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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa na Morzu
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0611),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0343/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji 
Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Agencja wykazała już, że 
podejmowanie niektórych działań, takich 
jak np. kontrola satelitarna, jest bardzo 
skuteczne na poziomie europejskim.  W 
przypadkach, gdy systemy te mogą być 
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stosowane w celu wsparcia innych celów 
politycznych, pozwala to państwom 
członkowskim na oszczędności dla ich 
budżetów krajowych i stanowi rzeczywistą 
europejską wartość dodaną. 

Or. en

Uzasadnienie

W świetle kryzysu gospodarczego jest oczywiste, że wywierana jest presja na budżet publiczny 
na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Jednakże argument, że budżet każdej 
organizacji publicznej powinien zostać zamrożony, nie ma większego sensu, jeżeli inwestycja 
na jednym poziomie może pozwolić na większe oszczędności na innych szczeblach 
zarządzania.  W szczególności, jeśli EMSA może wykorzystać swoje istniejące systemy, aby 
przyczynić się do realizacji dodatkowych celów politycznych, za pomocą niewielkiego 
zwiększenia środków przełoży się to na zmniejszenie europejskich wydatków publicznych, jako 
że administracje krajowe zostaną zwolnione z tych zadań.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Agencja dostarcza państwom 
członkowskim szczegółowych informacji o 
przypadkach zanieczyszczeń 
powodowanych przez statki, aby 
umożliwić im wypełnianie ich obowiązków 
wynikających z dyrektywy 2005/35 
Parlamentu Europejskiego i Rady1. 
Jednak pomimo ryzyka, że takie 
zanieczyszczenia mogą znaleźć się w 
wodach terytorialnych innego państwa, 
istnieją znaczne różnice w zakresie 
skuteczności mechanizmów 
egzekwowania oraz kar.
1. Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 11. 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/35 zmieniona dyrektywą 2009/123 nakłada na państwa członkowskie 
odpowiedzialność w zakresie ustalenia sankcji karnych w odniesieniu do zrzutów substancji 
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zanieczyszczających, do których ta dyrektywa ma zastosowanie.  Przyznaje ona także EMSA 
kluczową rolę w tworzeniu rozwiązań technicznych i zapewnianiu pomocy technicznej. 
Jednakże poziom zaangażowania państw członkowskich w wypełnianie swoich obowiązków 
do tej pory był bardzo różny.  

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie reagowania, 
aby uwzględnić działania w odpowiedzi na
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

8. Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA, aby uwzględnić 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa instalacji do 
wydobywania ropy naftowej i gazu na 
morzu, aby określić ewentualne słabe 
punkty, opierając swój wkład na wiedzy 
fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.
Tej dodatkowej roli, oferującej europejską 
wartość dodaną poprzez wykorzystanie 
posiadanej wiedzy i doświadczenia EMSA, 
powinny towarzyszyć odpowiednie zasoby 
finansowe oraz kapitał ludzki.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy EMSA dostarcza opłacalnych finansowo rozwiązań w związku z posiadaną
wiedzą specjalistyczną i systemami technicznymi, nierealistyczne jest przypuszczenie, że 
wykonywanie nowych zadań mogłoby odbyć się bez dodatkowych zasobów.  Kompletne 
zamrożenie budżetu zagrozi zdolności EMSA do wykonywania swoich obecnych obowiązków 
w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez statki i reagowania na nie.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) system Agencji, CleanSeaNet, 
obecnie wykorzystywany w celu 
zapewnienia dowodów fotograficznych 
wycieków ropy ze statków, powinnien być 
również stosowany do wykrywania i 
rejestrowania wycieków z instalacji 
morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez zapewnienie wykrywania wycieków ropy i monitorowania systemu na poziomie UE, 
dzięki EMSA zostały poczynione około 20% oszczędności w porównaniu z systemami 
krajowymi (COM (2011) 286).  Rozszerzenie systemu na instalacje morskie, w tym na 
platformy wiertnicze ropy naftowej i gazu, pozwoliłyby osiągnąć oszczędności w budżetach 
krajowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Obecnie towary mogą być 
przewożone drogą lądową na terenie całej 
Unii bez systematycznych kontroli na 
granicach wewnętrznych. Natomiast 
podróże statków pływających między 
dwoma portami morskimi Unii morza są 
uważane za międzynarodowe i jako takie 
są poddawane złożonym procedurom 
administracyjnym. Stawia to bardziej 
przyjazny dla środowiska środek 
transportu w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej. Dlatego też Agencja 
powinna wspierać państwa członkowskie i 
Komisję w ułatwianiu żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu w ramach rynku 
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wewnętrznego Unii.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Unia ustanowiła kompleksową strategię 
na rzecz transportu morskiego do roku 
2018, która uwzględnia koncepcję e-
maritime. UE rozwija również obecnie sieć 
nadzoru morskiego. Agencja dysponuje 
systemami i aplikacjami morskimi, które 
mogą być interesujące w kontekście 
realizacji tych polityk. W związku z tym 
Agencja powinna udostępnić wspomniane 
systemy i dane zainteresowanym 
partnerom.

(9) Unia ustanowiła kompleksową strategię 
na rzecz transportu morskiego do roku 
2018, która uwzględnia koncepcję e-
maritime. UE rozwija również obecnie sieć 
nadzoru morskiego. Agencja dysponuje 
systemami i aplikacjami morskimi, które 
mogą być interesujące w kontekście 
realizacji tych polityk, w szczególności dla 
projektu „niebieski pas” oraz 
zintegrowania systemu SafeSeaNet i 
systemu informacji żeglugi rzecznej. W 
związku z tym Agencja powinna 
udostępnić wspomniane systemy i dane 
zainteresowanym partnerom.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt „niebieski pas” daje organom celnym pewność, że statek deklarujący wewnątrzunijne 
towary odwiedził jedynie porty UE.  Pozwala on na zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu przy zachowaniu istniejącego poziomu kontroli. To z kolei 
sprzyja stosowaniu środka transportu powodującego mniejsze szkody dla środowiska niż 
transport drogowy. Podobnie ułatwienie wymiany danych dotyczących statków morskich oraz 
statków pływających po rzekach/kanałach między tymi dwoma systemami zmniejszy 
obciążenia administracyjne.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Biorąc pod uwagę znaczenie 
przywrócenia równowagi konkurencyjnej 
pomiędzy transportem morskim i 
drogowym, Agencja powinna przyczyniać 
się do wspólnej polityki transportowej, w 
szczególności wykorzystując swoją wiedzę 
i zasoby, aby ułatwić ustanowienie 
„wspólnego europejskiego obszaru 
morskiego”.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby przyczynić się do ustanowienia 
„wspólnego europejskiego obszaru 
morskiego” oraz do zapobiegania i 
zwalczania zanieczyszczenia mórz, należy 
stworzyć synergie między krajowymi 
organami egzekwowania prawa, w tym 
między krajowymi strażami 
przybrzeżnymi. W tym kontekście Komisja 
powinna przeprowadzić studium 
wykonalności dotyczące europejskiej 
straży przybrzeżnej, dokładnie określając 
koszty i korzyści takiego systemu.  Po 
przeprowadzeniu tego studium w razie 
potrzeby powinien zostać złożony wniosek 
w sprawie utworzenia europejskiej straży 
przybrzeżnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka oparta na motywie 11. preambuły dyrektywy (WE) 2005/35 w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W dziedzinie kontroli 
przeprowadzanej przez państwo portu, 
Unia ściśle współpracuje z memorandum 
paryskim. Aby zapewnić maksymalną 
wydajność, Agencja i sekretariat 
memorandum paryskiego powinny 
możliwie najbliżej ze sobą współpracować, 
natomiast Komisja i państwa 
członkowskie powinny zbadać wszelkie 
możliwości dalszego zwiększania 
wydajności.

Or. en

Uzasadnienie

W czasie dyscypliny budżetowej należy unikać powielania struktur, a zadania powinny być 
przydzielone organowi, który jest w stanie wykonać je w najskuteczniejszy i najbardziej 
opłacalny sposób. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wymogi dotyczące operacyjnych metod 
pracy Agencji na potrzeby 
przeprowadzania inspekcji powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą procedury dla 
wprowadzania uprawnień wykonawczych 

14.  W celu przyjęcia wymogów 
dotyczących operacyjnych metod pracy 
Agencji na potrzeby przeprowadzania 
inspekcji, uprawnienia do przyjmowania 
aktów, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
powinny być przekazywane do Komisji.  
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przyznanych Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji odzwierciedla tak zwaną procedurę komitetową, ustanowioną w traktatach 
obowiązujących przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony.  W związku z tym należy 
uaktualnić dotychczasowe porozumienie i uznać równą rolę obu władz legislacyjnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja zapewnia państwom 
członkowskim i Komisji potrzebną pomoc 
techniczną i naukową o wysokim poziomie 
wiedzy fachowej, aby pomagać im we 
właściwym stosowaniu prawodawstwa 
unijnego w zakresie bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki, monitorowania jego wykonania i 
oceny skuteczności podejmowanych 
środków.

2. Agencja zapewnia państwom 
członkowskim i Komisji potrzebną pomoc 
techniczną i naukową o wysokim poziomie 
wiedzy fachowej, aby pomagać im we 
właściwym stosowaniu prawodawstwa 
unijnego w zakresie bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom morza, rozwoju 
europejskiego obszaru morskiego bez 
barier, monitorowania jego wykonania i 
oceny skuteczności podejmowanych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Wspomnienie o zanieczyszczeniu morza odpowiada art. 1 ust. 3 wniosku Komisji, który 
dotyczy działań podejmowanych w odpowiedzi na zanieczyszczenia. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza.

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniu morza oraz działania w 
odpowiedzi na takie zanieczyszczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odpowiada art. 1 ust. 3 wniosku Komisji i umożliwiłaby EMSA przyczynienie się do 
zapobiegania zanieczyszczeniu pochodzącemu z innych źródeł zanieczyszczenia morza niż 
statki (zwłaszcza platformy ropy naftowej i gazu). 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w zakresie świadczenia pomocy 
technicznej Komisji w wykonywaniu 
zadań kontrolnych powierzonych jej na 
podstawie art. 13 ust. 2 dyrektywy (WE) nr 
65/2005 Parlamentu Europejskiego i 
Rady;1

_____________
1 Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta umożliwiłaby EMSA udzielanie pomocy technicznej Komisji w monitorowaniu 
wdrażania przez państwa członkowskie dyrektywy w sprawie wzmocnienia ochrony portów.  
Oczywiście rola EMSA byłaby ograniczona do dziedzin, w których posiada ona istotną wiedzę 
fachową; Komisja nie byłaby zobowiązana do wystąpienia o pomoc i robiłaby to jedynie w 
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przypadku, kiedy uznałaby, że porada EMSA byłaby cenna. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w opracowywaniu i realizacji polityki 
UE w obszarach związanych z zadaniami 
Agencji, takich jak autostrady morskie, 
europejski obszar transportu morskiego bez 
barier, e-maritime, śródlądowe drogi 
wodne, dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej, zmiany klimatu, oraz w 
analizie bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu;

d) w opracowywaniu i realizacji polityki 
UE w obszarach związanych z zadaniami 
Agencji, takich jak autostrady morskie, 
europejski obszar transportu morskiego bez 
barier, projekt „niebieski pas”, e-maritime, 
śródlądowe drogi wodne, w szczególności 
interoperacyjność między systemem 
SafeSeaNet i systemem informacji żeglugi 
rzecznej, dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej, zmiany klimatu, oraz w 
analizie bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt „niebieski pas” daje organom celnym pewność, że statek deklarujący wewnątrzunijne 
towary odwiedził jedynie porty UE. Pozwala on na zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu przy zachowaniu istniejącego poziomu kontroli. To z kolei 
sprzyja stosowaniu środka transportu powodującego mniejsze szkody dla środowiska niż 
transport drogowy. Podobnie ułatwienie wymiany danych dotyczących statków morskich oraz 
statków pływających po rzekach/kanałach między tymi dwoma systemami zmniejszy 
obciążenia administracyjne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspierania monitorowania uznanych 
organizacji, które wykonują zadania 
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związane z certyfikacją w imieniu państw 
członkowskich zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2009/15, bez uszczerbku dla praw i 
obowiązków państwa bandery; 
________________
1 Dz.U. L 131 z 28.05.2009, s. 147.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że EMSA wspiera już Komisję w monitorowaniu uznanych organizacji, umożliwienie jej 
również wspierania państw członkowskich spowodowałoby wzrost efektywności i zmniejszenie 
presji na budżety państw członkowskich. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

. ca) gromadzenia i analizowania danych 
dotyczących kwalifikacji i zatrudnienia 
marynarzy. Ułatwia również tworzenie 
sieci unijnych akademii morskich, w celu 
wymiany najlepszych praktyk w zakresie 
szkolenia marynarzy.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Europa nadal przyciągała nowych, dobrze wykwalifikowanych marynarzy, 
którzy zastąpią pokolenie przechodzące na emeryturę.  EMSA mogłaby odgrywać ważną rolę 
wspierającą w zapewnieniu wymiany dobrych praktyk między różnymi akademiami.  Miałaby 
również możliwość zbierania danych w całej Europie, użytecznych z punktu widzenia 
opracowywania polityki.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do dochodzeń w 
sprawach wypadków morskich, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/18/WE, Agencja udziela 
wsparcia państwom członkowskim w 
prowadzeniu dochodzeń dotyczących 
poważnych wypadków morskich oraz 
dokonuje analizy sprawozdań z dochodzeń 
w sprawie wypadków morskich w celu 
określenia wartości dodanej na poziomie 
UE pod względem nabywanych 
doświadczeń;

b) w odniesieniu do dochodzeń w 
sprawach wypadków morskich, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/18/WE, Agencja udziela 
wsparcia państwom członkowskim w 
prowadzeniu dochodzeń dotyczących 
poważnych wypadków morskich oraz 
dokonuje analizy sprawozdań z dochodzeń 
w sprawie wypadków morskich w celu 
określenia wartości dodanej na poziomie 
UE pod względem nabywanych 
doświadczeń; Ponadto Agencja jest 
proszona o udzielenie wsparcia państwom 
członkowskim w przypadku dochodzeń w 
sprawie wypadków dotyczących instalacji 
morskich. 

Or. en

Uzasadnienie

W związku z innymi poprawkami mającymi na celu zwiększenie roli EMSA w zakresie 
instalacji morskich, byłoby pożądane, aby Agencja obserwowała dochodzenia w sprawie 
wypadków przeprowadzane przez państwa członkowskie, celem przyczynienia się do 
opracowania najlepszych europejskich praktyk w tej dziedzinie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w odniesieniu do wycieków ropy z 
instalacji morskich, Agencja udziela 
wsparcia państwom członkowskim i 
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Komisji poprzez użycie swojego systemu 
CleanSeaNet do monitorowania zakresu i 
wpływu na środowisko tego rodzaju 
wycieków; 

Or. en

Uzasadnienie

Jako że CleanSeaNet to istniejący system, który dowiódł swojej skuteczności, oferuje on 
wysoce opłacalną odpowiedź na obawy dotyczące ryzyka związanego z badaniami 
oddalonymi od brzegu, które nasiliły się po katastrofie platformy wiertniczej Deepwater 
Horizon w Zatoce Meksykańskiej. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operacyjne metody pracy Agencji na 
potrzeby przeprowadzania inspekcji, o 
których mowa w ust. 1, podlegają 
wymogom przyjmowanym zgodnie z 
procedurą określoną w art. 23 ust. 2.

2. Operacyjne metody pracy Agencji na 
potrzeby przeprowadzania inspekcji, o 
których mowa w ust. 1, podlegają 
wymogom przyjmowanym zgodnie z 
procedurą określoną w art. 23 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu uwzględnienia wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz 
zastąpienia poprzednich procedur komitologii przez akty delegowane oraz środki 
wykonawcze.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) art. 11 ust. 1 akapit 2 otrzymuje 
brzmienie:
Członkowie Rady są mianowani na 
podstawie ich stopnia odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy fachowej w 
zakresie bezpieczeństwa na morzu i 
zapobiegania zanieczyszczeniu morza .  
Posiadają oni również doświadczenie i 
wiedzę fachową w zakresie zarządzania 
finansowego i ogólnego, administracji i 
polityki równości płci.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka rozszerza obszar wiedzy fachowej o zanieczyszczenie morza (zamiast 
zanieczyszczenia powodowanego przez statki) celem uwzględnienia obaw związanych z 
platformami ropy naftowej i gazu.  Dodaje także umiejętności zarządzania, które są równie 
ważne jak umiejętności techniczne zważywszy na zakres obowiązków Rady Administracyjnej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 11 ust. 4 wprowadza się 
następujące zmiany:
W odpowiednich przypadkach udział 
przedstawicieli państw trzecich i ich 
warunki ustanawiane są w 
uzgodnieniach wymienionych w art. 17 
ust. 2. Taki udział nie ma wpływu na 
udział głosów przedstawicieli Komisji w 
Radzie Administracyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli ustawodawca udzielił przedstawicielom Komisji mniejszości blokującej w kluczowych 
decyzjach (np. przyjęcie programu pracy), nie powinno to być zmienione bez zatwierdzenia ze 
strony Parlamentu Europejskiego i Rady.  Jeśli krajom trzecim przyznano by prawo głosu, 
zwiększenie liczby przedstawicieli Komisji nie byłoby konieczne; dostosowanie systemu 
głosów ważonych byłyby bardziej pożądane.  (Patrz poprawka 22 do art. 14).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3b
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) art. 14 ust. 2 akapit 1 otrzymuje 
brzmienie:
2. Każdy przedstawiciel państwa 
członkowskiego ma równy udział 
wynoszący 75% wszystkich głosów.  Każdy 
przedstawiciel Komisji ma równy udział 
wynoszący 25% wszystkich głosów. 
Dyrektor zarządzający Agencji nie 
głosuje.

Or. en

Uzasadnienie

Kiedy Rada Administracyjna liczyła 15 przedstawicieli państw członkowskich, do osiągnięcia 
większości czterech piątych głosów potrzebnych do mianowania dyrektora zarządzającego 
niezbędne było wsparcie Komisji.  Przy 27 państwach członkowskich nie jest ono już 
konieczne.  Równowaga instytucjonalna nie powinna zostać zakłócona przez przeszłe lub 
przyszłe rozszerzenia. W związku z tym wydaje się pożądane rozwiązanie strukturalne 
polegające na głosach ważonych. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowuje wieloletnią strategię 
Agencji i przedkłada ją Radzie 
Administracyjnej po konsultacji z Komisją, 
najpóźniej 8 tygodni przed odpowiednim 
posiedzeniem Rady;

a) przygotowuje on/ona wieloletnią 
strategię Agencji i przedkłada ją Radzie 
Administracyjnej po konsultacji z Komisją
i odpowiedzialną komisją Parlamentu 
Europejskiego, najpóźniej 8 tygodni przed 
odpowiednim posiedzeniem Rady;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą języka neutralnego płciowo, korzystne jest wprowadzenie użycia zaimka w 
istniejącym rozporządzeniu. Ponadto jest to zgodne z propozycją Komisji dotyczącą art. 16 
ust. 2. Biorąc pod uwagę znaczenie wieloletniej strategii, ze względu na równowagę 
instytucjonalną, Parlament powinien mieć możliwość uczestnictwa, wraz z przedstawicielami 
państw członkowskich (w Radzie Administracyjnej) oraz z Komisją. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 15 – ustęp 2 – podpunkt aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przygotowuje wieloletni plan polityki 
kadrowej Agencji i przedkłada go Radzie 
Administracyjnej po konsultacji z Komisją;

aa) przygotowuje on/ona wieloletni plan 
polityki kadrowej Agencji i przedkłada go 
Radzie Administracyjnej po konsultacji z 
Komisją i odpowiedzialną komisją 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą języka neutralnego płciowo, korzystne jest wprowadzenie użycia zaimka w 
istniejącym rozporządzeniu. Ponadto jest to zgodne z propozycją Komisji dotyczącą art. 16 
ust. 2. Biorąc pod uwagę znaczenie wieloletniego planu polityki kadrowej, ze względu na 
równowagę instytucjonalną, Parlament powinien mieć możliwość uczestnictwa, wraz z 
przedstawicielami państw członkowskich (w Radzie Administracyjnej) oraz z Komisją. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 15 – ustęp 2 – podpunkt ab)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przygotowuje roczny program działań i 
szczegółowy plan w zakresie gotowości 
Agencji do zwalczania zanieczyszczeń i do 
działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia oraz przedstawia te 
dokumenty Radzie Administracyjnej po 
konsultacji z Komisją, najpóźniej 8 tygodni 
przed odpowiednim posiedzeniem Rady.
Podejmuje niezbędne kroki w celu ich 
wdrożenia. Odpowiada na wszelkie 
wnioski o pomoc ze strony Komisji lub 
państw członkowskich, zgodnie z art. 10 
ust. 2 lit. c);

ab) przygotowuje on/ona roczny program 
działań i szczegółowy plan w zakresie 
gotowości Agencji do zwalczania 
zanieczyszczeń i do działania w 
odpowiedzi na zanieczyszczenia oraz 
przedstawia te dokumenty Radzie 
Administracyjnej po konsultacji z Komisją, 
najpóźniej 8 tygodni przed odpowiednim 
posiedzeniem Rady. Podejmuje on/ona
niezbędne kroki w celu ich wdrożenia i
odpowiada na wszelkie wnioski o pomoc 
ze strony Komisji lub państw 
członkowskich, zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. 
c);

Or. en

Uzasadnienie

Taka sama uwaga dotycząca języka neutralnego płciowo, jak w przypadku poprawek do ust. 2 
podpunktu a) i aa).  Szczególna rola Parlamentu w przygotowaniu rocznego programu pracy 
nie wydaje się konieczna, chociaż odpowiedzialna komisja będzie nadal zapraszać 
dyrektorów Agencji na swoje posiedzenia, więc istnieje możliwość omówienia priorytetów i 
wskaźników wyników. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podejmuje decyzje dotyczące 
przeprowadzenia inspekcji przewidzianych 
w art. 3, po konsultacji z Komisją oraz 
zgodnie z wymogami, o których mowa we 

(b) podejmuje on/ona decyzje dotyczące 
przeprowadzenia inspekcji przewidzianych 
w art. 3, po konsultacji z Komisją oraz 
zgodnie z wymogami, o których mowa we 
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wspomnianym art. 3. Współpracuje ściśle z 
Komisją w zakresie przygotowania 
środków, o których mowa w art. 3 ust. 2;”;

wspomnianym art. 3. Współpracuje on/ona
ściśle z Komisją w zakresie przygotowania 
środków, o których mowa w art. 3 ust. 2;”;

Or. en

Uzasadnienie

Taka sama uwaga dotycząca języka neutralnego płciowo, jak w przypadku poprawek do ust. 2 
podpunktu a) i aa).  

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 16 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna.
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna.
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, w tym w zakresie polityki 
równości płci, a także określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniu morza oraz działania w 
odpowiedzi na to zanieczyszczenie. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.
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Or. en

Uzasadnienie

W związku z proponowanym rozszerzeniem roli EMSA w zakresie ryzyka związanego z 
zanieczyszczeniem pochodzącym z instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu, 
doświadczenie w tej dziedzinie powinno być jednym z czynników branych pod uwagę przy 
wyborze nowego dyrektora zarządzającego.  Jednocześnie ze względu na rosnące 
zaniepokojenie brakiem równowagi płci wśród osób zajmujących najwyższe stanowiska w 
organizacjach sektora publicznego powinno zostać dodane specjalne odniesienie do tej 
kwestii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 16 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kierowników departamentów mianuje 
się w oparciu o względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie 
istotne dla obszarów bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Kierowników 
departamentów mianuje i odwołuje 
dyrektor zarządzający po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady 
Administracyjnej.”;

4. Kierowników departamentów mianuje 
się w oparciu o względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, w tym w 
zakresie polityki równości płci, a także 
określone kompetencje i doświadczenie 
istotne dla obszarów bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniu morza oraz działania w 
odpowiedzi na to zanieczyszczenie.
Kierowników departamentów mianuje i 
odwołuje dyrektor zarządzający po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Administracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zarówno dyrektor zarządzający, jak i kierownicy departamentów mieli 
doświadczenie niezbędne do utworzenia organizacji o odmiennym charakterze, która 
zatrudnia pracowników i zarządza nimi w sposób niedyskryminacyjny.  Szczególnie w świetle 
obecnej presji budżetowej, niedopuszczalne byłoby niezatrudnienie lub niezatrzymanie 
najbardziej uzdolnionych.

.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7a
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a. W ciągu roku od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie studium wykonalności w sprawie 
europejskiego systemu straży 
przybrzeżnej, dokładnie określające koszty 
i korzyści.
W stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 11 dyrektywy (WE) 2005/35 w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz 
wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa ustanowiony został wymóg 
przedstawienia przez Komisję do końca 2006 r. studium wykonalności w sprawie 
europejskiego systemu straży przybrzeżnej. Pomimo kolejnych upomnień ze strony 
Parlamentu, Komisja nie dopełniła tego obowiązku. Powinno być jasne, że wiarygodność 
Komisji jako instytucji wszczynającej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego może zostać podważona, jeżeli uważa ona, że ma prawo decydować, 
które wymogi prawne powinna spełniać.  

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7a
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22b. W ciągu [trzech] lat od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
zawierające informacje o tym, jak EMSA 
wywiązała się z dodatkowych obowiązków 



PR\869985PL.doc 25/33 PE464.908v02-00

PL

określonych w niniejszym rozporządzeniu 
oraz o stosowności dalszego rozszerzenia 
jej celów lub zadań.  Sprawozdanie to w 
szczególności zawiera:
a) aktualne informacje na temat postępów 
w integracji i zapewnianiu wzajemnej 
zgodności systemu informacji żeglugi 
rzecznej i systemu SafeSeaNet;
b) analizę poprawy skuteczności, która 
została osiągnięta dzięki większej 
integracji Agencji i memorandum 
paryskiego;
c) badanie na temat kosztów i korzyści z 
podejmowania przez EMSA kontroli 
instalacji morskich wykonane przez 
niezależną stronę trzecią; 
d) informacje na temat skuteczności i 
spójności egzekwowania przez państwa 
członkowskie dyrektywy 2005/35 i 
szczegółowe informacje statystyczne na 
temat zastosowanych sankcji. 
W stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w przeglądzie został zawarty punkt, w którym poddaje się analizie sposób, w 
jaki działa zmienione rozporządzenie oraz stosowność dalszych zmian.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 23 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest wspierana przez Komitet 
ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom Morza przez Statki 
(COSS), utworzony na mocy art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 

1. Komisja zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Unii Europejskiej może przyjmować akty
delegowane w odniesieniu do 
operacyjnych metod pracy Agencji w 
zakresie przeprowadzania kontroli, o 
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Parlamentu Europejskiego i Rady. których mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualizacja mająca na celu uwzględnienie wejścia w życie traktatu z Lizbony. Zgodnie ze 
sprawozdaniem Szájera (przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 maja 2010 r.) 
Parlament powinien mieć równy z Radą status w odniesieniu do wszystkich aspektów 
przekazywania uprawnień ustawodawczych. Poprawka ma również na celu dostosowanie 
obowiązującego ustawodawstwa do wymogów nowego traktatu. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 23 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

2. Do aktów delegowanych, o których 
mowa w niniejszym artykule, 
zastosowanie mają procedury 
ustanowione w art. 23a, 23b i 23c.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23 
ust. 1, przyznaje się Komisji na okres 5 lat 
od [data wejścia w życie]. Komisja 
sporządza sprawozdanie na temat 
delegowanych uprawnień nie później niż 6 
miesięcy przed upływem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
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uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na taki sam okres, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada odwoła je 
zgodnie z art. 23b.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych przyznane Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 
23b i 23c.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka i dwie następne przedstawiają takie samo podejście jak w sprawozdaniu 
Stercksa w sprawie formalności sprawozdawczych (dyrektywa 2010/65/EU).  Na późniejszym 
etapie poprawki dotyczące aktów delegowanych zostaną dostosowane do wspólnych ustaleń w 
sprawie aktów delegowanych. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 23, może zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę w 
dowolnym momencie.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
by powiadomić drugą instytucję i Komisję 
w rozsądnym terminie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, określając, które z 
przekazanych uprawnień mogłyby zostać 
odwołane, i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
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3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Publikuje się ją w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wnieść sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie 2 miesięcy od 
daty notyfikacji.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten zostaje przedłużony 
o dwa miesiące.
2. W przypadku gdy po upływie 
początkowego dwumiesięcznego terminu 
lub, jeśli ma to zastosowanie, terminu 
przedłużonego, ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec 
aktu delegowanego, jest on publikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w 
nim określonym.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem początkowego dwumiesięcznego, 
lub, jeśli ma to zastosowanie, terminu 
przedłużonego, jeżeli zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformują 
Komisję, że postanowiły nie zgłaszać 
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sprzeciwu.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie.
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego przedstawia powody 
tego sprzeciwu.

Or. en
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UZASADNIENIE

WSTĘP

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) została ustanowiona w reakcji na 
zanieczyszczenie spowodowane katastrofą tankowca „Erika”. Działalność rozpoczęła 
w marcu 2003 r. Ustanawiające ją rozporządzenie zmieniano trzy razy. Ostatni przegląd 
powinien mieć na celu wprowadzenie długotrwałych zmian, nawet jeżeli negocjacje potrwają 
dłużej.

WNIOSEK KOMISJI

Wniosek Komisji opiera się na przeprowadzonych w 2008 r. konsultacjach 
z zainteresowanymi stronami EMSA, ocenie zewnętrznej i ocenie wpływu dokonanej przez 
Komisję. Wniosek odzwierciedla również pięcioletnią strategię EMSA, przyjętą przez jej 
Radę Administracyjną (w której reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie). 
Komisja opublikowała również sprawozdanie (COM(2011)286), z którego wynika, że 
wykrywanie wycieków ropy i system monitorowania na poziomie UE pozwala na 
zmniejszenie kosztów o ok. 20% w porównaniu z systemami krajowymi.
Agencji EMSA przydzielono już nowe zadania w związku z realizacją trzeciego pakietu 
środków prawnych na rzecz bezpieczeństwa na morzu. Zawarła ona szereg umów 
dotyczących statków ratowniczych usuwających skutki wycieku ropy naftowej z operatorami 
prywatnymi, którzy zobowiązują się do zamiany zwykłej działalności na tryb usuwania 
zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Wniosek Komisji 
przyznaje, że statki takie mogą być wykorzystywane również w przypadku innego rodzaju 
zanieczyszczenia, w tym platform wiertniczych.

Jedynymi państwami trzecimi uczestniczącymi w pracach EMSA są Norwegia i Islandia. 
Komisja zaleca rozszerzenie możliwości współpracy technicznej na państwa ubiegające się 
o członkostwo, partnerów objętych europejską polityką sąsiedztwa i państwa będące stronami 
memorandum paryskiego. 

WCZEŚNIEJSZE STANOWISKA PARLAMENTU 

Parlament ustalił już swoje stanowisko w kwestii ewentualnych dodatkowych zadań EMSA:

 W sprawozdaniu Luisa de Grandesa Pascuala w sprawie zanieczyszczenia 
pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa 
podkreślono, że państwa członkowskie muszą skuteczne zniechęcać do powodowania 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków;

 w sprawozdaniu Corien Wortmann-Kool w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze 
statków zaapelowano o wniosek Komisji dotyczący ustanowienia wspólnej 
europejskiej straży przybrzeżnej;

 w sprawozdaniu Dirka Stercksa w sprawie formalności sprawozdawczych 
stwierdzono, że „stworzenie europejskiego obszaru transportu morskiego bez granic 
wymaga ścisłej współpracy [...] w dziedzinach służb celnych, zdrowia publicznego 
i transportu”. Zaproponowano również, aby Komisja sprawdziła, w jakim stopniu 
system SafeSeaNet mógłby zostać zintegrowany z systemem informacji żeglugi 
rzecznej;
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 w sprawozdaniu Gesine Meissner w sprawie zintegrowanej polityki morskiej 
wezwano Komisję, by rozszerzyła mandat EMSA na inspekcje bezpieczeństwa 
obiektów znajdujących się na morzu i usuwanie skutków wycieków ropy. Dostrzeżono 
również „w tym zakresie istotny potencjał, jaki niesie ze sobą zaangażowanie EMSA 
w pełne sprawowanie dozoru nad obszarami przybrzeżnymi oraz zwiększenie zakresu 
pomocy udzielanej państwom członkowskim w ściganiu sprawców zanieczyszczenia 
mórz”.

W rezolucji Parlamentu z dnia 7 października 2010 r. stwierdzono, że „należy rozszerzyć 
uprawnienia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), aby obejmowały 
nie tylko statki, ale i instalacje morskie; oraz apeluje o to, aby powierzenie takich nowych 
zadań znalazło odbicie w budżecie i liczbie personelu EMSA”.

WCZEŚNIEJSZE STANOWISKA RADY

Rada również przyjęła już różne odpowiednie konkluzje, zwłaszcza w dniach 2–3 grudnia 
2010 r., w których zachęciła Komisję, aby oceniła „możliwości optymalnego wykorzystania 
również w sektorze przybrzeżnego wydobycia ropy i gazu istniejących w UE instrumentów 
i zdolności w zakresie ochrony ludności, reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 
bezpieczeństwa morskiego”. Podczas tego samego posiedzenia ministrowie ds. transportu 
zaapelowali również o pełne włączenie transportu wodnego do łańcuchów transportowych 
i logistycznych w UE. W szczególności poparli oni plan Komisji, by we współpracy 
z organami państw członkowskich i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu 
(EMSA) uruchomić projekt pilotażowy służący udoskonaleniu koncepcji „niebieskiego pasa”.

DODATKOWE ZADANIA EMSA
EMSA jest powszechnie uznana za skuteczną, dobrze zarządzaną organizację, która oferuje 
państwom członkowskim znaczne oszczędności dzięki działaniom na szczeblu europejskim i 
korzyściom skali jakie one wywołują.  W zakres zadań EMSA wchodzi głównie doradztwo 
dla Komisji i państw członkowskich. 
Istnieje możliwość rozszerzenia działalności EMSA, w celu wykorzystania posiadanego przez 
nią doświadczenia i służb technicznych w większej ilości strategii politycznych. W 
szczególności posiadane przez nią systemy monitorowania ruchu mogłyby przyczynić się do 
stworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, dzięki któremu 
formalności niezbędne do transportu drogą morską towarów i pasażerów między państwami 
członkowskimi nie byłyby liczniejsze niż w przypadku transportu drogowego. Zapobiegłoby 
to zakłóceniom konkurencji, która obecnie faworyzuje mniej przyjazny dla środowiska rodzaj 
transportu. Zadaniem EMSA powinno również być doradzanie Komisji w zakresie wzajemnej 
zgodności systemów informacji żeglugi rzecznej i SafeSeaNet celem ograniczenia kosztów 
administracyjnych.
Choć sprawozdawca nie proponuje utworzenia europejskiej straży przybrzeżnej, uważa, że 
nieprzeprowadzenie przez Komisję badania wymaganego przez dyrektywę (WE) 2005/35 jest 
godne ubolewania. Należy przypomnieć Komisji, że jest to również obowiązek wynikający z 
ustawodawstwa europejskiego.
Skutecznym i oszczędnym rozwiązaniem wydaje się również sprecyzowanie, że statki 
ratownicze usuwające skutki wycieku ropy naftowej mogą również być wykorzystywane 
w przypadku zanieczyszczenia morza pochodzącego z platform wiertniczych ropy i gazu.
EMSA prowadzi już kontrole przestrzegania przez towarzystwa klasyfikacyjne wymogów UE 
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dotyczących żeglugi. Niektóre towarzystwa zajmują się również instalacjami naftowymi 
i gazowymi na morzu. W zmienionym rozporządzeniu EMSA należy w jak największej 
mierze skorzystać z wiedzy specjalistycznej Agencji, tak aby mogła ona wspierać Komisję 
i państwa członkowskie w zapobieganiu zanieczyszczeniu pochodzącemu z instalacji do 
wydobywania ropy naftowej i gazu na morzu oraz w opracowywaniu wymogów i wytycznych 
dotyczących zezwoleń na ich poszukiwanie i wydobycie. W rozporządzeniu należy również 
przewidzieć większą rolę systemów takich jak CleanSeaNet, rozszerzyć funkcje nadzorcze 
EMSA oraz zbadać jej potencjał w zakresie niezależnej kontroli w odniesieniu do zezwoleń.

Zadaniem EMSA powinno być również doradzanie Komisji w zakresie szkolenia i 
certyfikacji marynarzy. Zwiększenie atrakcyjności miejsc pracy w sektorze morskim dla 
obywateli UE jest od dawna wspólnym celem. EMSA pomaga już Komisji w prowadzeniu 
analizy wpływu, jaki wywarłoby egzekwowanie konwencji o pracy na morzu za pomocą 
prawodawstwa UE. Miałaby ona również kompetencje w zakresie pomocy we wprowadzaniu 
w życie pakietu socjalnego dla pracowników sektora morskiego, który zostanie wkrótce 
przyjęty. Powinno się również powierzyć EMSA zadanie ułatwiania tworzenia sieci akademii 
morskich, celem wymiany najlepszych praktyk i zapewnienia wysokich standardów.

Obecnie EMSA działa w imieniu Komisji wyłącznie w przypadku sprawdzania warunków 
uznawania uznanych organizacji. Kontrole te obejmują wymogi wynikające z konwencji 
międzynarodowych. Dotyczą one zatem prawie dokładnie takich samych kwestii jak aspekty 
oceniane przez państwa członkowskie. Jeżeli zadaniem EMSA byłoby również prowadzenie 
niezbędnych kontroli w swoim własnym imieniu, zostałyby osiągnięte korzyści skali. 
Dodatkowe wymogi krajowe nie byłyby wyłączone.

Jeśli chodzi o kontrolę przeprowadzaną przez państwo portu, sekretariat memorandum 
paryskiego jest odrębnym podmiotem, w skład którego wchodzi UE oraz Rosja i Kanada, lecz 
EMSA wnosi znaczący wkład w jego prace. Zmiana podziału zadań lub ostateczne ich 
połączenie mogłoby spowodować znaczne zwiększenie wydajności.

Zwiększenie możliwości EMSA w zakresie wspierania krajów sąsiadujących w 
ograniczaniu ryzyka w zakresie zanieczyszczenia oraz reagowania na nie wydaje się wysoce 
pożądane. Nie ulega wątpliwości, że w razie wypadku zanieczyszczenia w południowej części 
Morza Śródziemnego, część ropy znajdzie się w wodach UE. W takim przypadku 
zapobieganie jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż usuwanie skutków. Dostosowanie 
rozporządzenia w taki sposób, aby wyraźnie przewidywało możliwość udzielania przez 
EMSA pomocy Komisji i państwom członkowskim w organach regionalnych usuwających 
skutki zanieczyszczenia morza (np. powołanych na mocy konwencji helsińskiej i konwencji 
barcelońskiej) przynosi korzyści pod względem pewności prawnej i przejrzystości.

ASPEKTY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Jak stwierdzono we wniosku Komisji, w przypadku przedstawicieli państw członkowskich 
zasiadających w Radzie Administracyjnej istnieje potencjalny konflikt interesów przy 
ustalaniu „polityki dotyczącej wizyt” realizowanej przez EMSA, ponieważ określają oni 
zasady, zgodnie z którymi kontrolowane będą ich własne organizacje. Jednakże zamiast 
pozwolić na stosowanie operacyjnych metod pracy Agencji na potrzeby przeprowadzania 
inspekcji w ramach procedury komitologii, należy zatosować postanowienie Traktatu z 
Lizbony dotyczące aktów delegowanych. 
Ponadto rozszerzenie UE zmieniło proporcje między przedstawicielami państw 
członkowskich i przedstawicielami Komisji. W przypadku 27 państw członkowskich zamiast 
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15, istnieje teoretyczna możliwość, że dyrektor zostanie mianowany lub odwołany wbrew 
woli przedstawicieli Komisji. System głosów ważonych pozwoliłby na długoterminowe 
zachowanie równowagi instytucjonalnej. 

WPŁYW NA BUDŻET

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli prace zostaną wykonane raz przez EMSA, a nie przez 
poszczególne krajowe organy administracyjne, zmniejszą się koszty ponoszone przez 
podatnika europejskiego i stworzona zostanie europejska wartość dodana. Wykazały to już 
systemy nadzoru morskiego EMSA. Wykorzystanie tych systemów do dostarczenia 
wartościowych informacji na potrzeby innych obszarów polityki będzie prawdopodobnie 
znacznie bardziej racjonalne pod względem kosztów niż tworzenie oddzielnych systemów.

Ponadto zadania EMSA muszą znaleźć realne odbicie w budżecie i liczbie personelu. 
W przeciwnym razie zagrożona byłaby jej podstawowa funkcja promowania bezpieczeństwa 
na morzu.


