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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0611),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0343/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Agentūra jau įrodė, kad vykdyti kai 
kurias užduotis, pavyzdžiui, diegti 
palydovinės stebėsenos sistemas, 
veiksmingiau Europos lygiu. Jei šios 
sistemos galėtų būti taikomos padedant 
įgyvendinti ir kitų politikos sričių tikslus, 
būtų sudaroma galimybė valstybėms 
narėms sutaupyti nacionalinių biudžetų 
lėšų ir kurti tikrą pridėtinę vertę Europai. 
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Or. en

Pagrindimas

Esant ekonomikos krizei, aišku, kad Europos, nacionaliniams ir valstybiniams biudžetams 
kyla sunkumų. Tačiau nedaug prasmės turi argumentai, kad visos viešosios organizacijos 
turėtų išsiversti be biudžeto lėšų, jei investuojant viename lygmenyje galima sutaupyti 
daugiau lėšų kituose vyriausybės lygmenyse. Pavyzdžiui, jei EJSA gali naudoti esamas 
sistemas siekdama papildomų politikos tikslų ir tam naudodama tik šiek tiek daugiau išteklių, 
bus realiai sumažintos Europos viešosios išlaidos, kadangi nacionalinės administracijos 
neturės įgyvendinti šių užduočių.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Agentūra pateikia valstybėms narėms 
išsamią informaciją apie taršos iš laivų 
atvejus, kad jos galėtų įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/351. 
Tačiau vykdymo užtikrinimo 
veiksmingumas ir sankcijos labai skiriasi, 
nepaisant to, kad tokia tarša gali išplisti į 
kitų valstybių vandenis.
1 OL L 255, 2010 3 3, p. 11.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2005/35, iš dalies pakeistą Direktyva 2009/123, valstybėms narėms numatyta 
atsakomybė taikyti baudžiamąsias sankcijas už teršalų, kuriems taikoma minėtoji direktyva, 
išmetimą. Joje taip pat numatoma, kad EJSA turi atlikti svarbų vaidmenį ieškodama techninių 
sprendimų ir teikdama techninę pagalbą. Tačiau iš šiol valstybės narės labai nevienodai 
vykdo joms numatytą atsakomybę. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų 
naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 
veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 
aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai 
turėtų būti naudojami ir reaguojant į tokios 
veiklos sukeltą taršą. Be to, agentūra 
turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių 
judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, 
siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, 
remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose 
srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, 
taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į 
taršą jūrose.

8. Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų 
naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 
veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 
aplinkai. Agentūros įgūdžiai turėtų būti 
naudojami ir tuomet, kai taršą sukelia 
tokia veikla. Be to, agentūra turėtų padėti 
Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų 
ir naftos įrenginių saugumą, siekdama 
nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi 
patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų 
saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų 
prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose. 
Kartu su papildomu vaidmeniu, kuris 
suteikia pridėtinės vertės Europai 
naudojant Agentūros turimas žinias ir 
patirtį, reikėtų numatyti ir tinkamus 
finansinius ir darbuotojų išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad dėl sukauptos patirties ir turimų techninių sistemų EJSA galėtų 
ekonomiškai vykdyti naujas užduotis, nepagrįsta būtų manyti, jog ji galėtų tai daryti be tam 
tikrų papildomų išteklių. Taikant griežtas biudžeto ribojimo priemones kils pavojus, kad EJSA 
negalės vykdyti esamų įsipareigojimų, susijusių su taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į ją.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Visų pirma, agentūros sistema 
CleanSeaNet, šiuo metu naudojama 
siekiant pateikti iš laivų išsiliejusios 
naftos nuotraukų, turėtų būti taip pat 
naudojama norint nustatyti ir 
užregistruoti iš atviroje jūroje veikiančių 
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naftos įrenginių išsiliejusią naftą.

Or. en

Pagrindimas

Taikydama naftos išsiliejimo nustatymo ir stebėsenos sistemą ES lygmeniu EJSA sudarė 
galimybes sutaupyti maždaug 20 proc. lėšų, jei lyginsime su nacionalinių sistemų taikymu 
(COM(2011)286). Jei į sistemą bus įtraukti atviroje jūroje veikiantys naftos įrenginiai, 
įskaitant naftos ir dujų platformas, galima tikėtis, kad nacionaliniai biudžetai taip pat  
sutaupys lėšų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Šiuo metu prekės gali būti vežamos 
žeme per visą Sąjungą ir jos nėra 
sistemingai tikrinamos ties vidaus 
sienomis. Tačiau manoma, kad tarp 
dviejų Sąjungos jūros uostų plaukiojantys 
laivai atlieka tarptautines keliones, taigi, 
jiems taikomos sudėtingos 
administracinės procedūros. Dėl šios 
priežasties tokios rūšies transportas, kuris 
mažiausiai kenkia aplinkai, patenka į 
konkurencijos atžvilgiu nepalankią 
padėtį. Taigi agentūra turėtų remti 
valstybių narių ir Komisijos pastangas 
sudaryti geresnes sąlygas trumpųjų 
nuotolių jūrų laivybai Sąjungos vidaus 
rinkoje.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ES sukūrė išsamią jūrų transporto 
strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų 
sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria 
jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos 
jūrų priežiūros sistemos ir programos 
padėtų įgyvendinti šių sričių politiką. 
Todėl agentūra turėtų suinteresuotiems 
partneriams suteikti galimybę naudotis 
turimomis sistemomis ir duomenimis.

(9) ES sukūrė išsamią jūrų transporto 
strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų 
sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria 
jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos 
jūrų priežiūros sistemos ir programos 
padėtų įgyvendinti šių sričių politiką ir, 
visų pirma, projektą „Blue Belt“ bei 
integruoti SafeSeaNet ir Upių 
informacijos sistemą. Todėl agentūra 
turėtų suinteresuotiems partneriams suteikti 
galimybę naudotis turimomis sistemomis ir 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant projektą „Blue Belt“ muitinės bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs prekes 
ES viduje, apsilankė tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę naštą 
vykdant trumpųjų nuotolių laivybą ir kartu išlaikyti esamą kontrolės lygį. Be to, tai skatina 
naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai, nei kelių transportas. Taip 
pat, jei būtų sudaryta galimybė tarp dviejų sistemų sklandžiai keistis duomenimis apie jūrose 
ir upėmis bei kanalais plaukiojančius laivus, sumažėtų administracinė našta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Atsižvelgdama į tai, kad svarbu 
atkurti jūrų ir kelių transporto 
konkurencijos pusiausvyrą, agentūra 
turėtų prisidėti prie bendros transporto 
politikos rengimo ir ypač  naudoti savo 
patirtį ir išteklius siekdama palengvinti 
Bendros Europos jūros sukūrimą.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Norint prisidėti prie Bendros 
Europos jūros kūrimo ir padėti užkirsti 
kelią jūros taršai bei su ja kovoti, reikėtų 
užtikrinti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo institucijų, įskaitant 
nacionalines pakrančių apsaugos 
tarnybas, sąveiką. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija turėtų atlikti Europos pakrančių 
apsaugos tarnybos įkūrimo galimybių 
studiją ir nustatyti išlaidas ir naudą. 
Atlikus tokią studiją prireikus turėtų būti 
pateikiamas pasiūlymas steigti Europos 
pakrančių apsaugos tarnybą.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Direktyvos (EB) 2005/35 11 konstatuojamąja dalimi dėl taršos iš laivų ir sankcijų 
už pažeidimus įvedimo. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Sąjunga dirba kartu su Paryžiaus 
susitarimo memorandumo šalimis uosto 
valstybės kontrolės srityje. Agentūra ir 
Paryžiaus susitarimo memorandumo 
sekretoriatas turėtų kiek įmanoma 
glaudžiau bendradarbiauti siekdamos kuo 
geresnių rezultatų, o Komisija ir valstybės 
narės turėtų išnagrinėti visas galimybes 
dar labiau padidinti veiksmingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Ypatingos biudžeto drausmės laikotarpiu svarbiausia vengti struktūrų dubliavimosi ir skirti 
darbą tai įstaigai, kuri gali jį atlikti veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Agentūros veiklos darbo metodų, 
taikomų atliekant tikrinimus, reikalavimai
turėtų būti priimti pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

14.  Siekiant patvirtinti agentūros veiklos 
darbo metodų, taikomų atliekant 
tikrinimus, reikalavimus, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai patvirtinti teisės aktus. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme matome vadinamosios komitologijos procedūros, kuri buvo numatyta 
Sutartyse prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, ženklų. Taigi derėtų atnaujinti nuostatas ir 
pripažinti tolygų dviejų teisėkūros institucijų vaidmenį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra valstybėms narėms ir 
Komisijai teikia reikiamą aukštos 
kompetencijos techninę ir mokslinę 
pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai 
taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, 
apsaugos jūroje ir taršos iš laivų
prevencijos srityje, stebėti priemonių 
įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą 
vietoje.

2. Agentūra valstybėms narėms ir 
Komisijai teikia reikiamą aukštos 
kompetencijos techninę ir mokslinę 
pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai 
taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, 
apsaugos jūroje, jūrų taršos prevencijos ir 
Europos jūrų erdvės be kliūčių kūrimo
srityje, stebėti priemonių įgyvendinimą ir 
įvertinti jų veiksmingumą vietoje.
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Or. en

Pagrindimas

„Jūrų tarša“ atitinka Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 3 dalies formuluotę (dėl reagavimo į 
taršą).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje 
nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, 
agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų 
saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų
prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą.

1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje 
nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, 
agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų 
saugumo ir apsaugos jūroje, jūrų taršos
prevencijos ir reagavimo į ją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 3 dalimi ir sudaryti galimybes EJSA 
dalyvauti vykdant taršos iš kitų, nei laivai, šaltinių jūrose (pavyzdžiui, naftos ir dujų 
platformų), prevenciją.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atlikti stebėsenos užduotis, pavestas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (EB) Nr. 65/20051 13 straipsnio 
2 dalį, teikdama techninę pagalbą 
Komisijai;
_____________
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1 OL L 310, 2005 11 25, p. 28. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas sudarys sąlygas EJSA teikti techninę pagalbą Komisiją, kai ši stebi kaip 
valstybės narės įgyvendina Direktyvą dėl uostų apsaugos stiprinimo. Žinoma, EJSA vaidmuo 
apsiribotų tais klausimais, kuriais ji turi tinkamos techninės patirties; Komisija nebūtų 
įpareigota prašyti pagalbos ir neturėtų to daryti, nebent ji manytų, kad EJSA gali suteikti 
tinkamą patarimą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurti ir įgyvendinti su agentūros 
uždaviniais susijusią ES politiką, 
pavyzdžiui, Jūrų greitkeliai, Europos jūrų 
erdvė be kliūčių, „e.jūrų sistemos“, vidaus 
vandens keliai, Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva, klimato kaita, ir tirti jūroje 
esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių 
saugumą;

(d) kurti ir įgyvendinti su agentūros 
uždaviniais susijusią ES politiką, 
pavyzdžiui, Jūrų greitkeliai, Europos jūrų 
erdvė be kliūčių, projektas „Blue Belt“,
„e.jūrų sistemos“, vidaus vandens keliai, 
ypač SafeSeaNet ir Upių informacijos 
sistemos sąveika, Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva, klimato kaita, ir tirti jūroje 
esančių įrenginių saugumą;

Or. en

Pagrindimas
Vykdant projektą „Blue Belt“ muitinės bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs prekes 
ES viduje, apsilankė tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę naštą 
vykdant trumpųjų nuotolių laivybą ir kartu išlaikyti esamą kontrolės lygį. Be to, tai skatina 
naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai, nei kelių transportas. Taip 
pat, jei būtų sudaryta galimybė tarp dviejų sistemų sklandžiai keistis duomenimis apie jūrose 
ir upėmis bei kanalais plaukiojančius laivus, sumažėtų administracinė našta.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padėtų stebėti pripažintas 
organizacijas, kurios valstybių narių 
vardu atlieka sertifikavimo užduotis pagal 
Direktyvos 2009/16 9 straipsnį, 
nepažeidžiant vėliavos valstybės teisių ir 
pareigų;
________________
1 OL L 131, 2009 05 28, p. 147.

Or. en

Pagrindimas

EJSA šiuo metu jau padeda Komisijai stebėti pripažintas organizacijas, taigi sudarant jai 
sąlygas padėti ir valstybėms narėms būtų didinamas ekonomiškumas ir mažinamas spaudimas 
valstybių narių biudžetams. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. (ca) rinktų ir analizuotų duomenis apie 
jūreivių kvalifikaciją ir užimtumą. Be to, 
ji padeda kurti Sąjungos jūrininkų 
mokymo akademijų tinklą, kad būtų 
keičiamasi geriausia jūrininkų mokymo 
patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Europoje būtų pritraukiami nauji, aukštos kvalifikacijos jūrininkai, kurie 
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pakeistų į pensiją išeinančius jūrininkus. EJSA galėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrindama, 
kad įvairios akademijos dalytųsi geriausia patirtimi. Be to, ji galėtų Europos mastu rinkti 
duomenis, kurie būtų naudingi rengiant politiką.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tirti avarijas jūrose pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/18/EB; agentūra padės valstybėms 
narėms vykdyti didelių avarijų jūrose 
tyrimus ir nagrinėja avarijų tyrimo 
ataskaitas, siekdama nustatyti pridėtinę 
vertę Europos Sąjungai, t. y. patirtį , iš 
kurios reikėtų pasimokyti;

(b) tirti avarijas jūrose pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/18/EB; agentūra padeda valstybėms 
narėms vykdyti didelių avarijų jūrose 
tyrimus ir nagrinėja avarijų tyrimo 
ataskaitas, siekdama nustatyti pridėtinę 
vertę Europos Sąjungai, t. y. patirtį, iš 
kurios reikėtų pasimokyti. Be to, agentūra 
raginama padėti valstybėms narėms, kai 
jos tiria jūroje esančiuose įrenginiuose 
įvykusias avarijas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitus pakeitimus, kuriais praplečiamas EJSA vaidmuo ir apimami jūroje 
esantys įrenginiai, pageidautina, kad agentūra stebėtų, kaip valstybės narės tiria avarijas, ir 
taip padėtų plėtoti geriausią Europos patirtį šioje srityje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
2 straipsnio 4 b a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) išsiliejus naftai iš jūroje esančių 
įrenginių, agentūra, naudodama savo 
CleanSeaNet tarnybą, padeda valstybėms 
narėms ir Komisijai stebėti tokių 
išsiliejimų apimtį ir aplinkai daromą 
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poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi CleanSeaNet yra sistema, kurios efektyvumas patvirtintas, ją naudojant galima labai 
ekonomiškai reaguoti į vis didėjantį susirūpinimą dėl žvalgybos jūroje pavojaus, kilusį po to, 
kai platformoje „Deepwater Horizon“ Meksikos įlankoje įvyko katastrofa.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros veiklos darbo metodams, 
kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti 
tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi 
būti priimti pagal 23 straipsnio 2 dalyje
nurodytą tvarką.

2. Agentūros veiklos darbo metodams, 
kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti 
tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi 
būti priimti pagal 23 straipsnio 1 dalyje
nurodytą tvarką. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, kurio reikia atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir buvusi 
komitologijos procedūra pakeista deleguotais aktais ir įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 3a
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa iš 
dalies keičiama taip:
Valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į 
atitinkamą jų patirtį ir kompetenciją 
jūrų saugumo, apsaugos jūrose, jūrų
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taršos prevencijos ir atsako į ją [...] 
srityse. Taip pat jie turi turėti patirties ir 
kompetencijos finansų valdymo ir 
bendrojo valdymo, administravimo ir lyčių 
lygybės politikos srityse. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kompetencija praplečiama, į ją įtraukiant jūrų taršą (ne tik taršą iš laivų), kad 
būtų atsižvelgiama į problemas, kurias sukelia naftos ir dujų platformos. Be to, įtraukiami 
valdymo gebėjimai, kurie ne mažiau svarbūs nei techniniai gebėjimai, turint mintyje 
administracinės valdybos pareigas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 3a
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 11 straipsnio 4 dalis iš dalies 
keičiama taip:
Prireikus trečiųjų šalių atstovų 
dalyvavimas ir jo sąlygos nustatomos 
susitarimais, nurodytais 17 straipsnio 2 
dalyje. Dėl tokio dalyvavimo Komisijos 
atstovų balsų skaičius administracinėje 
valdyboje nesikeičia.

Or. en

Pagrindimas

Jei teisės aktų leidėjas suteikė Komisijos atstovui svarbiausius sprendimus (pavyzdžiui, 
tvirtinant darbo programą) blokuojančios mažumos teisę, tokia teisė neturėtų būti keičiama 
be Parlamento ir Tarybos patvirtinimo. Jei trečiosioms šalims būtų suteikiama balsavimo 
teisė, Komisijos atstovų skaičius neturėtų būti didinamas: pageidautina koreguoti paskirstytų 
balsų sistemą. (žr. 14 straipsnio 22 pakeitimą.)
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
iš dalies keičiama taip:
2. Kiekvienos valstybės narės atstovas turi 
po lygią septyniasdešimt penkių procentų 
visų balsų dalį. Kiekvienas Komisijos 
atstovas turi po lygią dvidešimt penkių 
procentų visų balsų dalį. Agentūros 
vykdomasis direktorius nebalsuoja.

Or. en

Pagrindimas

Kai administracinę valdybą sudarė 15 valstybių narių atstovų, skiriant vykdomąjį direktorių 
reikėjo Komisijos paramos, kad būtų surinkti keturi penktdaliai balsų. Esant 27 valstybėms 
narėms, taip nebėra. Institucinė pusiausvyra neturėtų kisti dėl buvusios ar būsimos plėtros. 
Taigi, pageidautina rasti struktūrinį sprendimą, nustatant paskirstytųjų balsų sistemą. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) rengia daugiametę agentūros strategiją 
ir pasikonsultavęs su Komisija teikia ją 
administracinei valdybai likus mažiausiai 8 
savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio;

(a) rengia daugiametę agentūros strategiją 
ir pasikonsultavęs (-usi) su Komisija ir 
atsakingu Europos Parlamento komitetu 
teikia ją administracinei valdybai likus 
mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio 
valdybos posėdžio;

Or. en
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Pagrindimas

Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos pricipo, reikėtų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, 
koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu dėl 16 straipsnio 2 
dalies. Turint mintyje daugiametės strategijos svarbą, siekiant institucinės pusiausvyros, 
Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracinėje valdyboje) ir Komisija, 
turėtų dalyvauti jį rengiant.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
15 straipsnio 2 dalies aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) rengia daugiametį agentūros personalo 
politikos planą ir pasikonsultavęs su 
Komisija teikia jį administracinei valdybai;

(aa) rengia daugiametį agentūros personalo 
politikos planą ir pasikonsultavęs (-usi) su 
Komisija ir atsakingu Europos 
Parlamento komitetu teikia jį 
administracinei valdybai;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos pricipo, reikėtų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, 
koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu dėl 16 straipsnio 2 
dalies. Turint mintyje daugiamečio personalo politikos plano svarbą, siekiant institucinės 
pusiausvyros, Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracinėje valdyboje) ir 
Komisija, turėtų dalyvauti jį rengiant.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
15 straipsnio 2 dalies ab punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) rengia metinę darbo programą ir 
agentūros parengties ir reagavimo į taršą 
veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su 

(ab) rengia metinę darbo programą ir 
agentūros parengties ir reagavimo į taršą 
veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs (-
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Komisija teikia juos administracinei 
valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki 
susijusio valdybos posėdžio. Jis imasi 
reikiamų priemonių jų įgyvendinimui. 
Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis
atsako į visus Komisijos ar valstybės narės 
prašymus teikti pagalbą;

usi) su Komisija teikia juos administracinei 
valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki 
susijusio valdybos posėdžio. Jis (ji) imasi 
reikiamų priemonių jų įgyvendinimui ir
pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą atsako 
į visus Komisijos ar valstybės narės 
prašymus teikti pagalbą;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie su lyčių požiūriu neutralia kalba susiję punktai (žr. taip pat 2 dalies a ir aa punktų 
pakeitimus). Parlamentui nebūtina atlikti ypatingą vaidmenį rengiant metinę darbo 
programą, tačiau atsakingas EP komitetas ir toliau kvies agentūros direktorius į savo 
posėdžius, taigi bus galimybė aptarti prioritetus ir veiksmingumo rodiklius.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
15 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pasikonsultavęs su Komisija ir 
laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų 
reikalavimų, jis nusprendžia, ar reikėtų 
vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje 
numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai 
bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones;

(b) pasikonsultavęs (-usi) su Komisija ir 
laikydamasis (-asi) 3 straipsnyje nurodytų 
reikalavimų, jis (ji) nusprendžia, ar reikėtų 
vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje 
numatytus tikrinimus. Jis (ji) glaudžiai 
bendradarbiauja su Komisija rengdamas (-
a) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie su lyčių požiūriu neutralia kalba susiję punktai (žr. taip pat 2 dalies a ir aa punktų 
pakeitimus). 
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 
atleidžia administracinė valdyba. 
Vykdomasis direktorius renkamas iš 
Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 
penkerių metų laikotarpiui remiantis 
nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 
administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 
taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 
susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 
taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į 
taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju 
direktoriumi, administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas 
padaryti pareiškimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
komiteto narių klausimus. Administracinė 
valdyba priima sprendimą visų balso teisę 
turinčių narių keturių penktadalių balsų 
dauguma.

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 
atleidžia administracinė valdyba. 
Vykdomasis direktorius renkamas iš 
Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 
penkerių metų laikotarpiui remiantis 
nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 
administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 
įskaitant įgūdžius lyčių lygybės politikos 
srityje, taip pat profesine kompetencija ir 
patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 
apsauga jūrose, jūrų taršos prevencija ir 
reagavimu į ją. Prieš paskiriant 
vykdomuoju direktoriumi, administracinės 
valdybos atrinktas kandidatas gali būti 
kviečiamas padaryti pareiškimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į komiteto narių 
klausimus. Administracinė valdyba priima 
sprendimą visų balso teisę turinčių narių 
keturių penktadalių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomą EJSA vaidmens išplėtimą siekiant šalinti taršos iš naftos ir dujų 
įrenginių pavojų, šios srities kompetencija turėtų būti įtraukta į veiksnių, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti ieškant naujo vykdomojo direktoriaus, sąrašą. Be to, augant susirūpinimui dėl to, 
kad viešojo sektoriaus organizacijų vadovaujančiojoje grandyje trūksta lyčių pusiausvyros, 
reikia įtraukti konkrečią su šiuo aspektu susijusią nuorodą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
16 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Departamento vadovai skiriami 
remiantis nuopelnais ir dokumentais 
pagrįstais administraciniais bei valdymo 
įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 
ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 
apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir 
reagavimu į taršą. Departamento vadovus 
skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, 
prieš tai gavęs administracinės valdybos 
sutikimą.

4. Departamento vadovai skiriami 
remiantis nuopelnais ir dokumentais 
pagrįstais administraciniais bei valdymo 
įgūdžiais, įskaitant įgūdžius lyčių lygybės 
politikos srityje, taip pat profesine 
kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų 
saugumu, apsauga jūrose, jūrų taršos 
prevencija ir reagavimu į ją. Departamento 
vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis 
direktorius, prieš tai gavęs administracinės 
valdybos sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad tiek vykdomasis direktorius, tiek departamento vadovai turėtų patirties, kurios 
reikia norint kurti įvairapusę organizaciją, kurioje darbuotojai būtų darbinami ir jiems būtų 
vadovaujama jų nediskriminuojant. Ypač atsižvelgiant į dabartinį spaudimą biudžetui, 
nepriimtina jokia nesėkmė įdarbinant ir išlaikant poste geriausią kompetenciją turintį asmenį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 7a
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. Per vienerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai Europos 
pakrančių apsaugos sistemos galimybių 
studiją, aiškiai nurodydama susijusias 
išlaidas ir naudą.
Prireikus, prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos (EB) 2005/35 dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo 11 straipsnyje 
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reikalaujama, kad Komisija iki 2006 m. pabaigos pateiktų Europos pakrančių apsaugos 
sistemos galimybių studiją.  Nepaisant nuolatinių Parlamento priminimų, Komisija neatliko 
savo pareigos. Turėtų būti aišku, kad bus pakenkta Komisijos patikimumui pateikiant 
ieškinius dėl valstybių narių daromų pažeidimų, jei ji mano, kad gali pati laisvai nuspręsti, 
kuriuos teisės aktų reikalavimus ji turėtų vykdyti. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b. Per [trejus] metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje nurodo, kaip EJSA 
vykdo papildomus įgaliojimus, paskirtus 
jai pagal šį reglamentą, ir dėl tolesnio jos 
tikslų ar uždavinių išplėtimo. Visų pirma, 
ataskaitoje pateikiama:
(a) naujausia informacija dėl pažangos, 
kuri daroma siekiant integruoti Upių 
informacijos sistemą ir SafeSeaNet ir 
užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą;
(b) ekonomiškumo, kuris pasiektas geriau 
integruojant agentūros ir Paryžiaus 
susitarimo memorandumo darbą, analizė;
(c) EJSA atliekamų jūroje esančių 
įrenginių tikrinimų, kaip 
„nepriklausomos trečiosios šalies 
priežiūros“, išlaidų ir naudos tyrimas; 
(d) informacija apie valstybių narių 
Direktyvos 2005/35 vykdymo užtikrinimo 
veiksmingumą ir nuoseklumą ir išsami 
statistinė informacija apie taikytas 
sankcijas.
Prireikus, prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas dėl teisės akto.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu numatyti peržiūros momentus, siekiant išanalizuoti, kaip veikia persvarstytas 
reglamentas ir ar reikėtų toliau jį koreguoti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir 
teršimo iš laivų prevencijos komitetas 
(COSS), įsteigtas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2099/2002 3 straipsnį.

1. Komisija pagal Europos Sąjungos 
sutarties 290 straipsnį gali patvirtinti 
deleguotuosius aktus dėl agentūros 
veiklos darbo metodų, taikomų atliekant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytus tikrinimus. 

Or. en

Pagrindimas

Atnaujinimas, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą. Szájer pranešime (patvirtintas 
2010 m. gegužės 5 d. plenariniame posėdyje) nurodoma, kad Parlamentui turėtų būti 
suteiktos tokios pat galios kaip ir Tarybai dėl visų teisėkūros įgaliojimų delegavimo aspektų.  
Jame taip pat raginama esamus teisės aktus suderinti su naujomis Sutarties nuostatomis. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2. Šiame straipsnyje nurodytiems 
deleguotiesiems aktams taikomos 23a, 23b 
ir 23c straipsniuose nurodytos 
procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 23 straipsnio 1 dalyje minimas 
įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiamas 5 metų laikotarpiui 
po [įsigaliojimo data]. Ne vėliau kaip prieš 
6 mėnesius iki 5 metų laikotarpio 
pabaigos Komisija pateikia su deleguotais 
įgaliojimais susijusią ataskaitą.
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba jį 
atšaukia pagal 23b straipsnį.
2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija tuo 
pat metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiamas pagal 23b ir 
23c straipsniuose nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame ir kituose dviejuose pakeitimuose laikomasi to paties požiūrio, kaip ir Sterckx 
pranešime dėl pranešimų formalumų (Direktyva 2010/65/ES). Vėlesniame etape pakeitimai 
dėl deleguotųjų aktų bus suderinami su Bendru susitarimu dėl deleguotųjų aktų. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
23 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 23 straipsnyje 
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nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, kuri pradėjo vidaus 
procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti 
suteiktus įgaliojimus, per tinkamą laiką 
iki galutinio sprendimo priėmimo 
informuoja kitą instituciją ir Komisiją ir 
nurodo, kurie suteikti įgaliojimai galėtų 
būti atšaukti, taip pat nurodo galimas 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Sprendimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dvejais mėnesiais.
2. Jeigu praėjus pradiniam dviejų 
mėnesių laikotarpiui arba, jei taikytina, 
pratęstam laikotarpiui nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų dėl deleguotojo akto, jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
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Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti iki pradinio dviejų mėnesių 
laikotarpio arba, jei taikytina, pratęsto 
laikotarpio pabaigos, jei tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam aktui, jis 
neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo akto 
priežastis.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

ĮŽANGA

EJSA įsteigta siekiant reaguoti į nuskendusio naftos tanklaivio „Erika“ sukeltą taršą. Ji 
pradėjo veikti 2003 m. kovo mėn. Įsteigimo reglamentas buvo iš dalies keičiamas tris kartus. 
Naujausiu pasiūlymu turėtų būti siekiama ilgalaikių pakeitimų, net jeigu derybos dėl teisės 
akto truktų ilgiau.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Komisijos pasiūlymas grindžiamas 2008 m. konsultacijomis su suinteresuotaisiais EJSA 
subjektais, išorės vertinimu ir Komisijos poveikio vertinimu. Jame taip pat atsispindėta EJSA 
administracinės valdybos (kurioje atstovaujama visoms valstybėms narėms) patvirtinta EJSA 
penkerių metų strategija. Komisija taip pat paskelbė ataskaitą (COM(2011)286), iš kurios 
matome, kad taikant ES naftos išsiliejimo nustatymo ir stebėsenos sistemą buvo sudarytos 
galimybės sumažinti išlaidas maždaug 20 proc., palyginti su nacionalinių sistemų taikymu.
Įgyvendinus trečiąjį jūrų saugumo paketą EJSA jau suteiktos naujos funkcijos. EJSA sudarė 
ne vieną „rezervinio reagavimo į naftos išsiliejimą sutartį“ su privačių operatorių laivais, kurie 
avarijos atveju nutraukia įprastą savo veiklą ir pereina į reagavimo režimą. Komisijos 
pasiūlyme būtų aiškiai išdėstyta, kad tokius laivus būtų galima panaudoti siekiant kovoti su 
tarša iš kitų šaltinių, pvz., iš naftos platformų.

Norvegija ir Islandija – vienintelės EJSA dalyvaujančios trečiosios šalys. Komisija 
rekomenduoja išplėsti techninės pagalbos galimybę ir šią pagalbą teikti šalims kandidatėms, 
Europos kaimynystės partnerėms ir Paryžiaus susitarimo memorandume dalyvaujančioms 
šalims. 

ANKSTESNĖS PARLAMENTO POZICIJOS 

Parlamentas jau parengė poziciją dėl tam tikrų galimų papildomų EJSA funkcijų:

 Grandes Pascual pranešime dėl taršos iš laivų ir dėl sankcijų už pažeidimus taikymo 
pabrėžiama, kad valstybės narės privalo užtikrinti, jog būtų veiksmingai atgrasoma 
nuo taršos iš laivų;

 Wortmann-Kool pranešime dėl taršos iš laivų raginama Komisijos pasiūlymu įsteigti 
bendrą Europos pakrančių apsaugą;

 Sterckxo pranešime dėl pranešimų iš laivų teikimo formalumų teigiama, kad „norint 
įgyvendinti Europos jūrų transporto erdvę be kliūčių reikėjo artimo bendradarbiavimo 
[...] muitinės tarnybos, visuomenės sveikatos ir transporto srityje“. Jame Komisijai 
taip pat siūloma apsvarstyti, kaip visapusiškai būtų galima integruoti SafeSeaNet ir 
Upių informacijos sistemą;

 Meissner pranešime dėl integruotos jūrų politikos Komisija raginama plėsti EJSA 
įgaliojimus, kad jie apimtų atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių saugos 
patikrinimus ir išsiliejusios naftos valymo darbus. Jame taip pat teigiama, kad yra 
didelių galimybių EJSA visapusiškiau dalyvauti pakrančių zonų kontrolėje ir labiau 
padėti valstybėms narėms stebėti jūrų taršą.



PR\869985LT.doc 29/30 PE464.908v01-00

LT

2010 m. spalio 7 d. Parlamento rezoliucijoje tvirtinama, kad EJSA įgaliojimai „turėtų aprėpti 
ne tik laivų, bet ir atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių veiklą; ragina užtikrinti, kad 
EMSA patikėjus bet kurią iš šių naujų užduočių atitinkamai būtų pakoreguotas šios agentūros 
biudžetas ir darbuotojų skaičius“.

ANKSTESNĖS TARYBOS POZICIJOS

Panašiai Taryba jau priėmė įvairias aktualias išvadas, pirmiausia 2010 m. gruodžio 2–3 d., kai 
ji paragino Komisiją įvertinti, „kaip geriausiai pasinaudoti esamomis ES civilinės saugos, 
avarijų padarinių šalinimo ir jūrų saugumo priemonėmis ir (arba) pajėgumais, taip pat ir 
naftos bei dujų gavybos atviroje jūroje sektoriuose“. Tame pačiame posėdyje transporto 
ministrai ragino visapusiškai integruoti vandens transportą į ES transporto ir logistikos 
grandines. Visų pirma, jie „pritarė Komisijos planui pradėti bandomąjį projektą 
bendradarbiaujant su valstybių narių institucijomis ir EJSA, siekiant patobulinti koncepciją 
„Blue Belt“.

PAPILDOMOS EJSA FUNKCIJOS

EJSA pripažįstama kaip efektyvi, gerai veikianti organizacija, padedanti valstybėms narėms 
sutaupyti daug lėšų, kadangi ji veikia Europos lygiu, taigi susidaro masto ekonomika. Didelė 
jos darbo dalis – teikti patarimus Komisijai ir (arba) valstybėms narėms. 
Siekiama išplėsti EJSA veiklą taip, kad jos turima patirtis ir jos techninės tarnybos galėtų būti 
panaudotos daugiau politikos sričių.  Visų pirma, jos eismo stebėjimo sistemos galėtų padėti 
sukurti Europos jūrų erdvę be kliūčių, kurią įgyvendinus būtų sudaryta galimybė vežti 
prekes ir keleivius jūra tarp valstybių narių, paliekant tik tuos formalumus, kurių reikėtų, jeigu 
būtų vežama keliais. Taip būtų užtikrinta, kad nebūtų iškraipyta konkurencija ne tokių 
ekologiškų transporto rūšių atžvilgiu. Be to, EJSA turėtų patarti Komisijai, kaip gerinti 
SafeSeaNet ir Upių informacijos sistemos tarpusavio suderinamumą, kad sumažėtų 
administracinės išlaidos.
Nors pranešėjas nesiūlo kurti Europos pakrančių apsaugos sistemos, labai gaila, kad 
Komisija neatliko galimybių studijos, kurią atlikti reikalaujama pagal Direktyvą (EB) 
2005/35. Komisijai derėtų priminti, kad ji taip pat privalo laikytis Europos teisės aktų.

Atrodo, jog aiškiai išdėstyti, kad dabartinius rezervinio reagavimo į naftos išsiliejimą laivus 
galima panaudoti ir naftos ir dujų platformų sukeltos taršos atveju – veiksmingas, 
ekonomiškas variantas. EJSA jau dabar audituoja, kaip klasifikacinės bendrovės laikosi ES 
laivybos reikalavimų. Kai kurios bendrovės dirba ir su atviroje jūroje veikiančiais naftos ir 
dujų įrenginiais. Todėl iš dalies pakeistame EJSA reglamente reikėtų numatyti galimybę kuo 
geriau pasinaudoti praktinėmis EJSA žiniomis, kad ji galėtų padėti Komisijai ir valstybėms 
narėms užkirsti kelią taršai iš atviroje jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių ir parengti 
reikalavimus bei gaires tokios paieškos ir gavybos darbams licencijuoti. Be to, reglamente 
turėtų būti numatytas ir platesnis esamų sistemų, pvz., CleanSeaNet, vaidmuo ir išplėstos 
EJSA patikrinimų funkcijos, taip pat išnagrinėtos jos galimybės atlikti nepriklausomo 
licencijavimo audito vaidmenį.
EJSA taip pat turėtų teikti patarimus Komisijai ir valstybėms narėms dėl jūrininkų mokymo 
ir sertifikavimo. Pasiekti, kad jūrininko darbas taptų patrauklus ES piliečiams – senai iškeltas 
bendras institucijų tikslas. EJSA jau dabar padeda Komisijai atlikti Darbo jūroje konvencijos 
įgyvendinimo ES teisės aktais poveikio vertinimą. Ji turėtų pakankamai kvalifikacijos padėti 
įgyvendinti ir būsimąjį Jūrų socialinį paketą. Be to, EJSA galėtų padėti kurti jūrininkų 
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mokymo akademijų tinklą, kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi ir užtikrinami aukšti
standartai.

Dabar EJSA, tikrindama pripažintųjų organizacijų pripažinimo sąlygas, veikia tik 
Komisijos vardu. Šie auditai apima tarptautinių konvencijų reikalavimus. Taigi, jie apima 
beveik tuos pačius klausimus, kuriuos vertina ir valstybės narės..  Jei EJSA atliktų reikiamus 
auditus ir valstybių narių vardu, susidarytų masto ekonomija Papildomi nacionaliniai 
reikalavimai neliktų nepatikrinti.
Dėl uosto valstybės kontrolės: Paryžiaus SM sekretoriatas yra atskiras organas, apimantis 
Rusiją ir Kanadą, taip pat ir ES, bet prie jo darbo daug prisideda EJSA. Perskirsčius funkcijas 
arba netgi šias organizacijas sujungus būtų galima gerokai padidinti ekonomiškumą;

Būtų labai gerai, jei EJSA įgaliojimai būtų išplėsti pavedant jai padėti kaimyninėms šalims
mažinti taršos pavojų ir reaguoti į taršą. Beveik neabejojama, kad jeigu teršalai išsilietų 
Viduržemio jūros pietinėje dalyje, tam tikra naftos dalis galiausiai atsidurtų ES vandenyse. 
Šiuo atveju akivaizdu, kad prevencija geriau negu gydymas. Suderinus reglamentą – jame 
konkrečiai numačius, kad EJSA gali padėti Komisijai ir valstybių narių regioninėms 
institucijoms reaguoti į jūrų taršą (pvz., pagal Helsinkio ir Barselonos konvencijas), gaunama 
naudos ir teisinio tikrumo, ir skaidrumo atžvilgiu.

SU VALDYMU SUSIJĘ ASPEKTAI

Kaip pripažįstama Komisijos pasiūlyme, gali kilti interesų konfliktas dėl to, kad valstybių 
narių atstovai administracinėje valdyboje, nustatantys EJSA vizitų politiką, taip pat ir nustato 
taisykles, pagal kurias bus tikrinama jų pačių organizacija. Tačiau, agentūros veiklos darbo 
metodai, taikomi atliekant tikrinimus, turėtų būtų tvirtinami naudojant Lisabonos sutartyje 
numatytus deleguotuosius aktus, o ne taikant komitologijos procedūrą. 
Be to, dėl ES plėtros pakito valstybių narių atstovų ir Komisijos atstovų pusiausvyra. Esant 
27, o ne 15 valstybių narių, teoriškai įmanoma, kad direktorius bus skiriamas arba 
atleidžiamas nepaisant Komisijos atstovų pageidavimų. Paskirstytų balsų sistema ilgam laiką 
išsaugotų institucinę pusiausvyrą.

POVEIKIS BIUDŽETUI

Aišku, kad jeigu darbą vieną kartą atliks EJSA, o ne kiekviena nacionalinė administravimo 
institucija, sąnaudos Europos mokesčių mokėtojams bus mažesnės ir bus sukurta tikra 
papildoma Europos vertė. Tai jau parodė EJSA jūrų stebėjimo sistemos. Jeigu šios sistemos 
būtų naudojamos siekiant teikti vertingą informaciją kitoms politikos sritims, tikėtina, kad tai 
būtų daug ekonomiškiau negu kurti atskiras sistemas.
Papildomas EJSA funkcijas turi tikroviškai atspindėti biudžetas ir darbuotojų skaičius. 
Priešingu atveju kiltų pavojus pagrindinei jos funkcijai – skatinti jūrų saugumą.


