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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0611),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 100, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0343/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0000/2011),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, σε περίπτωση που 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο 
κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός έχει ήδη αποδείξει ότι 
είναι πιο αποτελεσματικός στην ανάληψη 
ορισμένων καθηκόντων, όπως τα 
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συστήματα δορυφορικής 
παρακολούθησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Όπου τα συστήματα αυτά μπορούν να 
εφαρμοστούν για τη στήριξη άλλων 
στόχων πολιτικής, εξασφαλίζονται 
εξοικονομήσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και 
συνιστούν πραγματική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, είναι σαφές ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί βρίσκονται 
υπό πίεση σε ευρωπαϊκό, εθνικό και κρατικό επίπεδο. Ωστόσο, το να υποστηρίζεται ότι όλοι οι 
δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν πάγωμα των προϋπολογισμών τους δεν έχει 
νόημα αν επενδύοντας σε ένα επίπεδο μπορούμε να επιτύχουμε δυνατότητες εξοικονόμησης σε 
άλλο κρατικό πεδίο. Ειδικότερα, αν ο ΕΟΑΘ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα 
συστήματά του για να συμβάλει στην επίτευξη επιπλέον στόχων πολιτικής, με περιορισμένη 
αύξηση των πόρων, το καθαρό αποτέλεσμα θα σημάνει μείωση των ευρωπαϊκών δημοσίων 
δαπανών, καθόσον οι εθνικές διοικήσεις θα απαλλαγούν από τα καθήκοντα αυτά.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη 
μέλη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τις περιπτώσεις ρύπανσης από πλοία 
προκειμένου να τους παράσχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 
ευθύνες τους με βάση την οδηγία 2005/35 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1. Ωστόσο, η 
αποτελεσματικότητα της επιβολής και οι 
κυρώσεις ποικίλλουν σημαντικά μολονότι 
τέτοιου είδους ρύπανση είναι πιθανόν να 
καταλήξει σε άλλα εθνικά ύδατα.
1. ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/35, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123, αναθέτει στα κράτη μέλη 
την ευθύνη της επιβολής ποινικών κυρώσεων όσον αφορά τις απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών 
για τις οποίες ισχύει η οδηγία. Παρέχει επίσης στον ΕΟΑΘ κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη 
τεχνικών λύσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη
έχουν δείξει ποικίλο βαθμό ενθουσιασμού όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

8. Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο
συμπληρωματικός αυτός ρόλος, που 
παρέχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με 
την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης 
και εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού, 
πρέπει να συνοδεύεται από τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους.

Or. en
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Καθόσον ο ΕΟΑΘ προσφέρει μια οικονομική λύση λόγω της υφιστάμενης εμπειρογνωμοσύνης 
και των τεχνικών συστημάτων του, δεν είναι ρεαλιστικό να φανταζόμαστε ότι τα νέα καθήκοντα 
μπορούν να απορροφηθούν χωρίς συμπληρωματικούς πόρους. Η εφαρμογή αυστηρού 
δημοσιονομικού παγώματος θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα του ΕΟΑΘ να εκπληρώσει τις 
υφιστάμενες αρμοδιότητές του όσον αφορά την πρόληψη και την ανταπόκριση σε περιπτώσεις 
ρύπανσης από πλοία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ειδικότερα, το σύστημα 
CleanSeaNet του Οργανισμού, που επί 
του παρόντος χρησιμοποιείται για την 
παροχή φωτογραφικών στοιχείων όσον 
αφορά πετρελαιοκηλίδες προερχόμενες 
από σκάφη, πρέπει επίσης να αναπτυχθεί 
για να εντοπίζει και να καταγράφει
κηλίδες από εγκαταστάσεις ανοικτής 
θαλάσσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχοντας ένα σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης των πετρελαιοκηλίδων σε επίπεδο 
ΕΕ, ο ΕΟΑΘ έδωσε τη δυνατότητα εξοικονομήσεων ύψους 20% σε σύγκριση με τα εθνικά 
συστήματα (COM(2011)286). Η επέκταση του συστήματος αυτού για την κάλυψη των
εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης, όπου περιλαμβάνονται και οι εξέδρες άντλησης πετρελαίου 
και αερίου, μπορούμε να αναμένουμε να επιφέρει εξοικονομήσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Επί του παρόντος, τα προϊόντα 
μπορούν να διακινούνται οδικώς σε 
ολόκληρη την Ένωση χωρίς 
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συστηματικούς ελέγχους στα εσωτερικά 
σύνορα. Αντιθέτως, τα πλοία που πλέουν 
μεταξύ δύο θαλάσσιων λιμένων της 
Ένωσης θεωρούνται ότι διενεργούν 
διεθνή ταξίδια και, ως εκ τούτου,
υπόκεινται σε πολύπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες. Το γεγονός αυτό θέτει το πιο 
φιλικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς 
μεταφορικό μέσο σε ανταγωνιστικό
μειονέκτημα. Κατά συνέπεια, ο 
Οργανισμός πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη και την επιτροπή διευκολύνοντας 
την ακτοπλοΐα εντός της εσωτερικής 
αγοράς της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση έχει καταστρώσει εκτεταμένη 
στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές 
μέχρι το 2018, στην οποία περιλαμβάνεται 
η ιδέα της ηλεκτρονικής ναυτιλίας. Επίσης, 
επεξεργάζεται τη δημιουργία δικτύου 
θαλάσσιας επιτήρησης στην ΕΕ. Ο 
Οργανισμός διαθέτει συστήματα και 
εφαρμογές για τη θάλασσα που 
ενδιαφέρουν για την υλοποίηση των 
πολιτικών αυτών. Συνεπώς, ο Οργανισμός 
πρέπει να θέσει στη διάθεση των 
ενδιαφερόμενων εταίρων αυτά τα 
συστήματα και δεδομένα.

(9) Η Ένωση έχει καταστρώσει εκτεταμένη 
στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές 
μέχρι το 2018, στην οποία περιλαμβάνεται 
η ιδέα της ηλεκτρονικής ναυτιλίας. Επίσης, 
επεξεργάζεται τη δημιουργία δικτύου 
θαλάσσιας επιτήρησης στην ΕΕ. Ο 
Οργανισμός διαθέτει συστήματα και 
εφαρμογές για τη θάλασσα που 
ενδιαφέρουν για την υλοποίηση των 
πολιτικών αυτών και, ειδικότερα, το
πρόγραμμα "Blue Belt" και την 
ενσωμάτωση του συστήματος 
SafeSeaNet και του Δικτύου 
πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να θέσει 
στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εταίρων 
αυτά τα συστήματα και δεδομένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Blue Belt παρέχει στις τελωνειακές αρχές τη διαβεβαίωση ότι ένα πλοίο που 
δηλώνει τη μεταφορά αγαθών εντός ΕΕ έχει επισκεφθεί μόνο λιμένες της ΕΕ. Παρέχει ένα 
τρόπο για τη μείωση της επιβάρυνσης της ακτοπλοΐας, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υφιστάμενα 
επίπεδα ελέγχου. Αυτό με τη σειρά του προάγει τη χρήση ενός μεταφορικού μέσου που προκαλεί
μικρότερη ζημιά στο περιβάλλον από τις οδικές μεταφορές. Ομοίως, με το να παρασχεθεί η 
δυνατότητα απρόσκοπτης διαβίβασης μεταξύ των δύο συστημάτων στοιχείων σχετικά με πλοία
που πλέουν στη θάλασσα καθώς και αυτά που πλέουν σε ποταμούς/διαύλους, θα περιοριστεί η 
διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) λόγω της σημασίας που έχει η 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικής 
ανισορροπίας μεταξύ θαλάσσιων και 
οδικών μεταφορών, ο Οργανισμός πρέπει 
να συμβάλει στην κοινή πολιτική 
μεταφορών και, ιδιαίτερα, να 
χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη 
και τους πόρους του για να διευκολυνθεί 
η εγκαθίδρυση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) για να υπάρξει συμβολή στην 
εγκαθίδρυση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
θάλασσας και την αντιμετώπιση της 
θαλάσσιας ρύπανσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ των 
εθνικών αρχών επιβολής, όπου 
περιλαμβάνονται και οι εθνικές υπηρεσίες 
ακτοφυλακής. Στο πλαίσιο αυτό, η
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Επιτροπή πρέπει να αναλάβει εκπόνηση 
μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή υπηρεσία ακτοφυλακής, που 
θα αποσαφηνίζει τα κόστη και τα οφέλη. 
Σε συνέχεια της μελέτης αυτής, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο, πρέπει να υποβληθεί 
πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας ακτοφυλακής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας 2005/35/EΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα 
πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) στον τομέα του ελέγχου από το 
κράτος του λιμένος, η Ένωση 
συνεργάζεται στενά με το Μνημόνιο 
Συνεννόησης των Παρισίων. Για να
βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα, ο
Οργανισμός και η γραμματεία του 
Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων 
πρέπει να συνεργάζονται όσο το δυνατόν 
στενότερα, ενώ η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξετάζουν όλες τις 
επιλογές για περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια εποχή δημοσιονομικής λιτότητας, έχει ζωτική σημασία να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλυπτόμενες δομές και να ανατεθεί έργο στο όργανο που διαθέτει τη μεγαλύτερη 
ικανότητα να επιτελέσει το έργο κατά τον πλέον αποτελεσματικό από απόψεως κόστους τρόπο.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές μεθόδους εργασίας του 
Οργανισμού για τη διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων πρέπει να θεσπισθούν 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1989, 
για τον καθορισμό των όρων άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή.

14. Για να εγκριθούν οι απαιτήσεις όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές μεθόδους 
εργασίας του Οργανισμού για τη 
διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, η εξουσία 
για την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει την αποκαλούμενη «διαδικασία επιτροπολογίας» που 
προβλέπεται στις Συνθήκες πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συνεπώς,
πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ρυθμίσεις και να αναγνωριστούν οι ισότιμοι ρόλοι των δύο 
νομοθετικών βραχιόνων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από 
πλοία, του ελέγχου της εφαρμογής της 
νομοθεσίας και της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων 
μέτρων.

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της θαλάσσιας 
ρύπανσης, της ανάπτυξης ευρωπαϊκού 
θαλάσσιου χώρου χωρίς σύνορα, του 
ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας και 
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
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των λαμβανόμενων μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη «θαλάσσια ρύπανση» αντιστοιχεί στη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής 
στο άρθρο 1, παράγραφος 3 (σχετικά με αντίδραση σε περίπτωση ρύπανσης).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και 
της αντιμετώπισης της θαλάσσιας 
ρύπανσης.

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 1, παράγραφος 3 και παρέχει 
στον ΕΟΑΘ τη δυνατότητα να συμβάλει στην πρόληψη της ρύπανσης από θαλάσσιες πηγές πέρα 
από πλοία (κυρίως από εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και αερίου).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 2, σημείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στην παροχή τεχνικής βοήθειας 
προς την Επιτροπή κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων εποπτείας που της 
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έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 13, 
παράγραφος 2 της οδηγίας (EΚ) αριθ.
65/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1·

_____________
1 ΕΕ L 310, 25.11.2005, σ. 28 . 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει στον ΕΟΑΘ τη δυνατότητα να παρέχει τεχνική βοήθεια στην 
Επιτροπή όσον αφορά την εποπτεία της εφαρμογής από πλευράς κρατών μελών της οδηγίας για 
την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων. Ασφαλώς ο ρόλος του ΕΟΑΘ θα περιορίζεται στις 
πτυχές που αφορούν την σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη· η Επιτροπή θα υποχρεούται να 
προστρέχει στη βοήθεια αυτή και δεν πρόκειται να το κάνει εκτός αν πιστεύει ότι ο Οργανισμός 
μπορεί να παράσχει χρήσιμες συμβουλές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 2, στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται με τα 
καθήκοντα του Οργανισμού όπως οι 
θαλάσσιες αρτηρίες, ο ευρωπαϊκός χώρος 
θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, η 
ηλεκτρονική ναυτιλία, η εσωτερική 
ναυσιπλοΐα, η οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική, η κλιματική 
αλλαγή, και στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου·

(δ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται με τα 
καθήκοντα του Οργανισμού όπως οι 
θαλάσσιες αρτηρίες, ο ευρωπαϊκός χώρος 
θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, το
σχέδιο “Blue Belt”, η ηλεκτρονική 
ναυτιλία, η εσωτερική ναυσιπλοΐα, ιδίως η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ του δικτύου 
SafeSeaNet και του Δικτύου 
πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η 
οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, η κλιματική αλλαγή, και στην 
ανάλυση της ασφάλειας των κινητών 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Blue Belt παρέχει στις τελωνειακές αρχές τη διαβεβαίωση ότι ένα πλοίο που 
δηλώνει τη μεταφορά αγαθών εντός ΕΕ έχει επισκεφθεί μόνο λιμένες της ΕΕ. Παρέχει ένα 
τρόπο για τη μείωση της επιβάρυνσης της μικρής κλίμακας ναυτιλίας, διατηρώντας ταυτόχρονα 
τα υφιστάμενα επίπεδα ελέγχου. Αυτό με τη σειρά του προάγει τη χρήση ενός μεταφορικού 
μέσου που προκαλεί μικρότερη ζημιά στο περιβάλλον από τις οδικές μεταφορές. Ομοίως, με το 
να παρασχεθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης διαβίβασης μεταξύ των δύο συστημάτων στοιχείων
σχετικά με πλοία που πλέουν στη θάλασσα καθώς και αυτά που πλέουν σε ποταμούς/διαύλους, 
θα περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην υποστήριξη της εποπτείας των
αναγνωρισμένων οργανισμών που 
επιτελούν καθήκοντα πιστοποίησης εξ 
ονόματος των κρατών μελών, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/15 με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων του κράτους σημαίας·
________________
1 ΕΕ L 131, 28.05.2009, σ. 147 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον ο ΕΟΑΘ συνεπικουρεί  ήδη την Επιτροπή όσον αφορά την εποπτεία των 
αναγνωρισμένων οργανισμών παρέχοντάς της τη δυνατότητα να στηρίξει τα κράτη μέλη, θα 
υπάρξουν οφέλη από άποψη αποτελεσματικότητας και θα ανακουφιστούν οι πιέσεις στους
υπολογισμούς των των μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. (γα) στη συγκέντρωση και ανάλυση 
στοιχείων σχετικά με τα προσόντα και 
την απασχόληση των ναυτικών. 
Διευκολύνει επίσης την καθιέρωση 
δικτύου των ακαδημιών θαλάσσιας 
εκπαίδευσης της Ένωσης ούτως ώστε να 
μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την κατάρτιση των ναυτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να προσελκύει νέους, υψηλής ποιότητας ναυτικούς 
προς αντικατάσταση της γενιάς που οδεύει προς συνταξιοδότηση. Ο ΕΟΑΘ μπορεί να παίξει 
σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο διασφαλίζοντας τον συμμερισμό των βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των διαφόρων ακαδημιών. Θα μπορεί επίσης να συγκεντρώνει στοιχεία σε επίπεδο 
Ευρώπης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όσον αφορά τη διερεύνηση θαλάσσιων 
ατυχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/18/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ο 
Οργανισμός υποστηρίζει τα κράτη μέλη
στη διεξαγωγή έρευνας σοβαρών 
θαλάσσιων ατυχημάτων και πραγματοποιεί 
ανάλυση των εκθέσεων διερεύνησης των 
ατυχημάτων με σκοπό να προσδιορισθεί η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ για τα 
σχετικά διδάγματα·

(β) όσον αφορά τη διερεύνηση θαλάσσιων 
ατυχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/18/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ο 
Οργανισμός υποστηρίζει τα κράτη μέλη 
στη διεξαγωγή έρευνας σοβαρών 
θαλάσσιων ατυχημάτων και πραγματοποιεί 
ανάλυση των εκθέσεων διερεύνησης των 
ατυχημάτων με σκοπό να προσδιορισθεί η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ για τα 
σχετικά διδάγματα· επιπλέον, ο
Οργανισμός καλείται να συνδράμει τα 
κράτη μέλη όταν αυτά διερευνούν 
ατυχήματα που έπληξαν εγκαταστάσεις 
ανοικτής θαλάσσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση τις άλλες τροπολογίες που αφορούν την επέκταση του ρόλου του ΕΟΑΘ για την 
κάλυψη εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης, σκόπιμο θα ήταν ο Οργανισμός να επιβλέπει τις 
έρευνες που διενεργούν κράτη μέλη για ατυχήματα ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη
ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 παράγραφος 4 βα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) όσον αφορά πετρελαιοκηλίδες από 
εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης, ο 
Οργανισμός συνδράμει τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή, παρέχοντας την υπηρεσία 
CleanSeaNet προκειμένου να 
παρακολουθεί το μέγεθος και την
περιβαλλοντική επίπτωση των 
πετρελαιοκηλίδων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον το σύστημα CleanSeaNet είναι ένα υφιστάμενο σύστημα που έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του, εξασφαλίζει μια υψηλής αποδοτικότητας από απόψεως κόστους 
απάντηση στις εντεινόμενες ανησυχίες όσον αφορά τους κινδύνους της εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης, μετά την καταστροφή που συνέβη στο Deepwater Horizon
στον Κόλπο του Μεξικού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρησιακές μέθοδοι εργασίας του 2. Οι επιχειρησιακές μέθοδοι εργασίας του 



PE464.908v02-00 18/34 PR\869985EL.doc

EL

Οργανισμού για τη διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπόκεινται σε απαιτήσεις 
που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2.

Οργανισμού για τη διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπόκεινται σε απαιτήσεις 
που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έναρξη ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας και η αντικατάσταση των πρώην διαδικασιών επιτροπολογίας με τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις και τα μέτρα εφαρμογής.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) (1β) Το άρθρο 11, παράγραφος 1, 
υποπαράγραφος 2, τροποποιείται ως 
εξής:
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζονται με βάση τον βαθμό της 
σχετικής εμπειρίας και 
εμπειρογνωμοσύνης τους στον τομέα της 
ασφάλειας στη θάλασσα και της 
πρόληψης […] και απόκρισης της 
ρύπανσης από πλοία.. Πρέπει επίσης να 
διαθέτουν εμπειρία και 
εμπειρογνωμοσύνη στην οικονομική και 
γενική διαχείριση, τη διοίκηση και την 
πολιτική στον τομέα της ισότητας των 
φύλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης 
(αντί της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία) προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες 
από τις δεξαμενές άντλησης πετρελαίου και αερίου. Προσθέτει επίσης τις διοικητικές ικανότητες 
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που δεν είναι λιγότερο σημαντικές από τις τεχνικές, λόγω των ευθυνών που αναλαμβάνει το 
διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το άρθρο 11, παράγραφος 4, 
τροποποιείται ως εξής:
Οσάκις ενδείκνυται, η συμμετοχή 
αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι 
σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 
2. Η συμμετοχή αυτή δεν επηρεάζει το 
μερίδιο ψήφων των αντιπροσώπων της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου ο νομοθέτης έχει εξασφαλίσει στους αντιπροσώπους της Επιτροπής μειοψηφία 
αρνησικυρίας σε κομβικές αποφάσεις (όπως η έγκριση του προγράμματος εργασιών), αυτό δεν
θα πρέπει να τροποποιείται χωρίς το θέμα επανέρχεται προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Αν παρασχεθεί δικαίωμα ψήφου σε τρίτες χώρες, δεν είναι αναγκαία η αύξηση του 
αριθμού των αντιπροσώπων της Επιτροπής. Είναι προτιμότερη η προσαρμογή του συστήματος 
της σταθμισμένης ψηφοφορίας (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 14)

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφιο 
1 τροποποιείται ως εξής:
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2. Κάθε αντιπρόσωπος κράτους μέλους
διαθέτει ίσο μερίδιο του 75% των 
συνολικών ψήφων. Κάθε αντιπρόσωπος 
της Επιτροπής έχει ίσο μερίδιο του 25% 
των συνολικών ψήφων. Ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Οργανισμού δεν 
ψηφίζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το διοικητικό συμβούλιο είχε δεκαπέντε αντιπροσώπους κρατών μελών ο ορισμός του 
εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων προϋπέθετε τη στήριξη της 
Επιτροπής. Με 27 κράτη μέλη, αυτό πλέον δεν ισχύει. Η θεσμική ισορροπία δεν πρέπει να 
μεταβληθεί λόγω των παλαιότερων ή μελλοντικών διευρύνσεων. Προς τούτο, κρίνεται
προτιμότερη η επιλογή διορθωτικής λύσης που θα προβλέπει τη σταθμισμένη ψηφοφορία.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

'α) προετοιμάζει την πολυετή στρατηγική 
του Οργανισμού και την υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο, μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή, 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την 
αντίστοιχη σύγκληση του διοικητικού 
συμβουλίου·

'α) προετοιμάζει την πολυετή στρατηγική 
του Οργανισμού και την υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο, μετά από 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον 8 
εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη 
σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της ουδέτερης από απόψεως φύλου διατύπωσης, είναι προτιμότερο να 
διατηρηθεί η διατύπωση της αντωνυμίας που χρησιμοποιεί ο αρχικός κανονισμός. Επιπλέον, 
αυτό συνάδει και με την πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 16, παράγραφος 2. Λόγω της 
σημασίας της πολυετούς στρατηγικής, για λόγους θεσμικής ισορροπίας, το Κοινοβούλιο πρέπει 
να έχει κάποια εμπλοκή, σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών (στο 
διοικητικό συμβούλιο) και την Επιτροπή.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο αα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προετοιμάζει το πολυετές σχέδιο 
πολιτικής του Οργανισμού σε θέματα 
προσωπικού και το υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή·

(αα) προετοιμάζει το πολυετές σχέδιο 
πολιτικής του Οργανισμού σε θέματα 
προσωπικού και το υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή και την 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της ουδέτερης από απόψεως φύλου διατύπωσης, είναι προτιμότερο να 
διατηρηθεί η διατύπωση της αντωνυμίας που χρησιμοποιεί ο αρχικός κανονισμός. Επιπλέον, 
αυτό συνάδει και με την πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 16, παράγραφος 2. Λόγω της 
σημασίας της πολυετούς στρατηγικής, για λόγους θεσμικής ισορροπίας, το Κοινοβούλιο πρέπει 
να έχει κάποια εμπλοκή, σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών (στο 
διοικητικό συμβούλιο) και την Επιτροπή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο αβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας και το λεπτομερές σχέδιο 
ετοιμότητας και δράσης του Οργανισμού 
για την αντιμετώπιση ρύπανσης και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά 
από διαβούλευση με την Επιτροπή, 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την 
αντίστοιχη σύγκληση του διοικητικού 
συμβουλίου. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

αβ) καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας και το λεπτομερές σχέδιο 
ετοιμότητας και δράσης του Οργανισμού 
για την αντιμετώπιση ρύπανσης και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά 
από διαβούλευση με την Επιτροπή, 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την 
αντίστοιχη σύγκληση του διοικητικού 
συμβουλίου και απαντά σε κάθε αίτημα 
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για την εκτέλεσή τους. Απαντά σε κάθε 
αίτημα παροχής συνδρομής από κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

παροχής συνδρομής από κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 
στοιχείο γ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια παρατήρηση όσον αφορά την ουδέτερη από απόψεως φύλου διατύπωση όπως και με της 
τροπολογίας στην παράγραφο 2, εδάφια a)και (αα). Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει 
συγκεκριμένος κοινοβουλευτικός ρόλος κατά την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών, μολονότι η αρμόδια επιτροπή θα εξακολουθεί να προσκαλεί τους διευθυντές του 
Οργανισμού στις συνεδριάσεις της προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να συζητηθούν οι 
προτεραιότητες και οι δείκτες επιδόσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αποφασίζει τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, μετά από διαβούλευση με την 
Επιτροπή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ιδίου άρθρου 3. Συνεργάζεται στενά με 
την Επιτροπή στην προετοιμασία των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2·

(β) αποφασίζει τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, μετά από διαβούλευση με την 
Επιτροπή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ιδίου άρθρου 3. Συνεργάζεται στενά με 
την Επιτροπή στην προετοιμασία των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια παρατήρηση όσον αφορά την ουδέτερη από απόψεως φύλου διατύπωση όπως και με τις 
τροπολογίες στην παράγραφο 2, εδάφια a)και (αα).
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες,
συμπεριλαμβανομένης και της πτυχής
που αφορά την πολιτική για την ισότητα
των φύλων, καθώς και με βάση την 
επάρκεια και την πείρα του στον τομέα της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με 
πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της προτεινόμενης επέκτασης του ρόλου του ΕΟΑΘ για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
ρύπανσης από τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και αερίου, η εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα αυτό πρέπει να περιληφθεί στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη φάση 
αναζήτησης νέου εκτελεστικού διευθυντή. Ομοίως, η εντεινόμενη ανησυχία σχετικά με την 
έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά το φύλο σε διάφορα επίπεδα οργανισμών του δημόσιου τομέα 
σημαίνει ότι πρέπει να περιληφθεί και ειδική αναφορά στο θέμα αυτό.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τμηματάρχες διορίζονται με βάση την 
αξία τους και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές τους 
ικανότητες, καθώς και με βάση την 
επάρκεια και την πείρα τους στον τομέα
της ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τμηματάρχες 
διορίζονται ή παύονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, εφόσον λάβει 
θετική γνώμη από το διοικητικό 
συμβούλιο.»

4. Οι τμηματάρχες διορίζονται με βάση την 
αξία τους και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές τους 
ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης και 
της πτυχής που αφορά την πολιτική για 
την ισότητα των φύλων,καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα τους στον
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τμηματάρχες 
διορίζονται ή παύονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, εφόσον λάβει 
θετική γνώμη από το διοικητικό 
συμβούλιο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ότι τόσο ο εκτελεστικός διευθυντής όσο και οι τμηματάρχες να έχουν την 
ανάγκη για εμπειρία για την οικοδόμηση ενός διαφορετικού οργανισμού που θα προσλαμβάνει 
και θα διαχειρίζεται προσωπικό χωρίς διακρίσεις. Ιδίως στο πλαίσιο των σημερινών 
δημοσιονομικών πιέσεων, οιαδήποτε αδυναμία όσον αφορά την πρόσληψη και συγκράτηση των 
καλύτερων διαθέσιμων ταλέντων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22a. Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ακτοφυλακής, καθιστώντας 
σαφή το κόστος και τα οφέλη.
Εάν ενδείκνυται η έκθεση συνοδεύεται 
από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11 της οδηγίας (EΚ) 2005/35 σχετικά με τη ρύπανση από πλοία και την επιβολή 
κυρώσεων για παραβιάσεις ζητούσε από την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι τα τέλη 2006 μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Παρά τις αλλεπάλληλες υπενθυμίσεις του 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της αυτή. Πρέπει να καταστεί σαφές
ότι η αξιοπιστία της Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει εναντίον 
των κρατών μελών υπονομεύεται αν θεωρηθεί ότι είναι ελεύθερη να αποφασίσει ποιες 
νομοθετικές απαιτήσεις πρέπει να εκπληροί.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22β. Εντός [τριών] ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
στην οποίαν παρουσιάζεται ο τρόπος με 
τον οποίον ο ΕΟΑΘ ανέλαβε τις επιπλέον 
αρμοδιότητες που του ανετέθησαν από
τον παρόντα κανονισμό και το κατά 
πόσον χρειάζεται περαιτέρω επέκταση 
των στόχων ή των καθηκόντων του.
Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση
περιλαμβάνει:
(a) ενημέρωση όσον αφορά την πρόοδο 
στον τομέα της ενσωμάτωσης και τη 
διασφάλιση της αμοιβαίας συμβατότητας 
του Δικτύου πληροφοριών εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και του SafeSeaNet·
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(β) ανάλυση των επιτευγμάτων που 
σημειώθηκαν όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα μέσω της 
καλύτερης ενσωμάτωσης του οργανισμού 
και του Μνημονίου Συνεννόησης των 
Παρισίων·
(γ) μελέτη σχετικά με το κόστος και τα 
οφέλη της εκ μέρους του ΕΟΑΘ 
διενέργειας επιθεωρήσεων των 
εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης ως 
«ανεξάρτητη εποπτεία τρίτου μέρους»·
(δ) πληροφορίες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια 
επιβολής εκ μέρους των κρατών μελών 
της οδηγίας 2005/35 και λεπτομερείς 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Εάν ενδείκνυται η έκθεση συνοδεύεται 
από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ανασκόπηση που θα αναλύει τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί ο 
αναθεωρημένος κανονισμός και κατά πόσον χρειάζεται να υπάρξουν περαιτέρω προσαρμογές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και 
πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία 
(COSS) που έχει συσταθεί με βάση το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

1. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 209 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις 
μεθόδους επιχειρησιακής λειτουργίας του 
Οργανισμού για τη διενέργεια των 
επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,. 
Η έκθεση Szájer (που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 5 Μαΐου 2010) αναφέρει ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ενεργεί επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο όσον αφορά όλες τις πτυχές 
εξουσιών της εκχώρησης νομοθετικής εξουσίας. Ζητεί επίσης την ευθυγράμμιση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι νέες διατάξεις της Συνθήκης. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.»

2. Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 
23α, 23β και 23γ.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 23, παράγραφος 1 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών [από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σε σχέση με τις εξουσιοδοτήσεις 
το αργότερο 6 μήνες προ της εκπνοής 
περιόδου 5 ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 23β.
2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 23β και 23γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή, όπως και οι δύο επόμενες αντικατοπτρίζουν την ίδια προσέγγιση με την 
έκθεση Sterckx σχετικά με τις λεπτομέρειες υποβολής εκθέσεων (οδηγία 2010/65/EΕ). Σε
μεταγενέστερη φάση, οι τροπολογίες σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα
ευθυγραμμιστούν με τη διευθέτηση για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κατά το άρθρο 23 εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία, ώστε να 
αποφασιστεί αν θα ανακληθεί η 
εκχώρηση των εξουσιών, καταβάλλει 
προσπάθειες να ενημερώσει τα λοιπά 
νομοθετικά όργανα και την Επιτροπή 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν 
από τη λήψη της οριστικής απόφασης, 
αναφέροντας τις εκχωρούμενες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν και 
τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
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στην ίδια απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο μήνες.
2. Εφόσον κατά τη λήξη της αρχικής 
δίμηνης προθεσμίας ή, κατά περίπτωση, 
της παραταθείσας προθεσμίας, ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει εγείρει αντίρρηση κατά 
της πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία που προβλέπεται σ’ αυτήν.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της αρχικής 
δίμηνης προθεσμίας ή, κατά περίπτωση, 
της παραταθείσας προθεσμίας, εφόσον το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την 
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Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην 
εγείρουν αντιρρήσεις.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει τις 
αντιρρήσεις εκθέτει τους σχετικούς 
λόγους.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ) συστήθηκε ως 
απάντηση στη ρύπανση την οποία προκάλεσε το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου «Erika». Η 
λειτουργία του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003. Ο ιδρυτικός κανονισμός έχει τροποποιηθεί 
τρεις φορές. Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να στοχεύσει σε μακρόπνοες αλλαγές, ακόμη και 
αν αυτό σημαίνει ότι θα διαρκέσει περισσότερο η διαπραγμάτευση της νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στηρίζεται σε μια διαβούλευση που διεξήχθη το 2008 με ενδιαφερόμενους του ΕΟΑΘ, σε μια 
εξωτερική αξιολόγηση και σε μια εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής. Αντικατοπτρίζει 
επίσης την 5ετή στρατηγική του ΕΟΑΘ, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό του 
συμβούλιο (στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη). Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης
έκθεση (COM(2011)286) στην οποία φαίνεται ότι ένα ενωσιακό σύστημα εντοπισμού και 
παρακολούθησης των πετρελαιοκηλίδων περιορίζει το κόστος περίπου κατά 20% σε 
σύγκριση με τα εθνικά συστήματα.
Ο ΕΟΑΘ έχει ήδη αναλάβει νέα καθήκοντα στο πλαίσιο της εφαρμογής της τρίτης δέσμης
μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ο ΕΟΑΘ έχει συνάψει σειρά «συμβάσεων για πλοία 
επιφυλακής άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων» με ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αναστέλλουν τη 
συνήθη τους δραστηριότητα προκειμένου να αναλάβουν δράση με σκοπό την αντιμετώπιση 
ρύπανσης. Η πρόταση της Επιτροπής θα διευκρινίζει ότι τα πλοία αυτού του είδους θα 
μπορούν να αξιοποιηθούν και για την καταπολέμηση ρύπανσης από άλλες πηγές, πέραν των 
πλοίων, ιδίως από εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου.
Η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι οι μόνες τρίτες χώρες που συμμετέχουν στον ΕΟΑΘ. Η 
Επιτροπή συνιστά να επεκταθεί η δυνατότητα παροχής τεχνικής συνδρομής και στις 
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και σε 
χώρες που συμμετέχουν στο ΜΣ του Παρισιού. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί για κάποια από τα ενδεχόμενα πρόσθετα καθήκοντα 
του ΕΟΑΘ:

 η έκθεση Grandes Pascual για την ρύπανση από πλοία και την επιβολή κυρώσεων για 
παραβάσεις επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική αποτροπή της ρύπανσης από πλοία·

 στην έκθεση Wortmann-Kool όσον αφορά τη ρύπανση από πλοία ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής 
ακτοφυλακής·

 στην έκθεση Sterckx όσον αφορά τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία 
επισημαίνεται ότι «[η] επίτευξη ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς 
σύνορα απαιτεί στενή συνεργασία […] στους τομείς των τελωνειακών υπηρεσιών 
[…], της δημόσιας υγείας και των δικτύων μεταφοράς.» Προτείνεται επίσης να 
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διερευνήσει η Επιτροπή αν το RIS (Δίκτυο πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) 
είναι συμβατό με το SafeSeaNet·

 στην έκθεση Meissner σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική η 
Επιτροπή καλείται να επεκτείνει την εντολή του EMSA στις επιθεωρήσεις ασφαλείας 
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων και στον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων. 
Διατυπώνεται επίσης η εκτίμηση ότι «υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για πληρέστερη
συμμετοχή του EMSA στην παρακολούθηση των παρακτίων περιοχών και για 
περισσότερη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να εντοπίζουν τη 
θαλάσσια ρύπανση».

Στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 7.10.2010 υποστηρίζεται ότι η εντολή του 
EMSA «πρέπει να διευρυνθεί από τα σκάφη και στις εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης· 
ζητεί τα νέα αυτά καθήκοντα που θα παραχωρηθούν στον EMSA να αντικατοπτρίζονται τόσο 
στον προϋπολογισμό του όσο και στο προσωπικό του».

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ομοίως, το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει διάφορα συναφή συμπεράσματα, ιδίως στις 2-3 
Δεκεμβρίου 2010, οπότε κάλεσε την Επιτροπή να διερευνήσει «τρόπους βέλτιστης 
χρησιμοποίησης των υφισταμένων μέσων/δυνατοτήτων της ΕΕ για την πολιτική προστασία, 
την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και τη θαλάσσια ασφάλεια και στον τομέα των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου». Στην ίδια 
συνεδρίαση, οι υπουργοί Μεταφορών ζήτησαν την πλήρη ενσωμάτωση των πλωτών 
μεταφορών στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιαστικής της ΕΕ. Ειδικότερα, εξέφρασαν την 
υποστήριξή τους προς «την ιδέα της Επιτροπής να δρομολογήσει πιλοτικό σχέδιο σε 
συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας (EMSA), προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η έννοια της “Γαλάζιας 
Ζώνης”».

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ EMSA
Είναι γενική πεποίθηση ότι ο EMSA είναι ένας αποτελεσματικός, εύρυθμος οργανισμός που
εξασφαλίζει για τα κράτη μέλη σημαντικές εξοικονομήσεις λειτουργώντας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με τις οικονομίες κλίμακος που αυτό συνεπάγεται. Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών
του περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη. 
Υπάρχει πεδίο για επέκταση των δραστηριοτήτων του EMSA ούτως ώστε η υπάρχουσα 
εμπειρία και οι τεχνικές υπηρεσίες του να μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτερο φάσμα 
πολιτικών. Ειδικότερα, τα συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρίς σύνορα που θα 
επιτρέπει την θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ κρατών μελών χωρίς 
διατυπώσεις σαν να επρόκειτο περί οδικών μεταφορών. Έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ των λιγότερο φιλικών για το περιβάλλον μέσων 
μεταφοράς. Ομοίως, ο EMSA πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή για την ενίσχυση 
της αμοιβαίας συμβατότητας του SafeSeaNet και του Δικτύου πληροφοριών εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας ούτως ώστε να περιοριστεί το διοικητικό κόστος.
Μολονότι εισηγητής δεν προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, η αδυναμία 
της επιτροπής να εκπονήσει τη μελέτη που ζητούσε η οδηγία (EΚ) 2005/35 είναι εξαιρετικά 
λυπηρή. Πρέπει να υπενθυμιστεί στην Επιτροπή ότι και αυτή δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.
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Η διευκρίνιση ότι τα υφιστάμενα πλοία επιφυλακής άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση 
πετρελαιοκηλίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης 
που προκαλείται από εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και 
οικονομικά αποδοτική επιλογή. Ο EMSA ελέγχει ήδη τη συμμόρφωση των νηογνωμόνων με 
τις απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας. Ορισμένοι νηογνώμονες είναι συγχρόνως 
αρμόδιοι για υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο 
τροποποιημένος κανονισμός του EMSA πρέπει, συνεπώς, να αξιοποιεί καλύτερα την 
εμπειρογνωμοσύνη του, έτσι ώστε να μπορεί να συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
στην πρόληψη της ρύπανσης από υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και στην ανάπτυξη απαιτήσεων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 
χορήγηση αδειών έρευνας κοιτασμάτων και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο 
κανονισμός πρέπει επίσης να προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων 
συστημάτων όπως το CleanSeaNet και το σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης καθώς και την 
επέκταση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του EMSA, και να εξετάζει τη δυνατότητά του να 
αναλάβει ρόλο ανεξάρτητου ελέγχου σε σχέση με θέματα που αφορούν τη χορήγηση αδειών.
Ο EMSA Πρέπει επίσης να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με 
την κατάρτιση και την πιστοποίηση των ναυτικών. Η αύξηση της ελκυστικότητας των 
θέσεων εργασίας του τομέα της ναυτιλίας για τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί επί μακρόν κοινό 
στόχο των θεσμικών οργάνων. Ο EMSA συνεπικουρεί ήδη την Επιτροπή στην εκπόνηση 
μελέτης επιπτώσεων σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας μέσω της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συμβάλει στην εφαρμογή της επικείμενης 
δέσμης κοινωνικών μέτρων για τη ναυτιλία. Επιπλέον, θα μπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να διευκολύνει ο EMSA τη δημιουργία ενός δικτύου ναυτιλιακών ακαδημιών 
κατάρτισης με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διασφάλιση υψηλών 
προδιαγραφών·
Επί του παρόντος, ο EMSA ενεργεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνον όσον 
αφορά τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των αναγνωρισμένων οργανισμών 
ασφαλείας. Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με διεθνείς 
συμβάσεις. Αναφέρονται συνεπώς σχεδόν ακριβώς στα ίδια ζητήματα με αυτά που 
αξιολογούν τα κράτη μέλη. Αν ο EMSA αναλάμβανε επίσης την διενέργεια των 
απαιτούμενων ελέγχων εκ μέρους τους, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες κλίμακος 
Δεν θα εξαιρούνταν άλλωστε οι επιπρόσθετες εθνικές απαιτήσεις·

Όσον αφορά τον κρατικό λιμενικό έλεγχο, η γραμματεία του μνημονίου Συνεννόησης των 
Παρισίων αποτελεί χωριστό νομικό πρόσωπο που καλύπτει τη Ρωσία και τον Καναδά, καθώς 
και την ΕΕ, αλλά ο EMSA συμβάλει ουσιαστικά στο έργο του. Μια ανακατανομή 
καθηκόντων ή ενδεχόμενη συγχώνευση θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη από 
άποψη αποδοτικότητας·
Φαίνεται ιδιαίτερα ευκταίο το να παρασχεθούν στον EMSA μεγαλύτερες δυνατότητες για την 
παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες για τη μείωση των κινδύνων από ρύπανση και 
αντίδραση στη ρύπανση. Αναμφίβολα, αν προκύψει περιστατικό ρύπανσης, π.χ., στη νότια 
Μεσόγειο, μέρος του πετρελαίου είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στα ύδατα της ΕΕ. Στην 
περίπτωση αυτή, η πρόληψη είναι προφανώς καλύτερη από τη θεραπεία. Η προσαρμογή του 
κανονισμού έτσι ώστε να αναφέρει ρητώς ότι ο EMSA μπορεί να συνδράμει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη στους κόλπους περιφερειακών οργάνων για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων θαλάσσιας ρύπανσης (π.χ. Συμβάσεις του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης) 
προσφέρει πλεονεκτήματα από άποψη ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Όπως αναγνωρίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υφίσταται δυνητική 
σύγκρουση συμφερόντων για τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο διοικητικό 
συμβούλιο όταν καθορίζεται η πολιτική επισκέψεων του EMSA, καθώς αυτοί θεσπίζουν τους 
κανόνες βάσει των οποίων θα ελεγχθεί ο οργανισμός τον οποίο εκπροσωπούν. Ωστόσο, αντί 
να αφεθούν οι μέθοδοι επιχειρησιακής λειτουργίας του οργανισμού στον τομέα της 
διενέργειας επιθεωρήσεων να εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η διάταξη περί κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας.
Επιπλέον, η διεύρυνση της ΕΕ μετέβαλε την ισορροπία μεταξύ των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών και αυτών της Επιτροπής. Με 27 κράτη μέλη, αλλά όχι με 15, είναι 
θεωρητικώς δυνατό ένας διευθυντής να διοριστεί ή να απολυθεί αντίθετα με τις επιθυμίες των 
εκπροσώπων της Επιτροπής. Με το σύστημα της σταθμισμένης ψήφου μπορεί να διατηρηθεί
η θεσμική ισορροπία μακροπρόθεσμα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Είναι σαφές ότι, αν ορισμένα καθήκοντα ασκούνται άπαξ από τον EMSA, αντί να ασκούνται 
από καθεμία από τις επιμέρους εθνικές διοικήσεις, μειώνεται το κόστος που βαρύνει τον 
ευρωπαίο φορολογούμενο και δημιουργείται πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Αυτό το έχουν αποδείξει ήδη τα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης του EMSA. Η χρήση 
αυτών των συστημάτων για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σε άλλους τομείς πολιτικής 
θεωρείται ότι είναι πολύ πιο αποδοτική από οικονομική άποψη, από ό,τι η δημιουργία 
χωριστών συστημάτων.

Η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον EMSA πρέπει να συνοδεύεται από ρεαλιστικές 
προσαρμογές στον προϋπολογισμό και το προσωπικό του. Διαφορετικά, κινδυνεύει να 
υπονομευθεί η κεντρική αποστολή του, που είναι η προαγωγή της ασφάλειας στη θάλασσα.


