunder olie-og 
gasplatforme, bør der kunne opnås yderligere besparelser på de nationale budgetter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) På nuværende tidspunkt kan varer 
transporteres over land i hele Unionen 
uden nogen systematisk kontrol ved de 
indre grænser. Skibes sejlads mellem to 
EU-havne betragtes derimod som 
international trafik og er som sådan 
omfattet af komplekse administrative 
procedurer. Dette stiller denne mere 
miljøvenlige transportform ringere i 
konkurrencen. Agenturet bør derfor støtte 
medlemsstaternes og Kommissionens 
bestræbelser for at fremme 
nærskibstrafikken inden for Unionens 
indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Unionen har udarbejdet en omfattende 
søtransportstrategi for 2008-2018, som 
indeholder e-maritimekonceptet. Den er 
desuden i færd med at udvikle et integreret 
EU-havovervågningsnet. Agenturet råder 
over maritime systemer og applikationer, 
der er interessante i relation til 
gennemførelsen af disse politikker. 
Agenturet bør derfor stille systemerne og 
dataene til rådighed for interesserede 
partnere.

(9) Unionen har udarbejdet en omfattende 
søtransportstrategi for 2008-2018, som 
indeholder e-maritimekonceptet. Den er 
desuden i færd med at udvikle et integreret 
EU-havovervågningsnet. Agenturet råder 
over maritime systemer og applikationer, 
der er interessante i relation til 
gennemførelsen af disse politikker, især 
hvad angår "Blue Belt"-projektet og 
integrationen af SafeSeaNet med River 
Information System. Agenturet bør derfor
stille systemerne og dataene til rådighed 
for interesserede partnere.

Or. en

Begrundelse

"Blue Belt"-projektet skal give toldmyndighederne sikkerhed for, at et skib, som deklarerer 
intra-EU-varer, kun har besøgt EU-havne. Det gør det muligt at mindske de administrative 
omkostninger ved nærskibstrafik, samtidig med at det eksisterende kontrolniveau opretholdes. 
Samtidig virker det fremmende på en transportform, som forvolder færre miljøskader end 
vejtransport. Man reducerer ligeledes de administrative byrder ved at gøre det muligt for 
data om skibe, som sejler henholdsvis på havet og på floder/kanaler, at passere uhindret fra 
det ene system til det andet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Da det er vigtigt at løse problemet 
med den ulige konkurrence mellem sø- og 
vejtransport, bør agenturet bidrage til den 
fælles transportpolitik og især bruge sin 
ekspertise og sine ressourcer til at lette 
indførelsen af et fælles europæisk 
havområde.
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Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Med henblik på at bidrage til 
indførelsen af et fælles europæisk 
havområde og til forebyggelsen og 
bekæmpelsen af havforureningen bør der
skabes synergier mellem nationale 
håndhævende myndigheder, herunder 
nationale kystvagter. Kommissionen bør 
som led heri foretage en 
feasibilityundersøgelse, der kan 
tydeliggøre omkostningerne og fordelene 
ved en europæisk kystvagttjeneste. Denne 
undersøgelse bør i påkommende tilfælde 
følges op med et forslag til oprettelse af en 
europæisk kystvagttjeneste.

Or. en

Begrundelse

Baseret på betragtning 11 i direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af 
sanktioner for overtrædelser. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Inden for området 
havnestatskontrol arbejder EU snævert 
sammen med Parismemorandummet. Før 
at opnå største mulig effektivitet bør 
agenturet og Parismemorandummets 
sekretariat arbejde så tæt sammen som 
muligt, og Kommissionen og 
medlemsstaterne bør overveje enhver 
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mulighed for at opnå yderligere 
effektivitetsforøgelser.

Or. en

Begrundelse

I en tid med budgetstramninger er det afgørende, at man undgår overlappende strukturer og 
giver opgaverne til det organ, som er bedst i stand til at udføre dem på omkostningseffektiv 
vis.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kravene vedrørende agenturets 
arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen 
af inspektioner bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

14. Med henblik på at vedtage kravene
vedrørende agenturets arbejdsmetoder for 
så vidt angår udførelsen af inspektioner bør
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.  

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag gengives den såkaldte "komitologiprocedure", som traktaterne 
foreskrev, inden Lissabontraktaten trådte i kraft. Bestemmelsen bør derfor opdateres, så den 
afspejler ligestillingen af lovgivningsmagtens to grene.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Kommissionen den nødvendige tekniske 
og videnskabelige støtte og sagkundskab 

2. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Kommissionen den nødvendige tekniske 
og videnskabelige støtte og sagkundskab 
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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.

på højt plan for at bistå dem med at 
anvende Unionens lovgivning for 
søfartssikkerhed, søfartssikring,
forebyggelse af havforurening og 
udvikling af et europæisk 
søtransportområde uden barrierer korrekt, 
overvåge dens gennemførelse og vurdere 
gældende foranstaltningers effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "havforurening" anvendes i forvejen i artikel 1, stk. 3, i Kommissionens forslag 
(vedrørende indsatsen mod forurening).

Ændringsforslag 12

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 samt forebyggelse og 
bekæmpelse af havforurening.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring harmoniseres ordlyden med artikel 1, stk. 3, og EMSA får mulighed for at 
bidrage til forebyggelse af forurening hidrørende fra andre maritime kilder end skibe 
(navnlig olie- og gasplatforme).

Ændringsforslag 13

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

ba) ved at yde Kommissionen teknisk 
bistand ved udførelsen af dens 
tilsynsopgaver i henhold til artikel 3, stk. 
2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/65/EF1;
_____________
1 EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28. 

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring får EMSA mulighed for at yde teknisk bistand til Kommissionens tilsyn 
med medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om bedre havnesikring. EMSA's rolle vil 
naturligvis være begrænset til de aspekter, hvor det har relevant teknisk ekspertise, og 
Kommissionen vil ikke være forpligtet til at anmode om bistand, hvilket den næppe vil gøre, 
medmindre den forventer, at EMSA kan yde værdifuld rådgivning. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i udviklingen og gennemførelsen af EU-
politikker i relation til agenturets opgaver, 
f.eks. motorveje til søs, det europæiske 
søtransportområde uden barrierer, e-
maritime, de indre vandveje, 
havstrategirammedirektivet, 
klimaændringer og i analysen af 
sikkerheden ved mobile offshore-olie- og 
gasanlæg

d) i udviklingen og gennemførelsen af EU-
politikker i relation til agenturets opgaver, 
f.eks. motorveje til søs, det europæiske 
søtransportområde uden barrierer, "Blue 
Belt"-projektet, e-maritime, de indre 
vandveje, herunder interoperabiliteten 
mellem SafeSeaNet og River Information 
System, havstrategirammedirektivet, 
klimaændringer og i analysen af 
sikkerheden ved offshore-anlæg

Or. en

Begrundelse

"Blue Belt"-projektet skal give toldmyndighederne sikkerhed for, at et skib, som deklarerer 
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intra-EU-varer, kun har besøgt EU-havne. Det gør det muligt at mindske de administrative 
omkostninger ved nærskibstrafik, samtidig med at det eksisterende kontrolniveau opretholdes. 
Samtidig virker det fremmende på en transportform, som forvolder færre miljøskader end 
vejtransport. Man reducerer ligeledes de administrative byrder ved at gøre det muligt for 
data om skibe, som sejler henholdsvis på havet og på floder/kanaler, at passere uhindret fra 
det ene system til det andet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at støtte kontrollen med de anerkendte 
organisationer, som udfører 
certificeringsopgaver på 
medlemsstaternes vegne, jf. artikel 9 i 
direktiv 2009/151, uden at dette berører 
flagstatens rettigheder og forpligtelser
________________
1 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47.

Or. en

Begrundelse

Eftersom EMSA i forvejen bistår Kommissionen med dens kontrol med anerkendte 
organisationer, vil man ved gøre det muligt for agenturet også at medlemsstaterne opnå 
effektivitetsgenvinster og lette presset på medlemsstaternes budgetter.

Ændringsforslag 16

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 indsamle og analysere data om 
søfarendes kvalifikationer og 
beskæftigelse. Det skal endvidere fremme 
etableringen af et netværk af 
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søfartsuddannelsesakademier med 
henblik på at udveksle bedste praksis i 
uddannelsen af søfarende. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Europa vedbliver at tiltrække nye velkvalificerede søfarende til afløsning af 
den generation, der går på pension. EMSA kan spille en værdifuld støtterolle ved at sikre, at 
de forskellige uddannelsessteder udveksler bedste praksis. Det ville også kunne indsamle data 
fra hele Europa, som ville kunne komme til nytte ved fastlæggelsen af den politiske kurs.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved efterforskningen af søulykker, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/18/EF, skal agenturet yde 
medlemsstaterne støtte til udførelsen af 
efterforskningen af alvorlige søulykker, og 
det skal analysere søulykkesrapporter med 
henblik på at udpege merværdi på EU-plan
i henseende til erfaringsopsamling

b) ved efterforskningen af søulykker, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/18/EF, skal agenturet yde 
medlemsstaterne støtte til udførelsen af 
efterforskningen af alvorlige søulykker, og 
det skal analysere søulykkesrapporter med 
henblik på at udpege merværdi på EU-plan 
i henseende til erfaringsopsamling. 
Endvidere skal agenturet inviteres til at 
ledsage medlemsstaterne, når de 
efterforsker ulykker, der berører offshore-
anlæg.

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af de øvrige ændringsforslag, der udvider EMSA's rolle til også at dække 
offshore-anlæg, vil det være ønskeligt, om agenturet kunne følge med i medlemsstaternes 
efterforskning af ulykker og derigennem bidrage til udviklingen af en europæisk bedste 
praksis på dette felt.
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) med hensyn til olieudslip fra offshore-
anlæg skal agenturet bistå 
medlemsstaterne og Kommissionen ved at 
benytte sin CleaSeaNet-tjeneste til at 
overvåge sådanne udslips omfang og 
miljøvirkninger

Or. en

Begrundelse

Eftersom CleanSeaNet er et eksisterende system, der har bevist sin effektivitet, er det en 
yderst omkostningseffektiv metode til imødekommelse af de voksende bekymringer for 
risiciene ved offshore-olie- og gasudvinding i lyset af Deepwater Horizon-katastrofen i Den 
Mexicanske Golf.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets arbejdsmetoder for så vidt 
angår udførelsen af inspektioner som 
omhandlet i stk. 1 er underlagt krav, som 
skal vedtages efter den i artikel 23, stk. 2, 
nævnte procedure.

2. Agenturets arbejdsmetoder for så vidt 
angår udførelsen af inspektioner som 
omhandlet i stk. 1 er underlagt krav, som 
skal vedtages efter den i artikel 23, stk. 1, 
nævnte procedure. 

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at tage højde for Lissabontraktatens ikrafttræden, hvorved 
de tidligere komitologiprocedurer er blevet erstattet af delegerede retsakter og 
gennemførelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3a
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, affattes 
således:
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra 
deres erfaring og ekspertise inden for 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse [...] og bekæmpelse af 
havforurening [...]. De skal endvidere 
have erfaring og ekspertise inden for 
finansiel og almen forvaltning, 
administration og ligestillingspolitik.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring udvides ekspertisefeltet til havforurening (i stedet for forurening fra 
skibe) for at imødekomme betænkelighederne omkring olie- og gasplatforme. Der tilføjes også 
administrative færdigheder, som ikke er mindre vigtige end de tekniske ditto i betragtning af 
de ansvarsområder, bestyrelsen skal dække.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3a
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 11, stk. 4, affattes således:
Når det er relevant, fastsættes der 
bestemmelser om deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande og 
betingelserne herfor i de dispositioner, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 2. En 
sådan deltagelse berører ikke 
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stemmeandelen for Kommissionens 
repræsentanter i bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Når lovgivningsmyndigheden har givet Kommissionens repræsentanter mulighed for at 
fungere som blokerende mindretal ved visse vigtige afgørelser (såsom vedtagelse af 
arbejdsprogrammet), må dette ikke kunne ændres uden først at indhente Parlamentets og 
Rådets godkendelse. Hvis tredjelande får stemmeret, behøver man ikke at forøge antallet af 
kommissionsrepræsentanter; det vil være bedre at foretage tilpasninger i et system med 
vægtede stemmer. (Se ændringsforslag 22 til artikel 14.)

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3b
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Artikel 14, stk. 2, første afsnit, affattes 
således:
2. Hver medlemsstatsrepræsentant har en 
ligelig andel af 75 % af det samlede antal 
stemmer. Hver repræsentant for 
Kommissionen har en ligelig andel af 
25 % af det samlede antal stemmer. 
Agenturets administrerende direktør 
deltager ikke i afstemningen.

Or. en

Begrundelse

Da bestyrelsen havde 15 medlemsstatsrepræsentanter, krævede det Kommissionens støtte at 
nå op på det fire femtedeles flertal, der skulle til for at udnævnte den administrerende 
direktør.  Med 27 medlemsstater er dette ikke længere tilfældet. Den institutionelle balance 
bør ikke forrykkes af tidligere eller fremtidige udvidelser. En strukturel løsning med vægtede 
stemmer vil derfor være ønskelig. 
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 15 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den administrerende direktør skal 
forberede agenturets flerårige strategi og 
forelægge den for bestyrelsen efter 
udtalelse fra Kommissionen og senest 8 
uger inden det relevante bestyrelsesmøde.

a) Den administrerende direktør skal 
forberede agenturets flerårige strategi og 
forelægge den for bestyrelsen efter 
udtalelse fra Kommissionen og Europa-
Parlamentets ansvarlige udvalg og senest 
8 uger inden det relevante 
bestyrelsesmøde.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om kønsneutral sprogbrug bør de pronominer, der 
anvendes i den eksisterende forordning, bibeholdes [vedrører ikke den danske tekst]. Dette er 
desuden i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende artikel 16, stk. 2 
[vedrører ikke den danske tekst]. I lyset af den flerårige strategis betydning og af hensyn til 
den institutionelle balance bør Parlamentet inddrages i et vist omfang sammen med 
medlemsstaternes repræsentanter (i bestyrelsen) og Kommissionen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 15 – stk. 2 – litra aa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Den administrerende direktør skal 
forberede agenturets flerårige plan for 
personalepolitikken og forelægge den for 
bestyrelsen efter udtalelse fra 
Kommissionen.

aa) Den administrerende direktør skal 
forberede agenturets flerårige plan for 
personalepolitikken og forelægge den for 
bestyrelsen efter udtalelse fra 
Kommissionen og Europa-Parlamentets 
ansvarlige udvalg.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om kønsneutral sprogbrug bør de pronominer, der 
anvendes i den eksisterende forordning, bibeholdes [vedrører ikke den danske tekst]. Dette er 
desuden i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende artikel 16, stk. 2 
[vedrører ikke den danske tekst]. I lyset af betydningen af den flerårige plan for 
personalepolitikken og af hensyn til den institutionelle balance bør Parlamentet inddrages i et 
vist omfang sammen med medlemsstaternes repræsentanter (i bestyrelsen) og Kommissionen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 15 – stk. 2 – litra ab

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Den administrerende direktør skal 
forberede det årlige arbejdsprogram og den 
detaljerede plan for agenturets 
forureningsberedskab og 
forureningsbekæmpelsesaktiviteter og 
forelægge dem for bestyrelsen efter 
udtalelse fra Kommissionen og senest 8 
uger inden det relevante bestyrelsesmøde. 
Han skal træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen heraf. Han 
efterkommer alle anmodninger om bistand 
fra en medlemsstat i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 2, litra c).

ab) Den administrerende direktør skal 
forberede det årlige arbejdsprogram og den 
detaljerede plan for agenturets 
forureningsberedskab og 
forureningsbekæmpelsesaktiviteter og 
forelægge dem for bestyrelsen efter 
udtalelse fra Kommissionen og senest 8 
uger inden det relevante bestyrelsesmøde. 
Vedkommende skal træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen heraf, og efterkomme alle 
anmodninger om bistand fra en 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 2, litra c).

Or. en

Begrundelse

Samme argument vedrørende kønsneutral sprogbrug som i ændringsforslagene til litra a) og 
aa) i stk. 2. Der synes ikke at være behov for en specifik rolle til Parlamentet i udarbejdelsen 
af det årlige arbejdsprogram, selv om det ansvarlige udvalg vil fortsætte med at indbyde 
agenturets ledelse til sine møder med henblik på at drøfte prioriteter og resultatindikatorer.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 15 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den administrerende direktør træffer 
beslutning om at udføre inspektioner, jf. 
artikel 3, efter udtalelse fra Kommissionen 
og i overensstemmelse med de i samme 
artikel 3 nævnte krav. Den administrerende 
direktør samarbejder nært med 
Kommissionen om forberedelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 2.

((Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 27

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 

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, herunder på det 
ligestillingspolitiske område, samt 
kvalifikationer og erfaring, som er relevant 
for søfartssikkerhed, søfartssikring samt
forebyggelse og bekæmpelse af 
havforurening. Før udnævnelsen kan den 
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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.

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

Begrundelse

Med henblik på den foreslåede udvidelse af EMSA's rolle til også at omfatte forurening fra 
olie- og gasanlæg, bør ekspertise på dette område også tages i betragtning, når man søger en 
ny administrerende direktør. Desuden bør den voksende bekymring over den skæve 
kønsfordeling i offentlige organisationers ledelse give anledning til indføjelse af en specifik 
reference hertil. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 16 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afdelingscheferne udnævnes på 
grundlag af fortjeneste og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige evner 
samt faglige kvalifikationer og erfaring, 
som er relevant for søfartssikkerhed, 
søfartssikring, forebyggelse af forurening 
fra skibe og bekæmpelse af havforurening. 
Afdelingscheferne udnævnes eller 
afskediges af den administrerende direktør, 
efter at bestyrelsen har afgivet en positiv 
udtalelse herom.

4. Afdelingscheferne udnævnes på 
grundlag af fortjeneste og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige evner, 
herunder på det ligestillingspolitiske 
område, samt faglige kvalifikationer og 
erfaring, som er relevant for 
søfartssikkerhed, søfartssikring, 
forebyggelse af forurening fra skibe og 
bekæmpelse af havforurening. 
Afdelingscheferne udnævnes eller 
afskediges af den administrerende direktør, 
efter at bestyrelsen har afgivet en positiv 
udtalelse herom.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at såvel den administrerende direktør som afdelingscheferne har den fornødne 
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erfaring til at kunne opbygge en alsidigt sammensat organisation, der ansætter og leder 
medarbejdere uden forskelsbehandling. Navnlig i lyset af de nuværende budgetstramning er 
enhver undladelse af at ansætte og fastholde de bedste talenter, der er til rådighed, helt 
uacceptabel.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7a
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en feasibilityundersøgelse vedrørende 
omkostninger og fordele ved et europæisk 
kystvagtsystem for Europa-Parlamentet 
og Rådet.
Rapporten ledsages eventuelt af et forslag 
til retsakt.

Or. en

Begrundelse

I artikel 11 i direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for 
overtrædelser pålagdes Kommissionen at udarbejde en forundersøgelse om en europæisk 
kystvagt inden udgangen af 2006. Kommissionen har, til trods for gentagne påmindelser fra 
Parlamentet, undladt at opfylde denne forpligtelse. Det bør stå klart, at Kommissionens 
troværdighed i forbindelse med åbningen af overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne 
undergraves, hvis den mener, at den selv frit kan bestemme, hvilke lovkrav den skal opfylde. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7a
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22b. Senest [tre] år efter denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
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Parlamentet og Rådet om, hvordan EMSA 
har forvaltet de supplerende 
ansvarsområder, det er tildelt ved denne 
forordning, samt hvorvidt agenturets 
målsætninger eller arbejdsopgaver bør 
udvides yderligere. Rapporten skal 
navnlig indeholde:
a) en status over fremskridtene i arbejdet 
for at integrere og sikre den indbyrdes 
kompatibilitet mellem SafeSeaNet og 
River Information System
b) en analyse af de effektivitetsmæssige 
gevinster, der er opnået gennem en 
forbedret integration af agenturet og 
Parismemorandummet
c) en undersøgelse af omkostninger og 
fordele ved at lade EMSA foretage 
inspektioner af offshore-anlæg som et 
"uafhængigt tredjepartstilsyn" 
d) oplysninger om effektiviteten af og 
konsekvensen i medlemsstaternes 
håndhævelse af direktiv 2005/35 og 
detaljerede statistiske oplysninger om de 
sanktioner, der er blevet anvendt.
Rapporten ledsages eventuelt af et forslag 
til retsakt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der gøres status over, hvordan den reviderede forordning fungerer, og 
hvorvidt der bør foretages yderligere tilpasninger.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 23 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Udvalget for 
Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af 

1. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
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Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat 
ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 
2099/2002.

290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
agenturets operationelle arbejdsmetoder i 
forbindelse med udførelsen af 
inspektionerne i artikel 3, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Opdatering for at tage højde for Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Som anført i Szájer-
betænkning (vedtaget af plenarforsamlingen den 5. maj 2010) skal Parlamentet være 
ligestillet med Rådet i alle aspekter af delegationen af lovgivningsbeføjelser. Der anmodes 
endvidere om en tilpasning af eksisterende lovgivning for at afspejle de nye 
traktatbestemmelser. 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 23 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8."

2. For de i denne artikel omhandlede 
delegerede retsakter gælder de i artikel 
23a, 23b og 23c fastsatte procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De delegerede beføjelser i artikel 23, 
stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra 
[ikrafttrædelsesdato]. Kommissionen 
aflægger rapport vedrørende de 
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delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 23b.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 23b og 23c anførte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag og de to følgende anvender samme fremgangsmåde som Sterck-
betænkningen om meldeformaliteter (direktiv 2010/65/EU). På et senere trin vil 
ændringsforslagene vedrørende delegerede retsakter blive harmoniseret med aftalen 
(Common Understanding) om delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den i artikel 23 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom inden 
for et rimeligt tidsrum, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt den mulige 
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begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 
på et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1406/2002
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen.
Fristen forlænges med to måneder på 
initiativ af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af den oprindelige frist 
på to måneder eller, i givet fald, den 
forlængede frist gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden udløbet af den 
oprindelige frist på to måneder eller, i 
givet fald, den forlængede frist, hvis både 
Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
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gøre indsigelse.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

EMSA blev oprettet som reaktion på den forurening, som blev forårsaget olietankeren Erikas 
forlis. Agenturet blev sat i drift i marts 2003. Grundforordningen er blevet ændret tre gange. 
Denne seneste revision bør sigte mod varige ændringer, også selv om det tager længere tid at 
forhandle sig tilrette herom.

KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag er baseret på høring af EMSA's interessenter fra 2008, en ekstern 
evaluering og en konsekvensanalyse fra Kommissionen. Det afspejler også EMSA's 
femårsstrategi, som er fastlagt af bestyrelsen (hvor alle medlemsstater er repræsenteret). 
Kommissionen har endvidere offentliggjort en rapport (KOM(2011) 286), der viser, at et EU-
system for opsporing og overvågning af olieudslip indebærer en omkostningsbesparelse på 
omkring 20 % i forhold til nationale systemer.
EMSA har allerede fået nye opgaver som følge af gennemførelsen af den tredje pakke om 
søfartssikkerhed. EMSA har tegnet en række stand by-olieoprensningskontrakter med private 
aktører, som forpligter sig til i nødsituationer at tage deres fartøjer ud af normal drift for at 
sætte dem ind i forureningsbekæmpelsen. Ifølge Kommissionens forslag skal det præciseres, 
at sådanne fartøjer også skal kunne anvendes til at bekæmpe forurening fra andre kilder, 
herunder olieplatforme.
Norge og Island er de eneste tredjelande, som deltager i EMSA. Kommissionen anbefaler, at 
man udvider mulighederne for teknisk bistand til tiltrædelseslande, naboskabspartnerlande og 
lande, der deltager i Paris-memorandummet (MoU). 

PARLAMENTETS TIDLIGERE HOLDNINGER 

Parlamentet har allerede fastlagt en holdning til en række af de eventuelle supplerende 
opgaver for EMSA:

 I de Grandes Pascual-betænkningen om forurening fra skibe og om indførelse af 
sanktioner for overtrædelser understregedes behovet for, at medlemsstaterne sørger for 
effektive afskrækkelsesmidler over for forurening fra skibe

 I Wortmann-Kool-betænkningen om forurening fra skibe opfordredes Kommissionen 
til at stille forslag om oprettelse af en EU-kystvagt.

 I Sterckx-betænkningen om meldeformaliteter for skibe fastsloges det, at etableringen 
af et europæisk søtransportområde uden barrierer krævede et tæt samarbejde inden for 
toldvæsen, sundhedsvæsen og transport. Man foreslog også Kommissionen at 
overveje, i hvilket omfang SafeSeaNet kunne integreres med River Information 
System..

 I Meissner-betænkningen om en integreret havpolitik opfordredes Kommissionen til at 
udvide EMSA's mandat for sikkerhedseftersyn på offshore-anlæg og oprensning af 
olieudslip. Man påpegede endvidere, "at der er god mulighed for i større omfang at 
inddrage EMSA i overvågningen af kystområderne og give medlemsstaterne bedre 
støtte til at opspore havforurening".
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Parlamentet erklærede i sin beslutning af 2010/07/10, at EMSA's mandat "bør udvides, så det 
ikke alene omfatter fartøjer, men også offshore-installationer; opfordrer til, at overdragelsen 
af sådanne nye opgaver afspejles i EMSA's budget og antallet af ansatte".

RÅDETS TIDLIGERE HOLDNINGER

Tilsvarende har Rådet vedtaget forskellige relevante konklusioner, særligt den 2.-3. december 
2010, hvor Rådet opfordrede Kommissionen til at evaluere, hvordan der bedst kan gøres brug 
af EU's eksisterende instrumenter/redskaber inden for civilbeskyttelse, katastrofeberedskab og 
søfartssikkerhed også inden for offshore-olie- og gassektoren. På samme møde opfordrede 
transportministrene til, at skibsfarten blev fuldt ud integreret i EU's transport- og 
logistikkæder. De bakkede navnlig op om Kommissionens plan om at igangsætte et 
pilotprojekt i samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og EMSA med henblik på at 
forbedre "Blue Belt"-ideen.

YDERLIGERE OPGAVER FOR EMSA
EMSA er almindeligt anerkendt som en effektiv, velfungerende organisation, der giver 
medlemsstaternes mulighed for at opnå betydelige besparelser ved at operere på europæisk 
niveau med de stordriftsfordele, dette indebærer. En stor del af dets arbejde går ud på 
rådgivning af Kommissionen og/eller medlemsstaterne. 
Der er mulighed for at udvide EMSA's aktiviteter, således at dets eksisterende erfaringer og 
tekniske tjenester kan anvendes på en bredere vifte af politikker. Bl.a. kan dets 
trafikovervågningssystemer bidrage til oprettelsen af et europæisk søtransportområde uden 
barrierer, der kan gøre det muligt at transportere varer og passagerer ad søvejen mellem 
medlemsstaterne med lige så få formaliteter, som hvis transporten foregik ad landevejen. 
Derved vil man undgå, at konkurrencen forvrides til fordel for de mindre miljøvenlige 
transportmetoder. Tilsvarende bør agenturet rådgive Kommissionen om en forbedring af den 
indbyrdes kompatibilitet mellem SafeSeaNet og River Information System med henblik på at 
mindske de administrative omkostninger.

Selv om ordføreren ikke direkte foreslår oprettelse af en europæisk kystvagt, er 
Kommissionens undladelse af at foretage den undersøgelse, der kræves i direktiv 2005/35/EF, 
yderst beklagelig. Kommissionen bør mindes om, at den også er bundet af EU-lovgivningen.
En præcisering af, at de eksisterende stand by-olieoprensningsfartøjer også kan bruges i 
tilfælde af havforurening forårsaget af olie- og gasplatforme, forekommer at være en 
virkningsfuld og omkostningseffektiv mulighed. EMSA udfører allerede kontrol af 
klassifikationsselskabers opfyldelse af EU's krav til søfarten. Visse af disse selskaber arbejder 
også med offshore-olie- og gasanlæg. Den ændrede EMSA-forordning bør derfor udnytte 
agenturets ekspertise bedst muligt ved at lade det bistå Kommissionen og medlemsstaterne 
med forebyggelsen af forurening fra offshore olie- og gasanlæg og udarbejde krav og 
retningslinjer for udstedelse af licenser til sådanne efterforsknings- og produktionsaktiviteter. 
Forordningen bør også styrke rollen for de eksisterende systemer som CleanSeaNet, udvide 
EMSA's inspektionsfunktioner og undersøge dets muligheder for udføre en uafhængig 
revisionsrolle i forbindelse med licensudstedelse.

Agenturet bør også rådgive Kommissionen og medlemsstaterne om uddannelse og 
certificering af søfarende. At gøre maritime jobs mere attraktive for EU's borgere har længe 
været et fælles mål. EMSA bistår allerede Kommissionen med en konsekvensanalyse om 
håndhævelsen af konventionen om søfarendes arbejdsforhold via EU-lovgivningen. Det ville 
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også være kvalificeret til at bistå med implementeringen af den kommende sociale 
pakkeordning for søfarende. Agenturet bør også fremme oprettelsen af et netværk af 
søfartsuddannelsesakademier med henblik på at udveksle bedste praksis og sikre høje 
standarder.

På nuværende tidspunkt optræder EMSA kun på Kommissionens vegne i forbindelse med 
kontrollen af forudsætningerne for anerkendelse af anerkendte organisationer. Disse 
kontroller omfatter kravene i henhold til internationale konventioner. De berører derfor 
næsten nøjagtig de samme spørgsmål som dem, der vurderes af medlemsstaterne. Hvis EMSA 
også fik til opgave at udføre de krævede kontroller på medlemsstaternes vegne, ville det 
resultere i stordriftsfordele. Supplerende nationale krav ville ikke derved blive udelukket.

Med hensyn til havnestatskontrol er sekretariatet for Parismemorandummet en særskilt 
enhed, der dækker Rusland og Canada samt EU, men EMSA bidrager væsentligt til dets 
arbejde. En omfordeling af opgaverne eller en eventuel sammenlægning ville kunne give 
betydelige effektivitetsmæssige gevinster.

Det forekommer stærkt ønskeligt, at EMSA får større muligheder for at bistå nabolandene
med at mindske forureningsrisici og bekæmpe forurening. Der kan ikke herske megen tvivl 
om, at hvis der sker en forureningsulykke i det sydlige Middelhavsområde, vil noget af olien 
ende i EU-farvande. For sådanne tilfælde er forebyggelse klart bedre end helbredelse. En 
justering af forordningen med henblik på at præcisere, at EMSA kan bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne i de regionale organer, der gør en indsats mod havforurening (f.eks. inden 
for rammerne af Helsinki- og Barcelona-konventionen), vil give fordele i form af øget 
retssikkerhed og gennemsigtighed.

FORVALTNINGSMÆSSIGE ASPEKTER

Som Kommissionen erkender i sit forslag er der en potentiel interessekonflikt mellem 
medlemsstaternes repræsentanter i bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen af EMSA's 
besøgspolitik, da de herved fastsætter reglerne for, hvordan deres egen organisation skal 
inspiceres. Men i stedet for at tillade, at agenturets operationelle arbejdsmetoder i forbindelse 
med inspektioner vedtages i komitologi, bør Lissabontraktatens bestemmelser om "delegerede 
retsakter" tages i anvendelse. 
Desuden har EU's udvidelse ændret balancen mellem medlemsstaternes og Kommissionens 
repræsentanter. Med 27 medlemsstater mod tidligere 15 er det nu teoretisk muligt, at en 
direktør udnævnes eller afskediges mod Kommissionens repræsentanters ønske. En ordning 
med vægtede stemmer vil gøre det muligt at opretholde den institutionelle balance på lang 
sigt.

BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

Det er klart, at hvis et stykke arbejde udføres én enkelt gang af EMSA i stedet for i hver 
enkelt national administration, reduceres omkostningerne for den europæiske skatteyder, og 
der skabes reel europæisk merværdi. Dette har allerede vist sig i forbindelse med EMSA's 
søfartsovervågningssystemer. Anvender man disse systemer til at fremskaffe informationer, 
som også har værdi for andre politikområder, vil det sandsynligvis være langt mere 
omkostningseffektivt end at oprette adskilte systemer.
Supplerende arbejdsopgaver for EMSA bør fornuftigvis afspejles i dets budget- og 
personaleressourcer. Ellers vil dets centrale funktion - at fremme sikkerheden til søs - være 
truet.
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