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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse 
Amet
(KOM(2010) 0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010) 0611);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0343/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2011);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Amet on juba tõestanud, et teatavaid 
ülesandeid, näiteks satelliitseiresüsteemid, 
on tõhusam täita Euroopa tasandil. Kui 
selliseid süsteeme on võimalik kasutada 
muude poliitikaeesmärkide toetamiseks, 
võimaldab see liikmesriikidel eelarve osas 
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kokku hoida ning pakub tõelist Euroopa 
lisandväärtust.

Or. en

Selgitus

Majanduskriisi valguses on selge, et avaliku sektori eelarved on Euroopa ja riikide tasandil 
surve all. Kõigi avaliku sektori organisatsioonide eelarve külmutamine ei ole aga mõistlik, kui 
ühte tasandisse investeerimise abil on võimalik valitsuse muudel tasemetel saavutada 
suuremat kokkuhoidu. Kui EMSA saab ressursside mõõduka suurendamise abil kasutada oma 
olemasolevaid süsteeme täiendavatesse poliitikaeesmärkidesse panustamiseks, on selle 
netomõju Euroopa riiklike kulutuste vähenemine, kuna siseriiklikud asutused vabastatakse 
neist ülesannetest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Amet jagab liikmesriikidele 
üksikasjalikku teavet laevade põhjustatud 
merereostuse kohta, et liikmesriigid 
saaksid täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 2005/351 tulenevaid 
kohustusi. Kohustuste täitmise tõhusus 
ning karistused on aga väga erinevad, 
ehkki taoline reostus võib sattuda teiste 
riikide vetesse.
1. ELT L 255, 30.9.2009, lk 11.

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2005/35 (muudetud direktiiviga 2009/123) kohustab liikmesriike kehtestama 
kriminaalkaristusi nende saasteainete merre heitmise puhul, mille suhtes direktiivi 
kohaldatakse. Samuti on direktiivi kohaselt Euroopa Meresõiduohutuse Ametil keskne roll 
tehniliste lahenduste väljaarendamisel ja tehnilise abi pakkumisel. Kuni praeguseni ei ole aga 
liikmesriigid oma kohustusi võrdse innukusega täitnud.



PR\869985ET.doc 7/30 PE464.908v02-00

ET

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
reageerimissuutlikkuse kasutamist tuleks 
sõnaselgelt laiendada nii, et see hõlmaks 
sellisest tegevusest tingitud reostuse tõrjet. 
Lisaks peaks amet komisjoni abistama 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste 
ohutuse analüüsimisel, et kindlaks teha 
nende võimalikud puudused, toetudes 
eksperditeadmistele, mis on kogutud 
meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, 
laevade põhjustatud reostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal.

(8) Hiljutised sündmused on rõhutanud 
ohtusid, mida kujutavad endast 
meretranspordi ja merekeskkonna jaoks 
nafta- ja gaasivarude uurimine ning nafta ja 
gaasi tootmine avamerel. Ameti 
suutlikkuse kasutamist tuleks sõnaselgelt 
laiendada nii, et see hõlmaks sellisest 
tegevusest tingitud reostust. Lisaks peaks 
amet komisjoni abistama avamere gaasi- ja 
naftarajatiste ohutuse analüüsimisel, et 
kindlaks teha nende võimalikud puudused, 
toetudes eksperditeadmistele, mis on 
kogutud meresõiduohutuse, 
meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje alal.
Seda lisarolli, mis pakub tänu ameti 
olemasolevate teadmiste ja 
asjatundlikkuse rakendamisele Euroopas 
lisandväärtust, tuleks toetada asjakohaste 
finants- ja personaliressursside abil.

Or. en

Selgitus

EMSA pakub tänu oma olemasolevatele eksperditeadmistele ja tehnilistele süsteemidele 
kulutõhusat lahendust, ent ei ole mõistlik eeldada, et amet saaks võtta uusi ülesandeid ilma 
lisaressurssideta. Eelarvete range külmutamine ohustaks EMSA suutlikkust oma praeguseid, 
laevadelt pärineva merereostuse ennetamise ja merereostustõrjega seotud kohustusi täita.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Samuti tuleks ameti CleanSeaNet 
süsteemi, mida praegu kasutatakse 
laevadelt pärineva naftareostuse kohta 
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fototõendite kogumiseks, kasutada ka 
avamererajatistelt pärineva reostuse 
avastamiseks ja salvestamiseks.

Or. en

Selgitus

Naftareostuse avastamise ja seiresüsteemi ELi tasandil pakkumise läbi on EMSA võrreldes 
siseriiklike süsteemidega aidanud kulutusi ligi 20 % võrra kokku hoida (KOM(2911) 286).
Süsteemi laiendamine, nii et see hõlmaks ka avamererajatisi, sealhulgas nafta- ja 
gaasiplatvormid, võiks samuti aidata liikmesriikide eelarvete osas kokku hoida.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Praegu võib kaupu liidusiseselt 
mööda maad transportida ilma 
süstemaatiliste kontrollideta sisepiiridel.
Kui aga laev sõidab liidu kahe 
meresadama vahel, käsitletakse seda 
rahvusvahelise reisina ja kohaldatakse 
seetõttu keerukaid haldusmenetlusi. See 
asetab keskkonnasõbralikuma 
transpordiliigi ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda. Amet peaks seetõttu 
toetama liikmesriikide ja komisjoni 
tegevust lähimereveo hõlbustamisel liidu 
siseturu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liit on kehtestanud aastani 2018 
kõikehõlmava meretranspordi strateegia, 

(9) Liit on kehtestanud aastani 2018 
kõikehõlmava meretranspordi strateegia, 
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mis hõlmab e-merenduse mõistet. Lisaks 
arendab ta ELi mereseirevõrgustikku. 
Ameti käsutuses on nende 
poliitikameetmete elluviimiseks vajalikud 
merendussüsteemid ja –rakendused. 
Seepärast peaks amet tegema need 
süsteemid ja andmed huvitatud partneritele 
kättesaadavaks.

mis hõlmab e-merenduse mõistet. Lisaks 
arendab ta ELi mereseirevõrgustikku.
Ameti käsutuses on nende 
poliitikameetmete, eelkõige projekti Blue 
Belt ning SafeSeaNeti ja jõgede 
infosüsteemi integreerimise elluviimiseks 
vajalikud merendussüsteemid ja –
rakendused. Seepärast peaks amet tegema 
need süsteemid ja andmed huvitatud 
partneritele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Projekt Blue Belt annab tolliasutustele tagatise, et Euroopa Liidu siseseid kaupu deklareeriv 
laev on külastanud ainult ELi sadamaid. See annab võimaluse vähendada lähimereveo 
halduskoormust, säilitades samas praeguse kontrollitaseme. See omakorda edendab selle 
transpordiliigi kasutamist, mis kahjustab keskkonda vähem kui maanteetransport. Samuti 
vähendab halduskoormat mõlema süsteemi vaheline ladus teabevahetus laevade kohta, mis 
sõidavad nii merel kui ka jõgedel/kanalitel. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võttes arvesse mere- ja 
maanteetranspordi vaheliste ebavõrdsete 
konkurentsitingimuste tasandamise 
olulisust, peaks amet panustama ühisesse 
transpordipoliitikasse ja kasutama oma 
teadmisi ja ressursse ühtse Euroopa mere 
loomiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Ühtse Euroopa mere loomisele 
kaasaaitamiseks ja merereostuse 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks 
peaks looma tingimused sünergia 
tekkimiseks riiklike täitevasutuste, 
sealhulgas riiklike rannavalveteenistuste 
vahel. Selleks peaks komisjon läbi viima 
teostatavusuuringu Euroopa rannavalve 
loomise kohta, tuues selgelt välja kulud ja 
tulud. Uuringule peaks vajadusel 
järgnema ettepanek Euroopa rannavalve 
loomiseks.

Or. en

Selgitus

Põhineb direktiivi (EÜ) 2005/35, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning 
karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, põhjendusel 11.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Sadamariigi kontrolli valdkonnas 
teeb liit tihedat koostööd vastastikuse 
mõistmise Pariisi memorandumiga.
Maksimaalse tõhususe saavutamiseks 
peaksid amet ja vastastikuse mõistmise 
Pariisi memorandumi sekretariaat uurima 
kõiki võimalusi tõhususe edasiseks 
suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Eelarvelise ranguse tingimustes on äärmiselt oluline vältida kattuvaid struktuure ning anda 
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ülesanded sellisele asutusele, mis on kõige sobivam nende tõhusal ja kulutõhusal viisil 
täitmiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõuded ameti operatiivsete 
töömeetodite suhtes, mida rakendatakse 
kontrollide läbiviimisel, tuleb vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(14) Selleks, et võtta vastu nõuded ameti 
operatiivsete töömeetodite suhtes, mida 
rakendatakse kontrollide läbiviimisel, tuleb 
komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek peegeldab nn komiteemenetlust, mis aluslepingute alusel kehtis enne 
Lissaboni lepingu jõustumist. Seetõttu tuleb korda ajakohastada ning tunnustada kahe 
õigusloomepädeva institutsiooni võrdset rolli.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet pakub liikmesriikidele ja 
komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise alal 
nõuetekohaselt kohaldada liidu õigusakte, 
kontrollida nende rakendamist ning hinnata 
kehtivate meetmete tõhusust.

2. Amet pakub liikmesriikidele ja 
komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge 
ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata 
neil meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, merereostuse 
vältimise ning Euroopa piirideta 
meretranspordiruumi loomise alal 
nõuetekohaselt kohaldada liidu õigusakte, 
kontrollida nende rakendamist ning hinnata 
kehtivate meetmete tõhusust.
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Or. en

Selgitus

Termin „merereostus“ vastab komisjoni ettepanekule artikli 1 lõike 3 osas (mis käsitleb 
reostustõrjet).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud 
reostuse vältimise ja merereostustõrje 
valdkonnas.

1. Et tagada artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide nõuetekohane saavutamine, 
täidab amet käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud ülesandeid meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse, merereostuse
vältimise ja merereostustõrje valdkonnas.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas komisjoni ettepanekuga artikli 1 lõike 3 osas ning võimaldab EMSA-l aidata 
vältida ka sellist merereostust, mis ei pärine laevadelt (eelkõige nafta- ja gaasiplatvormide 
põhjustatud reostust).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 2 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EÜ) nr 65/20051

artikli 13 lõike 2 alusel komisjonile tehtud 
järelevalveülesandeid, andes komisjonile 
tehnotuge;
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_____________
1ELT L 310, 25.11.2005, lk 28. 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek võimaldab EMSA-l anda komisjonile tehnotuge järelevalve 
teostamisel sadamate turvalisuse tugevdamist käsitleva direktiivi rakendamise üle 
liikmesriikides. EMSA roll piirduks muidugi vaid aspektidega, milles ametil on asjakohane 
tehniline kompetentsus. Komisjon ei ole kohustatud abi küsima ning väga tõenäoliselt ka seda 
ei tee, kui ta ei usu, et EMSA võiks anda väärtuslikku nõu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) välja töötada ja rakendada sellised ameti 
ülesannetega seotud ELi poliitikameetmed 
nagu „merekiirteed”, Euroopa piirideta 
meretranspordiruum, e-merendus, 
siseveeteed, merestrateegia raamdirektiiv 
ja kliimamuutus ning aitab analüüsida 
avamere liikuvate gaasi- ja naftarajatiste
ohutust;

d) välja töötada ja rakendada sellised ameti 
ülesannetega seotud ELi poliitikameetmed 
nagu „merekiirteed”, Euroopa piirideta 
meretranspordiruum, projekt Blue Belt, e-
merendus, siseveeteed, eriti SafeSeaNeti ja 
jõgede infosüsteemi koostalitlus,
merestrateegia raamdirektiiv ja 
kliimamuutus ning aitab analüüsida 
avamererajatiste ohutust;

Or. en

Selgitus

Projekt Blue Belt annab tolliasutustele tagatise, et Euroopa Liidu siseseid kaupu deklareeriv 
laev on külastanud ainult ELi sadamaid. See annab võimaluse vähendada lähimereveo 
halduskoormust, säilitades samas praeguse kontrollitaseme. See omakorda edendab selle 
transpordiliigi kasutamist, mis kahjustab keskkonda vähem kui maanteetransport. Samuti 
vähendab halduskoormat mõlema süsteemi vaheline ladus teabevahetus laevade kohta, mis 
sõidavad nii merel kui ka jõgedel/kanalitel. 
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 3 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toetada järelevalve teostamist 
tunnustatud organisatsioonide üle, mis 
direktiivi 2009/151 artikli 9 alusel täidavad 
liimesriikide nimel 
sertifitseerimisülesandeid, ilma et see 
piiraks lipuriigi õigusi ja kohustusi;
________________
1 ELT L 131, 28.5.2009, lk 147.

Or. en

Selgitus

Kuna EMSA abistab juba komisjoni tunnustatud organisatsioonide üle järelevalve 
teostamisel, suurendaks ka liikmesriikide toetamise võimaldamine tõhusust ja vähendaks 
survet liikmesriikide eelarvetele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 – lõige 3 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. c a) koguda ja analüüsida andmeid 
meremeeste kvalifikatsiooni ja tööhõive 
kohta. Samuti abistab amet meremeeste 
väljaõpet pakkuvate liidu akadeemiate 
võrgustiku loomisel, mille eesmärk on 
jagada meremeeste väljaõppe parimaid 
tavasid.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et Euroopa jätkaks uute, kõrgetasemeliste meremeest ligimeelitamist, et vahetada 
välja pensionile jääv põlvkond. EMSA võiks täita väärtuslikku tugirolli selle tagamisel, et eri 
akadeemiad jagavad omavahel häid tavasid. Samuti võimaldaks see ametil koguda 
üleeuroopalisel tasandil andmeid, mis on poliitika kujundamiseks kasulikud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 lõige 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laevaõnnetuste põhjuste uurimise 
valdkonnas annab amet vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/18/EÜ liikmesriikidele 
abi raskete laevaõnnetustega seotud 
juurdluste läbiviimiseks ja analüüsib 
õnnetusjuhtumite juurdluskokkuvõtteid, et 
välja selgitada, millistest saadud 
kogemustest võiks ELi tasandil õppust 
võtta;

b) laevaõnnetuste põhjuste uurimise 
valdkonnas annab amet vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2009/18/EÜ liikmesriikidele abi raskete 
laevaõnnetustega seotud juurdluste 
läbiviimiseks ja analüüsib 
õnnetusjuhtumite juurdluskokkuvõtteid, et 
välja selgitada, millistest saadud 
kogemustest võiks ELi tasandil õppust 
võtta. Lisaks on amet oodatud liikmesriike 
saatma avamererajatisi mõjutavate 
õnnetusjuhtumite uurimise juures.

Or. en

Selgitus

Arvestades teiste muudatusettepanekutega, mis laiendavad EMSA rolli nii, et see hõlmaks ka 
avamererajatisi, oleks ameti jaoks soovitatav jälgida liikmesriikide õnnetusjuhtumite 
uurimist, et aidata kaasa Euroopa heade tavade arengule selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 2 lõige 4 punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) amet abistab liikmesriike ja komisjoni 
avamererajatiste põhjustatud 
naftareostuse osas, kasutades reostuse 
ulatuse ja keskkonnamõju seireks oma 
CleanSeaNet teenust;

Or. en

Selgitus

Kuna CleanSeaNet on oma tõhusust tõestanud olemasolev süsteem, pakub see äärmiselt 
kulutõhusat vastust avamerel toimuva varude uurimise ohtudega seotud kahtlustele, mis 
pärast Mehhiko lahel Deepwater Horizonil aset leidnud katastroofi on üha süvenenud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 3 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti operatiivsed töömeetodid lõikes 1 
osutatud kontrollide läbiviimiseks peavad 
vastama nõuetele, mis võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 nimetatud korras.

2. Ameti operatiivsed töömeetodid lõikes 1 
osutatud kontrollide läbiviimiseks peavad 
vastama nõuetele, mis võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 1 nimetatud korras.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus tuli arvestada Lissaboni lepingu jõustumisega ja eelneva 
komiteemenetluse asendamisega delegeeritud õigusaktide ja rakendusmeetmetega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 11 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 11 lõike 1 teist lõiku 
muudetakse järgmiselt:
Nõukogu liikmete ametissenimetamise 
aluseks on nende meresõiduohutuse-, 
meresõidu turvalisuse alaste ja …
merereostuse vältimise ja … tõkestamise 
alaste asjakohaste kogemuste ja teadmiste 
tase. Samuti peavad neil olema finants- ja 
üldjuhtimise, halduse ning soolise 
võrdõiguslikkuse poliitika alased 
kogemused ja teadmised.

Or. en

Selgitus

Nafta- ja gaasiplatvormidega seonduvate kahtlustega arvestamise eesmärgil laiendatakse 
muudatusettepanekuga teadmistevälja nii, et see hõlmab merereostust (laevade põhjustatud 
reostuse asemel). Samuti lisatakse juhtimisalased oskused, mis haldusnõukogu ülesandeid 
arvestades ei ole vähem olulised kui tehnilised oskused.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 11 lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt:
Vajaduse korral nähakse artikli 17 lõikes 
2 osutatud korras ette kolmandate riikide 
esindajate osavõtt ning selle tingimused.
Nimetatud osavõtt ei mõjuta komisjoni 
esindajate häälte osakaalu 
haldusnõukogus.

Or. en
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Selgitus

Kui seadusandja on andnud komisjoni esindajatele esmatähtsates küsimustes (näiteks 
tööprogrammi vastuvõtmine) blokeeriva vähemuse, ei tohiks seda muuta ilma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu nõusoleku taotlemiseta. Kui kolmandatele riikidele peaks antama 
hääleõigus, ei ole komisjoni esindajate arvu suurendamine vajalik ning eelistada tuleks 
kvalifitseeritud häälteenamuse süsteemi kohandamist. (Vt artikli 14 muudatusettepanek 22).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 14 – lõige 2 – esimene 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Artikli 14 lõike 2 esimest lõiku 
muudetakse järgmiselt:
2. Igal liikmesriigi esindajal on võrdne 
osa 75 protsendist koguhäältest. Igal 
komisjoni esindajal on võrdne osa 25 
protsendist koguhäältest. Ameti 
tegevdirektor ei hääleta.

Or. en

Selgitus

Kui haldusnõukogusse kuulusid 15 liikmesriigi esindajad, oli tegevdirektori 
ametissenimetamiseks vajaliku neljaviiendikulise häälteenamuse jaoks tarvis komisjoni toetus.
27 liikmesriigiga see enam nii ei ole. Toimunud või tulevased laienemised ei tohiks 
institutsioonilist tasakaalu muuta. Seetõttu on soovitatav kvalifitseeritud häälteenamust 
hõlmav strukturaalne lahendus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ta koostab ameti mitmeaastase strateegia 
ja esitab selle pärast komisjoniga

a) ta koostab ameti mitmeaastase strateegia 
ja esitab selle pärast komisjoni ja Euroopa 
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konsulteerimist vähemalt kaheksa nädalat 
enne asjaomast haldusnõukogu koosolekut 
haldusnõukogule;

Parlamendi vastutava komisjoniga
konsulteerimist vähemalt kaheksa nädalat 
enne asjaomast haldusnõukogu koosolekut 
haldusnõukogule;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Võttes arvesse mitmeaastase strateegia tähtsust, peaks institutsioonilise tasakaalu põhjustel 
olema kaasatud lisaks liikmesriikide esindajatele (haldusnõukogus) ja komisjonile ka 
Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ta koostab ameti mitmeaastase 
personalipoliitika kava ja esitab selle pärast 
komisjoniga konsulteerimist 
haldusnõukogule;

a a) ta koostab ameti mitmeaastase 
personalipoliitika kava ja esitab selle pärast 
komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
vastutava komisjoniga konsulteerimist 
haldusnõukogule;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Võttes arvesse mitmeaastase strateegia tähtsust, peaks institutsioonilise tasakaalu põhjustel 
olema kaasatud lisaks liikmesriikide esindajatele (haldusnõukogus) ja komisjonile ka 
Euroopa Parlament.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt ab

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) ta koostab ameti iga-aastase 
tööprogrammi ja üksikasjaliku 
naftareostuseks valmisoleku ja reostustõrje 
kava ning esitab need pärast komisjoniga 
konsulteerimist vähemalt kaheksa nädalat 
enne asjaomast haldusnõukogu koosolekut 
haldusnõukogule. Ta võtab vajalikud 
meetmed nende rakendamiseks. Ta vastab 
liikmesriikide abitaotlustele vastavalt 
artikli 10 lõike 2 punktile c;

a b) ta koostab ameti iga-aastase 
tööprogrammi ja üksikasjaliku 
naftareostuseks valmisoleku ja reostustõrje 
kava ning esitab need pärast komisjoniga 
konsulteerimist vähemalt kaheksa nädalat 
enne asjaomast haldusnõukogu koosolekut 
haldusnõukogule. Ta võtab vajalikud 
meetmed nende rakendamiseks ja vastab 
liikmesriikide abitaotlustele vastavalt 
artikli 10 lõike 2 punktile c;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Parlamendi osalus aasta tööprogrammi ettevalmistamisel ei paista olevat vajalik, ehkki 
vastutav komisjon kutsub endiselt ameti direktoreid oma koosolekutele, mis annab võimaluse 
prioriteetide ja tulemusnäitajate üle arutada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ta teeb pärast komisjoniga 
konsulteerimist ja kooskõlas samas 
artiklis osutatud nõuetega otsuse artiklis 3 
sätestatud kontrollide läbiviimise kohta. Ta 
teeb artikli 3 lõikes 2 osutatud meetmete 
koostamisel tihedat koostööd komisjoniga;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud
merereostuse vältimise ja merereostustõrje 
alal. Enne ametisse määramist võib 
haldusnõukogu valitud kandidaadi kutsuda 
esinema Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ette, et ta vastaks selle liikmete 
küsimustele. Haldusnõukogu võtab otsused 
vastu kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust, 
sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika valdkonnas, ning teadmisi ja 
kogemusi meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, 
et ta vastaks selle liikmete küsimustele.
Haldusnõukogu võtab otsused vastu 
kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse ettepanekut laiendada EMSA rolli, et võidelda nafta- ja gaasirajatistelt 
pärineva merereostuse ohuga, tuleks uut tegevdirektorit otsides lisada teadmised kõnealuses 
valdkonnas arvesse võetavatele faktoritele. Samuti tähendab üha kasvav mure soolise 
tasakaalu puudumise pärast avaliku sektori organisatsioonide kõrgematel ametikohtadel 
seda, et sellele punktile tuleks lisada eraldi viide.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, pidades silmas nende teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud
merereostuse vältimise ja merereostustõrje 
alal. Osakonnajuhatajad nimetab ametisse 
või vabastab ametist tegevdirektor, kui 
haldusnõukogu on selle heaks kiitnud.

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, pidades silmas nende teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust, 
sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika valdkonnas, ning teadmisi ja 
kogemusi meresõiduohutuse ja 
meresõiduturvalisuse alal ning 
merereostuse vältimise ja merereostustõrje 
alal. Osakonnajuhatajad nimetab ametisse 
või vabastab ametist tegevdirektor, kui 
haldusnõukogu on selle heaks kiitnud.

Or. en

Selgitus

On oluline, et nii tegevdirektoril kui ka osakonnajuhatajatel oleks vajalikud teadmised sellise 
mitmekülgse organisatsiooni ülesehitamiseks, mis värbaks tööle ja juhiks personali 
mittediskrimineerival viisil. Praeguse eelarvetele avalduva surve valguses on suutmatus 
suurimaid talente tööle värvata ja tööl hoida eriti vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teostatavusuuringu Euroopa rannavalve 
loomise kohta, tuues selgelt välja kulud ja 
tulud.
Aruandele lisatakse vajaduse korral 
seadusandlik ettepanek.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi (EÜ) 2005/35 (mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste 
kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest) artikli 11 kohaselt pidi komisjon esitama 
teostatavusuuringu Euroopa rannavalve loomise kohta enne 2006. aasta lõppu. Hoolimata 
korduvatest Euroopa Parlamendi meeldetuletustest ei ole komisjon nimetatud kohustust 
täitnud. Peaks olema selge, et komisjoni usaldusväärsust liikmesriikide vastu 
rikkumismenetluse algatamisel õõnestab see, kui komisjon usub endal olevat õiguse vabalt 
otsustada, milliseid õigusaktidest tulenevaid kohustusi ta peaks täitma.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7a
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 b. [Kolme] aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, mis käsitleb seda, 
kuidas EMSA on käesoleva määrusega 
talle määratud lisakohustusi täitnud, ning 
selle eesmärkide või ülesannete edasise 
laiendamise võimalust. Täpsemalt hõlmab 
kõnealune aruanne järgmist:
a) jõgede infosüsteemi ja SafeSeaNeti 
integreerimisel ja ühilduvuse tagamisel 
tehtud edusammude vahekokkuvõte; 
b) ameti ja vastastikuse mõistmise Pariisi 
memorandumi tihedama integreerimise 
abil saavutatud tõhususe suurenemise 
analüüs;
c) EMSA-poolse avamererajatiste 
kontrolli „kolmanda osapoole sõltumatu 
järelevalvena” läbiviimise kulude ja 
tulude uuring;
d) teave tõhususe ja järjekindluse kohta, 
millega liikmesriigid direktiivi 2005/35 
jõustavad, ning üksikasjalik statistiline 
teave rakendatud karistuste kohta. 
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Aruandele lisatakse vajaduse korral 
seadusandlik ettepanek.

Or. en

Selgitus

On oluline määrata kindlaks läbivaatamise aeg, et analüüsida seda, kuidas muudetud määrus 
toimib ning kas vaja on edasisi muudatusi.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab laevade põhjustatud 
merereostuse vältimise ja 
meresõiduohutuse komitee (COSS), mis 
on asutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 
artikli 3 alusel.

1. Komisjon võib vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 290 võtta vastu 
delegeeritud õigusakte artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kontrollide läbiviimiseks 
kasutatavate ameti operatiivsete 
töömeetodite kohta.

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepingu jõustumise arvesse võtmiseks vajalik ajakohastamine. Szájeri raporti (vastu 
võetud 5. mai 2010. aasta täiskogu istungil) kohaselt peaks parlament toimima õigusaktide 
delegeerimise volituste kõigi aspektide osas nõukoguga võrdväärsel alusel. Samuti nõutakse 
selles olemasolevate õigusaktide kooskõlla viimist uue lepingu sätetega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle 

2. Käesolevas artiklis viidatud 
delegeeritud õigusaktide suhtes 
kohaldatakse artiklites 23a, 23b ja 23c 
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artiklis 8 sätestatut. sätestatud menetlust. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse alates [jõustumise 
kuupäev] viieks aastaks õigus võtta vastu 
artikli 23 lõikes 1 nimetatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt kuus 
kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga 23 b tagasi võtab.
2. Niipea, kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 23 b ja 23 c sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Käesolevas ning kahes järgmises muudatusettepanekus kasutatakse sama lähenemisviisi nagu 
Sterckxi raportis teavitusformaalsuste kohta (direktiiv 2010/65/EL). Hilisemas faasis viiakse 
delegeeritud õigusakte käsitlev muudatusettepanek vastavusse delegeeritud õigusaktide alase 
kokkuleppega.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 23 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja tagasi võtmise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub kohe või 
otsuses osutatud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1406/2002
Artikkel 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
õigusakti teatavakstegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
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kahe kuu võrra.
2. Kui algse kahe kuu pikkuse või, kui see 
on asjakohane, pikendatud 
perioodi möödumisel ei ole Euroopa 
Parlament ega nõukogu delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, 
avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja 
jõustub selles nimetatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne algse kahe kuu pikkuse või, 
kui see on asjakohane, pikendatud 
perioodi lõppu, kui nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu on komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu.
Vastuväite esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Or. en
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SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

EMSA loodi vastusena naftatanker Erika põhjamineku põhjustatud reostusele. See alustas 
tööd 2003. aasta märtsis. Asutamismäärust on kolm korda muudetud. Käesoleva, uusima 
läbivaatamise eesmärgiks on püsivad muudatused, isegi kui läbirääkimiste pidamine nõuab 
rohkem aega.

KOMISJONI ETTEPANEK

Komisjoni ettepanek põhineb 2008. aastal läbi viidud konsulteerimisel EMSA 
sidusrühmadega, välishindamisel ja komisjoni mõjuhinnangul. Samuti peegeldab see EMSA 
haldusnõukogus (kus on esindatud kõik liikmesriigid) vastu võetud EMSA viie aasta 
strateegiat. Komisjon on avaldanud ka raporti (KOM(2011) 286), mille kohaselt vähendab 
naftareostuse avastamise ja seiresüsteem kulutusi riiklike süsteemidega võrreldes umbes 20% 
võrra.
Meresõiduohutuse kolmanda paketi rakendamise tulemusena on EMSA-le juba uusi 
ülesandeid antud. EMSA on sõlminud mitmeid „naftareostuse tõrjeks valmis olevate laevade 
lepinguid” eraettevõtjatega, kes hädaolukorras lähevad oma tavapäraselt tegevuselt üle 
reostustõrje alasele tegevusele. Komisjoni ettepanek teeks selgeks, et kõnealuseid laevu võib 
kasutada ka muudest allikatest, sealhulgas naftaplatvormidelt pärineva reostuse tõrjeks.

Ainsad EMSAs osalevad kolmandad riigid on Norra ja Island. Komisjon soovitab laiendada 
tehnotoe võimalust kandidaatriikidele, Euroopa naaberriikidele ja vastastikuse mõistmise 
Pariisi memorandumi osalisriikidele.

PARLAMENDI EELNEVAD SEISUKOHAD

Parlament on juba asunud seisukohale mitmete EMSA lisaülesannete osas:

 de Grandes Pascuali raportis, mis käsitleb laevade põhjustatud reostust ja rikkumiste 
eest karistuste kehtestamist, rõhutati vajadust selle järele, et liikmesriigid tagaksid 
laevade põhjustatud reostuse tõhusa tõkestamise;

 Wortmann-Kooli raportis, mis käsitleb laevade põhjustatud reostust, nõuti komisjoni 
ettepanekut ühtse Euroopa rannavalve loomise kohta;

 Sterckxi raportis, mis käsitleb teavitusformaalsusi, väideti, et “Euroopa piirideta 
meretranspordiruumi saavutamiseks on vajalik [...] tihe koostöö tolliteenuste, 
tervishoiu ja transpordi alal”. Samuti leiti raportis, et komisjon peaks kaaluma seda, 
mil määral võiks SafeSeaNet ühilduda jõgede infosüsteemiga;

 Meissneri raportis, mis käsitleb integreeritud merenduspoliitikat, nõuti tungivalt, et 
komisjon laiendaks EMSA volitusi avamererajatiste ohutuse kontrollimise ja 
naftareostuse koristamise osas. Samuti nähakse raporti kohaselt „suurt potentsiaali 
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti paremaks kaasamiseks rannikualade jälgimisse ja 
liikmesriikide ulatuslikumaks toetamiseks merereostuse allikate kindlakstegemisel”.

Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis on Euroopa Parlament seisukohal, 
et EMSA volitusi tuleks „laiendada, et need hõlmaksid laevade kõrval ka avamererajatisi; 
nõuab, et iga sellise uue ülesande andmine peab kajastuma EMSA eelarves ja töötajate arvus”. 
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NÕUKOGU EELNEVAD SEISUKOHAD

Nõukogu on samuti võtnud mitmeid asjakohaseid seisukohti, eelkõige 2.–3. detsembril 2010, 
mil nõukogu kutsus komisjoni üles hindama seda, „kuidas ELi olemasolevaid kodanikukaitse, 
hädaolukorrale reageerimise ja mereohutuse alaseid instrumente/suutlikkust ka avamere nafta-
ja gaasisektoris kõige paremini kasutada”. Sama kohtumise käigus nõudsid 
transpordiministrid veetranspordi täielikku integreerimist ELi transpordi- ja 
logistikaahelatesse. Ministrid „toetasid komisjoni kava algatada koostöös liikmesriikide 
võimude ja EMSAga pilootprojekt mõiste „Blue Belt” täpsemaks muutmiseks”. 

EMSA LISAÜLESANDED

EMSA on üldtunnustatud kui tõhus ja hästi juhitud organisatsioon, mis pakub liikmesriikidele 
märkimisväärset kokkuhoidu, tegutsedes Euroopa tasandil sellest tuleneva mastaabisäästuga.
Suur osa ameti tööst hõlmab komisjoni ja/või liikmesriikide nõustamist.

EMSA tegevusvaldkonda on võimalik laiendada, nii et ameti olemasolevaid kogemusi ja 
tehnilisi teenuseid saaks rakendada enamates poliitikavaldkondades. Eelkõige võiks EMSA 
liikluse seiresüsteemidest olla kasu siis, kui luuakse Euroopa piirideta 
meretranspordiruum, mis võimaldab kaupu ja reisijaid liikmesriikide vahel meritsi 
transportida ilma rohkemate formaalsusteta kui maanteetransporti kasutades. See aitaks 
vältida konkurentsieelise andmist transpordiliigile, mis on vähem keskkonnasõbralik. EMSA 
peaks ka nõustama komisjoni SafeSeaNeti ja jõgede infosüsteemi vastastikuse ühilduvuse 
suurendamise osas, et nii halduskulusid vähendada. 

Raportöör ei tee ettepanekut luua Euroopa rannavalve, ent on äärmiselt kahetsusväärne, et 
komisjon ei ole läbi viinud direktiiviga (EÜ) 2005/35 ette nähtud uuringut. Komisjonile tuleks 
tuletada meelde, et ka temale on Euroopa õigusaktide täitmine kohustuslik.
Samuti pakub tõhusat ja kulutõhusat võimalust ka selle selgitamine, et olemasolevaid, 
naftareostuse tõrjeks valmis olevaid laevu saab kasutada ka nafta- ja gaasiplatvormide 
põhjustatud merereostuse korral. EMSA kontrollib klassifikatsiooniühingute vastavust ELi 
laevandust käsitlevatele nõuetele. Mõned ühingud töötavad ka avamere nafta- ja 
gaasirajatistega. EMSA muudetud määruses tuleks seetõttu ameti eksperditeadmisi paremini 
ära kasutada, et amet saaks komisjoni ja liikmesriike abistada avamere nafta- ja gaasirajatiste 
põhjustatud merereostuse ennetamisel ning nafta- ja gaasivarude uurimise ning nafta ja gaasi 
avamerel tootmise lubade väljastamise alaste nõuete ja juhiste väljatöötamisel. Samuti tuleks 
määrusega suurendada olemasolevate süsteemide, näiteks CleanSeaNeti rolli, laiendada 
EMSA kontrolliülesandeid ning uurida ameti suutlikkust viia lubade väljastamise valdkonnas 
läbi sõltumatut kontrolli.

Samuti peaks EMSA komisjoni ja liikmesriike nõustama meremeeste väljaõppe ja 
diplomeerimise alal. Merendusega seotud töökohtade muutmine ELi kodanike jaoks 
atraktiivsemaks on pikaajaline ühine eesmärk. EMSA abistab komisjoni mõjuhinnangu 
läbiviimisel, mis käsitleb rahvusvahelise meretöö konventsiooni rakendamist ELi õigusaktide 
kaudu. Samuti on amet pädev abistama loodava merenduse valdkonna sotsiaalkava 
rakendamisel. EMSA peaks aitama luua meremeeste väljaõpet pakkuvate akadeemiate 
võrgustikku, mille eesmärk on jagada parimaid tavasid ja tagada kõrged standardid.
Praegu kontrollib EMSA komisjoni nimel tunnustatud organisatsioonide tunnustamiseks 
vajalike eeltingimuste täitmist. Need kontrollid hõlmavad rahvusvaheliste konventsioonidega 
seotud nõudeid. Seega hõlmavad need peaaegu täpselt samasid küsimusi, mida ka 
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liikmesriigid hindavad. Kui EMSA viiks nõutavaid kontrolle läbi ka liikmesriikide nimel, 
looks see mastaabisäästu. Lisanduvaid siseriiklikke tingimusi ei jäetaks kontrollist välja.

Sadamariigi kontrolli valdkonnas on vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi 
sekretariaat eraldiseisev üksus, mis hõlmab Venemaad, Kanadat ja ELi, ent EMSA annab 
selle töösse märkimisväärse panuse. Ülesannete ümberjaotamine või võimalik ühinemine 
võiks tõhusust märkimisväärselt suurendada.

EMSA-le suuremate võimaluste andmine, et aidata naaberriikidel merereostuse ohtu 
vähendada ja reostustõrjet läbi viia, näib olevat äärmiselt soovitatav. Kui Vahemere 
lõunapiirkonnas esineks merereostust, jõuaks kahtlemata osa naftast ka ELi vetesse. Sellises 
olukorras on ilmselgelt targem ennetada kui tagajärgedega tegeleda. Määruse kohandamine 
nii, et selle kohaselt on EMSA-l selgesõnaliselt väljendatud õigus abistada komisjoni ja 
liikmesriike merereostuse tõrjega tegelevates piirkondlikes organites (nt Helsingi ja Barcelona 
konventsioon), toob õiguskindluse ja läbipaistvuse alast kasu.

JUHTIMISASPEKTID

Komisjoni ettepaneku kohaselt võib liikmesriikide esindajatel tekkida haldusnõukogus huvide 
konflikt EMSA kontrollide korra kindlaks määramisel, kuna nad kinnitavad reeglid, mille 
alusel nende enda organisatsiooni kontrollitakse. Selle asemel aga, et võtta ameti töömeetodid 
kontrollide valdkonnas vastu komiteemenetluse teel, tuleks kasutada Lissaboni lepingu sätet 
delegeeritud õigusaktide kohta.
Lisaks on ELi laienemine muutnud liikmesriikide ja komisjoni esindajate tasakaalu. Erinevalt 
15 liikmesriigiga olukorrast on 27 liikmesriigi korral teoreetiliselt võimalik, et direktor 
nimetatakse ametisse või vabastatakse ametist komisjoni esindajate tahte vastaselt.
Kvalifitseeritud häälteenamuse süsteemi abil on võimalik institutsioonilist tasakaalu 
pikaajaliselt hoida.

MÕJU EELARVELE

On selge, et kui töö tehakse iga riigiasutuse asemel korraga EMSAs, vähenevad Euroopa 
maksumaksja kulutused ning saavutatakse tõeline Euroopa lisandväärtus. EMSA 
mereseiresüsteemid on seda juba näidanud. Muudele poliitikavaldkondadele jaoks väärtusliku 
teabe andmiseks nende süsteemide kasutamine on tõenäoliselt palju kulutõhusam kui 
eraldiseisvate süsteemide loomine.

EMSA-le antavad lisaülesanded peaksid selle eelarves ning töötajate arvus realistlikult 
kajastuma. Vastasel juhul satuks ohtu ameti põhiülesanne edendada meresõiduohutust.


