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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0611),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0343/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za proračun in 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7–0000/2011),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Agencija je že dokazala, da se 
nekatere naloge, na primer sistemi 
satelitskega spremljanja, učinkoviteje 
izvajajo na evropski ravni. Uporaba teh 
sistemov za podporo ciljem drugih politik 
prinaša proračunske prihranke državam 
članicam ter pomeni pravo evropsko 
dodano vrednost. 
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Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarsko krizo je jasno, da so javni proračuni pod pritiskom na evropski, 
nacionalni in deželni ravni. Toda trditi, da bi bilo treba zamrzniti proračun čisto vsaki javni 
organizaciji, je nesmiselno, saj lahko naložbe na eni ravni omogočijo večje prihranke na 
drugih stopnjah upravljanja. To zlasti pomeni, da bi lahko EMSA z uporabo obstoječih 
sistemov prispevala k dodatnim političnim ciljem, kar bi zahtevalo skromno povišanje virov, a 
privedlo do neto zmanjšanja evropskih javnih odhodkov, saj bi nacionalne uprave 
razbremenili teh nalog.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Agencija državam članicam 
posreduje podrobne informacije o 
primerih ladijskega onesnaževanja ter jim 
omogoča izpolnjevanje zahtev iz Direktive 
2005/35 Evropskega parlamenta in Sveta1. 
Toda učinkovitost izvrševanja in kazni se 
močno razlikujejo kljub temu, da se lahko 
takšno onesnaženje razširi v vode drugih 
držav.
1 UL L 255, 30.9.2005, str. 11. 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2005/35/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/123/ES, dodeljuje državam 
članicam pristojnost za sprejemanje kazenskih ukrepov v zvezi z izpusti onesnaževal, za katera 
se Direktiva uporablja. Agenciji EMSA pa dodeljuje ključno vlogo pri razvoju tehničnih 
rešitev in zagotavljanju tehnične pomoči. Toda države članice so do zdaj pokazale zelo 
različne stopnje zagnanosti pri izpolnjevanju svojih obveznosti. 



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

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba sposobnosti odzivanja
Agencije bi morala biti nedvoumno 
razširjena, da bi lahko pokrivala odzivanje 
na onesnaženje, ki izhaja iz takih 
dejavnosti. Poleg tega bi morala Agencija 
zagotavljati podporo Komisiji pri analizi 
varnosti premičnih vrtin na morju za plin 
in nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja.

8. Nedavna dogajanja so poudarila 
nevarnost dejavnosti raziskovanja in 
izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na 
morju za pomorski promet in morsko 
okolje. Uporaba zmogljivosti Agencije bi 
morala biti nedvoumno razširjena, da bi 
lahko pokrivala onesnaženje, ki izhaja iz 
takih dejavnosti. Poleg tega bi morala 
Agencija zagotavljati podporo Komisiji pri 
analizi varnosti vrtin na morju za plin in 
nafto, da bi lahko odkrila možne 
pomanjkljivosti in na podlagi izkušenj, ki 
jih je pridobila na področju pomorske 
varnosti, pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja. To dodatno vlogo, ki 
prinaša evropsko dodano vrednost z 
uporabo obstoječega znanja in izkušenj 
Agencije, bi bilo treba pospremiti z 
ustreznimi finančnimi in kadrovskimi viri.

Or. en

Obrazložitev

EMSA sicer zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev glede na njene dosedanje izkušnje in 
obstoječe tehnične sisteme, ni pa realistično pričakovati, da bi lahko nove naloge prevzela 
brez nekih dodatnih virov. Stroga zamrznitev proračuna bi ogrozila zmožnost EMSA, da 
izpolni obstoječe obveznosti glede preprečevanja onesnaževanja morja z ladij in odzivanja 
nanj.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Zlasti bi bilo treba sistem 
CleanSeaNet, ki ga Agencija uporablja za 
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fotografsko dokumentiranje izlivov nafte 
iz plovil, uporabiti tudi za odkrivanje in 
dokumentiranje razlitij nafte iz objektov 
na morju.

Or. en

Obrazložitev

EMSA je s tem, ko je dala na voljo sistem za odkrivanje in spremljanje razlitij nafte na EU 
ravni, omogočila okoli 20-odstotni prihranek v primerjavi z nacionalnimi sistemi 
(KOM(2011)286). Pričakujemo lahko, da bi razširitev sistema na objekte na morju, vključno z 
naftnimi in plinskimi ploščadmi, prav tako lahko privedla do prihrankov v nacionalnih 
proračunih.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Zaenkrat je mogoče po vsej Uniji 
blago prevažati po kopnem brez 
sistematičnih pregledov na notranjih 
mejah. Po drugi strani se ladje, ki plujejo 
med dvema lukama Unije, obravnavajo 
kot mednarodni promet in morajo skozi 
zapletene upravne postopke. S tem je 
okolju prijaznejši način prevoza 
postavljen v konkurenčno slabši položaj. 
Zato bi morala Agencija podpreti države 
članice in Komisijo pri spodbujanju 
ladijskega prometa na kratkih razdaljah 
na notranjem trgu Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija je pripravila obsežno pomorsko 
prometno strategijo do leta 2018, ki 
vključuje koncept e-maritime. Poleg tega 
razvija omrežje EU za pomorski nadzor. 
Agencija ima na voljo pomorske sisteme in 
aplikacije, ki so uporabne za izvedbo teh 
politik. Zato bi morala Agencija omogočiti 
zainteresiranim partnerjem dostop do teh 
sistemov in podatkov.

(9) Unija je pripravila obsežno pomorsko 
prometno strategijo do leta 2018, ki 
vključuje koncept e-maritime. Poleg tega 
razvija omrežje EU za pomorski nadzor. 
Agencija ima na voljo pomorske sisteme in 
aplikacije, ki so uporabne za izvedbo teh 
politik in zlasti za projekt „modrega pasu“ 
ter za integracijo sistema SafeSeaNet in 
sistema rečnih informacijskih storitev. 
Zato bi morala Agencija omogočiti 
zainteresiranim partnerjem dostop do teh 
sistemov in podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Projekt modri pas carinskim organom daje jamstvo, da je ladja, ki svoje blago prijavi kot 
blago iz EU, obiskala zgolj pristanišča EU. Omogoča zmanjšanje upravnega bremena za 
ladijski promet na kratke razdalje, hkrati pa ohranja sedanjo raven nadzora. Tako bi 
spodbudili uporabo tega načina prevoza, ki je manj škodljiv za okolje kot cestni prevoz. 
Podobno bi tudi z omogočanjem prostega pretoka podatkov o morskih in rečnih ladjah med 
obema sistemoma zmanjšali upravno breme.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Glede na pomen odpravljanja 
konkurenčnega neravnovesja med 
ladijskim in cestnim prometom bi morala 
Agencija prispevati k skupni prometni 
politiki ter zlasti uporabiti svoje izkušnje 
in vire za pospešeno vzpostavitev enotnega 
evropskega morja.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Treba bi bilo ustvariti sinergije med 
nacionalnimi izvršnimi organi, vključno z 
nacionalnimi obalnimi stražami, saj bi 
tako prispevali k vzpostavitvi enotnega 
evropskega morja ter pomagali pri 
preprečevanju in odpravljanju morskega 
onesnaženja. V zvezi s tem bi morala 
Komisija izvesti študijo izvedljivosti o 
evropski obalni straži, ki bo jasno 
predstavila stroške in koristi. Tej študiji bi 
moral po potrebi slediti predlog o 
ustanovitvi evropske obalne straže.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe na podlagi uvodne izjave 11 Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju 
morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Na področju pomorske inšpekcije 
Unije tesno sodeluje s Pariškim 
memorandumom o soglasju. Zaradi večje 
učinkovitosti bi morala Agencija in 
sekretariat Pariškega memoranduma o 
soglasju čim tesneje sodelovati, Komisija 
in države članice pa bi morale preučiti vse 
možnosti za nadaljnje povečanje 
učinkovitosti.

Or. en
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Obrazložitev

V obdobju zategovanja proračunskega pasu je nujno treba preprečiti podvajanje struktur in 
delo poveriti organu, ki ga je najbolj sposoben opraviti uspešno in stroškovno učinkovito.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Pogoje za operativne delovne postopke 
Agencije pri izvajanju inšpekcij, bi bilo 
treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

14.  Kar zadeva sprejemanje pogojev za 
operativne delovne postopke Agencije pri 
izvajanju inšpekcij, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije odraža tako imenovan „postopek komitologije“, ki so ga določale pogodbe 
pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Zato je primerno posodobiti to ureditev in priznati 
enakovredno vlogo obema vejama zakonodajne oblasti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija zagotavlja državam članicam 
in Komisiji potrebno tehnično in 
znanstveno podporo ter visoko stopnjo 
strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim 
pomagala pravilno uporabljati zakonodajo 
Unije na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite in preprečevanja 
onesnaževanja z ladij, spremljati njeno 
izvajanje in ocenjevati učinkovitost 
obstoječih ukrepov.

2. Agencija zagotavlja državam članicam 
in Komisiji potrebno tehnično in 
znanstveno podporo ter visoko stopnjo 
strokovnega znanja in izkušenj, da bi jim 
pomagala pravilno uporabljati zakonodajo 
Unije na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja morskega
onesnaževanja ter razvoja evropskega 
pomorskega prostora brez meja, spremljati 
njeno izvajanje in ocenjevati učinkovitost 
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obstoječih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Navedba „morskega onesnaževanja“ se ujema s predlogom Komisije k členu 1(3) (v zvezi z 
odzivanjem na onesnaženje).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
onesnaženje morja, da bi zagotovila 
primerno doseganje ciljev iz člena 1.

1. Agencija izvaja naloge iz odstavka 2 
tega člena na področju pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja morja in odzivanja nanj, da 
bi zagotovila primerno doseganje ciljev iz 
člena 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom Komisije k členu 1(3) in bi EMSA omogočil, da 
prispeva k preprečevanju onesnaževanja iz virov na morju, ki niso ladje (zlasti naftnih in 
plinskih ploščadi).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 2 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotavljanju tehnične pomoči 
Komisiji pri opravljanju nadzornih nalog, 
ki so ji dodeljene v skladu s členom 13(2) 
Direktive 2005/65/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta1;
_____________
1 UL L 310, 25.11.2005, str. 28. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi EMSA omogočil, da Komisiji zagotavlja tehnično pomoč pri 
spremljanju izvajanja direktive o krepitvi varnosti v pristaniščih v državah članicah. Jasno je, 
da bi bila vloga EMSA omejena na tiste vidike, kjer ima ustrezno tehnično strokovno znanje; 
Komisija nikakor ne bi bila obvezana, da od EMSA sprejme pomoč, in verjetno zanjo tudi ne 
bi zaprosila, razen če bi menila, da bi bil prispevek EMSA dragocen. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoju in izvajanju politik EU, 
povezanih z nalogami Agencije, kot so 
pomorske avtoceste, evropski pomorski 
prostor brez meja, e-maritime, celinske 
plovne poti, Okvirna direktiva o morski 
strategiji, podnebne spremembe in pri 
analizi varnosti premičnih vrtin na morju 
za plin in nafto;

(d) razvoju in izvajanju politik EU, 
povezanih z nalogami Agencije, kot so 
pomorske avtoceste, evropski pomorski 
prostor brez meja, projekt „modri pas“ e-
maritime, celinske plovne poti, zlasti 
interoperabilnost med sistemom 
SafeSeaNet in sistemom rečnih 
informacijskih storitev, Okvirna direktiva 
o morski strategiji, podnebne spremembe 
in pri analizi varnosti premičnih vrtin na 
morju za plin in nafto;

Or. en

Obrazložitev

Projekt modri pas carinskim organom daje jamstvo, da je ladja, ki svoje blago prijavi kot 
blago iz EU, obiskala zgolj pristanišča EU. Omogoča zmanjšanje upravnega bremena za 
ladijski promet na kratke razdalje, hkrati pa ohranja sedanjo raven nadzora. Tako bi 
spodbudili uporabo tega načina prevoza, ki je manj škodljiv za okolje kot cestni prevoz. 
Podobno bi tudi z omogočanjem prostega pretoka podatkov o morskih in rečnih ladjah med 
obema sistemoma zmanjšali upravno breme.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 3 – točka (ba) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpori spremljanju priznanih 
organizacij, ki v imenu držav članic 
opravljajo naloge izdaje spričeval v skladu 
s členom 9 Direktive 2009/15/ES1, brez 
poseganja v pravice in obveznosti države 
zastave;
________________
1 UL L 131, 28.5.2009, str. 147.

Or. en

Obrazložitev

EMSA že pomaga Komisiji pri spremljanju priznanih organizacij; če bi ji dovolili, da pomoč 
ponudi tudi državam članicam, bi s tem povečali učinkovitost in razbremenili proračune 
držav članic.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 3 – točka (ca) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

. (ca) zbiranju in analizi podatkov o 
kvalifikacijah in zaposlovanju 
pomorščakov. Pomaga jim tudi pri 
vzpostavljanju mreže akademij za 
pomorstvo v Uniji za namene izmenjave 
primerov najboljše prakse in 
usposabljanja pomorščakov.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da Evropa še naprej privablja nove, visoko kakovostne pomorščake, ki bo 
zamenjala generacijo, ki se upokojuje. EMSA bi lahko imela dragoceno podporno vlogo pri 
zagotavljanju izmenjave dobre prakse med različnimi akademijami. Tako bi lahko tudi zbirala 
vseevropske podatke, ki bi bili koristni pri oblikovanju politik.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preiskavah pomorskih nesreč v skladu z 
Direktivo 2009/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Agencija zagotovi 
podporo državi članici, pri izvajanju 
preiskave resnih pomorskih nesreč in 
pripravi analizo poročil o preiskavah 
nesreč, da bi opredelila dodano vrednost na 
ravni EU v smislu pomembnih naukov iz 
izkušenj.

(b) preiskavah pomorskih nesreč v skladu z 
Direktivo 2009/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Agencija zagotovi 
podporo državi članici, pri izvajanju 
preiskave resnih pomorskih nesreč in 
pripravi analizo poročil o preiskavah 
nesreč, da bi opredelila dodano vrednost na 
ravni EU v smislu pomembnih naukov iz 
izkušenj. Tudi kadar države članice 
preiskujejo nesreče, ki zadevajo objekte 
na morju, Agencijo pozovejo k 
sodelovanju;

Or. en

Obrazložitev

Glede na druge predloge sprememb v zvezi z razširitvijo vloge EMSA na objekte na morju bi 
bilo zaželeno, da EMSA spremlja preiskave nesreč v državah članicah, da bi prispevala k 
razvoju evropske najboljše prakse na tem področju.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 2 – odstavek 4 – točka (ba) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spremljanju obsega in posledic za 
okolje pri razlitjih nafte iz objektov na 
morju, in sicer s pomočjo njenega sistema 
CleanSeaNet;

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi sistem CleanSeaNet se je izkazal za učinkovitega, saj pomeni stroškovno zelo 
učinkovit odziv na vse večjo zaskrbljenost zaradi tveganj, povezanih s črpanjem nafte na 
morju, po nesreči ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 3, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Operativni delovni postopki Agencije za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov iz 
odstavka 1 so pogojeni z zahtevami, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s postopkom iz 
člena 23(2).

2. Operativni delovni postopki Agencije za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov iz 
odstavka 1 so pogojeni z zahtevami, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s postopkom iz 
člena 23(1). 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi upoštevali Lizbonsko pogodbo, ki je prejšnje postopke 
komitologije nadomestila z delegiranimi akti in izvedbenimi ukrepi.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (3a)
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2, 
se spremeni:
Člani odbora se imenujejo na podlagi 
njihovih izkušenj in strokovnega znanja 
na področju varnosti v pomorskem 
prometu, preprečevanja morskega
onesnaževanja in ukrepanja v primeru 
morskega onesnaženja. Izkušnje in 
strokovno znanje morajo imeti tudi na 
področju finančnega in splošnega 
upravljanja, uprave in politik za enakost 
spolov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe razširja področje strokovnega znanja na morsko onesnaževanje (namesto 
onesnaževanja morja z ladij), da bi upoštevali problematiko naftnih in plinskih ploščadi. 
Dodatno zahteva tudi vodstvene sposobnosti, ki so glede na pristojnosti upravnega odbora 
vsaj tako pomembne kot tehnično znanje.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (3a)
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Odstavek 4 člena 11 se spremeni:
Po potrebi se udeležba predstavnikov 
tretjih držav in pogoji zanjo uredijo z 
dogovori iz člena 17(2). Takšna udeležba 
ne vpliva na glasovalni delež 
predstavnikov Komisije v upravnem 
odboru.

Or. en
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Obrazložitev

Kjer zakonodajalec predstavnikom Komisije dodeljuje status manjšine, ki lahko prepreči 
sprejetje odločitve o ključnih vprašanjih (na primer o sprejetju delovnega programa), te 
odločitve ne bi smeli spreminjati brez predhodne odobritve Parlamenta in Sveta. Če tretje 
države dobijo glasovalno pravico, ne bi bilo treba povečati števila predstavnikov Komisije; 
primernejši bi bil sistem ponderiranih glasov (Glej predlog spremembe 22 k členu 14).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (3b)
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Člen 14, odstavek 2, pododstavek 1, 
se spremeni:
2. Predstavniki držav članic imajo 75-
odstotni delež vseh glasov, ki si ga delijo 
enakovredno. Predstavniki Komisije imajo 
25-odstotni delež vseh glasov, ki si ga 
delijo enakovredno. Izvršilni direktor 
Agencije ne glasuje.

Or. en

Obrazložitev

Ko je bilo v upravnem odboru 15 predstavnikov držav članic, je bila za imenovanje 
izvršilnega direktorja s štiripetinsko večino potrebna podpora Komisije. Zdaj, ko je držav 
članic 27, to ne drži več. Pretekle ali prihodnje širitve ne bi smele spreminjati 
institucionalnega ravnovesja. Zato se zdi zaželena strukturna rešitev s ponderiranimi glasovi. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pripravi večletno strategijo Agencije in 
jo predloži upravnemu odboru po 

(a) pripravi večletno strategijo Agencije in 
jo predloži upravnemu odboru po 
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posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov 
pred ustrezno zasedanje odbora;

posvetovanju s Komisijo in pristojnim 
odborom Evropskega parlamenta najmanj 
osem tednov pred ustreznim zasedanjem
odbora;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom jezika, ki upošteva enakost spolov, je bolj zaželeno ohraniti besedilo iz 
obstoječe uredbe (ne zadeva slovenske različice). To je tudi skladno s predlogom Komisije k 
členu 16(2). Glede na pomen večletne strategije in zaradi institucionalnega ravnovesja bi 
moral biti poleg predstavnikov držav članic (v upravnem odboru) in Komisije udeležen tudi 
Parlament.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek (aa)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske 
politike in ga po posvetu s Komisijo 
predloži upravnemu odboru;

(aa) pripravi večletni načrt kadrovske 
politike ter ga po posvetu s Komisijo in 
pristojnim odborom Evropskega 
parlamenta predloži upravnemu odboru;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom jezika, ki upošteva enakost spolov, je bolj zaželeno ohraniti besedilo iz 
obstoječe uredbe (ne zadeva slovenske različice). To je tudi skladno s predlogom Komisije k 
členu 16(2). Glede na pomen večletnega kadrovskega načrta in zaradi institucionalnega 
ravnovesja bi moral biti poleg predstavnikov držav članic (v upravnem odboru) in Komisije 
udeležen tudi Parlament.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek (ab)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) pripravi letni delovni program in 
podroben načrt o pripravljenosti in 
odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju 
predloži upravnemu odboru po 
posvetovanju s Komisijo najmanj 8 tednov 
pred ustrezno zasedanje odbora. Stori vse 
potrebno za njuno izvajanje. Odziva se na 
vse prošnje po podporo držav članic v 
skladu s členom 10(2)(c).

(ab) pripravi letni delovni program in 
podroben načrt o pripravljenosti in 
odzivanju Agencije na onesnaženje ter ju 
predloži upravnemu odboru po 
posvetovanju s Komisijo najmanj osem
tednov pred ustreznim zasedanjem odbora. 
Stori vse potrebno za njuno izvajanje in se
odziva na vse prošnje držav članic za 
podporo v skladu s členom 10(2)(c).

Or. en

Obrazložitev

Velja enaka utemeljitev jezika, ki upošteva enakost spolov, kot pri predlogih sprememb k 
odstavku 2(a) in 2(aa) (ne zadeva slovenske različice). Ne zdi se nujno, da bi imel Parlament 
posebno vlogo pri pripravi letnega delovnega programa, čeprav bo pristojni odbor še naprej 
vabil direktorje Agencije na svoje seje, kjer je mogoče razpravljati o prednostnih nalogah in 
kazalnikih uspešnosti.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek (b) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odloča o izvedbi inšpekcijskih 
pregledov iz člena 3 po posvetovanju s
Komisijo in v skladu z zahtevami iz istega 
člena 3. Tesno sodeluje s Komisijo pri 
pripravi ukrepov iz člena 3(2);

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

Velja enaka utemeljitev jezika, ki upošteva enakost spolov, kot pri predlogih sprememb k 
odstavku 2(a) in 2(aa) (ne zadeva slovenske različice). 
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 16 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovanje je kandidat s 
seznama, ki jih predlaga Komisija, za 
obdobje petih let na podlagi zaslug ter 
dokazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in 
izkušenj, s področja pomorske varnosti, 
pomorske zaščite, preprečevanja 
onesnaževanja z ladij in odzivanja na 
morsko onesnaženje. Kandidat, ki ga 
izbere upravni odbor, je lahko pred 
imenovanjem povabljen, da pred pristojnim 
odborom Evropskega parlamenta, poda 
izjavo in odgovori na vprašanja njegovih 
članov. Upravni odbor sprejme odločitev s 
štiripetinsko večino članov, ki imajo 
glasovalno pravico.

1. Izvršilnega direktorja imenuje in razreši 
upravni odbor. Imenovanje je kandidat s 
seznama, ki jih predlaga Komisija, za 
obdobje petih let na podlagi zaslug ter 
dokazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, med drugim na področju 
politike enakosti spolov, pa tudi 
usposobljenosti in izkušenj, s področja 
pomorske varnosti, pomorske zaščite, 
preprečevanja morskega onesnaževanja in 
odzivanja nanj. Kandidat, ki ga izbere 
upravni odbor, je lahko pred imenovanjem 
povabljen, da pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta, poda izjavo in 
odgovori na vprašanja njegovih članov. 
Upravni odbor sprejme odločitev s 
štiripetinsko večino članov, ki imajo 
glasovalno pravico.

Or. en

Obrazložitev

Glede na predlagano širitev pristojnosti EMSA na tveganja v zvezi z onesnaževanjem iz 
naftnih in plinskih objektov bi bilo treba pri iskanju novega izvršilnega direktorja med 
zahteve vključiti strokovno znanje na tem področju. Prav tako bi bilo treba zaradi 
pomanjkanja ravnovesja na višjih položajih v javnih organizacijah dodati posebno omembo 
tega področja.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 16 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi 
zaslug ter dokazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, pa tudi 
usposobljenosti in izkušenj, s področja 
pomorske varnosti, pomorske zaščite, 
preprečevanja onesnaževanja z ladij in 
odzivanja na morsko onesnaženje. Vodje 
oddelka imenuje ali razreši izvršilni 
direktor po predhodnem pozitivnem 
mnenju upravnega odbora.

4. Vodje oddelka so imenovani na podlagi 
zaslug ter dokazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, med drugim na 
področju enakosti spolov, pa tudi 
usposobljenosti in izkušenj, s področja 
pomorske varnosti, pomorske zaščite, 
preprečevanja morskega onesnaževanja in 
odzivanja nanj. Vodje oddelka imenuje ali 
razreši izvršilni direktor po predhodnem 
pozitivnem mnenju upravnega odbora.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo tako izvršilni direktor kot vodje oddelkov potrebne izkušnje za 
izgradnjo raznolike organizacije, ki bo vodila nediskriminatorno kadrovsko politiko. Zlasti 
glede na sedanje proračunske pritiske ne bi bilo sprejemljivo, če ne bi zaposlovali in 
ohranjali najboljših razpoložljivih kadrov.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (7a)
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 22a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a. Komisija v enem letu od začetka 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu posreduje študijo 
izvedljivosti sistema evropske obalne 
straže, ki bo jasno navedla stroške in 
koristi.
Poročilu po potrebi priloži zakonodajni 
predlog.

Or. en

Obrazložitev

Člen 11 Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve je od 
Komisije zahteval, da do konca leta 2006 predloži študijo izvedljivosti evropske obalne straže. 
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Kljub večkratnim opominom Parlamenta Komisija ni izpolnila te obveznosti. Moralo bi biti 
jasno, da to spodkopava verodostojnost Komisije ob sprožitvi postopkov proti državam 
članicam za ugotavljanje kršitev, če si jemlje pravico odločati o tem, katere zakonodajne 
zahteve naj bi izpolnila. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (7a)
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen – 22b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22b. Komisija v [treh] letih od začetka 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu posreduje poročilo, v 
katerem navede, kako EMSA ukrepa v 
zvezi z dodatnimi pristojnostmi, ki jih 
določa ta uredba, ter argumente za 
dodatno razširitev njenih ciljev in nalog. 
Poročilo vsebuje zlasti:
(a) najnovejše informacije o napredku pri 
usklajevanju in zagotavljanju vzajemne 
združljivosti sistema rečnih informacijskih 
storitev in sistema SafeSeaNet;
(b) analizo povečanja učinkovitosti, ki 
izhaja iz večjega usklajevanja med 
Agencijo in pariškim memorandumom;
(c) študijo o stroških in koristih 
inšpekcijskih pregledov Agencije na 
objektih na morju kot „neodvisnega 
nadzora tretje strani“; 
(d) informacije o učinkovitosti in 
skladnosti izvajanja Direktive 2005/35/ES 
v državah članicah ter statistične podatke 
o izrečenih kaznih.
Poročilu po potrebi priloži zakonodajni 
predlog.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je dodati navedbo o pregledu, da bi analizirali, kako se obnese spremenjena 



PE464.908v02-00 24/30 PR\869985SL.doc

SL

uredba in ali bi bile primerne dodatne prilagoditve.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 23 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za varnost na 
morju in preprečevanje onesnaževanja z 
ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 
Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

1. Komisija sme v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejema delegirane akte v zvezi z 
operativnimi delovnimi postopki Agencije 
za opravljanje inšpekcijskih pregledov iz 
člena 3(1). 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje besedilo z Lizbonsko pogodbo. Poročilo Józsefa Szájerja 
(sprejeto na plenarnem zasedanju 5. maja 2010) navaja, da bi moral biti Parlament 
enakovreden s Svetom glede vseh vidikov pristojnosti za zakonodajna pooblastila. Poziva tudi 
k uskladitvi obstoječe zakonodaje, da bo skladna z določbami nove pogodbe. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 23 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb 
člena 8 Sklepa.

2. Za delegirane akte iz tega člena se 
uporabljajo postopki iz členov 23a, 23b in 
23c.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 23a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 23(1) se na Komisijo 
prenese za obdobje petih let od [datum 
začetka veljavnosti]. Komisija predloži 
poročilo o prenesenih pooblastilih 
najpozneje šest mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če ga Evropski parlament ali Svet 
prekliče v skladu s členom 23b.
2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v členih 23b in 23c.

Or. en

Obrazložitev

Ta in naslednja predloga spremembe sledijo istemu pristopu kot poročilo Dirka Sterckxa o 
formalnostih poročanja (Direktiva 2010/65/EU). Kasneje bodo predlogi sprememb glede 
delegiranih aktov usklajeni s skupnim razumevanjem o delegiranih aktih. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen – 23b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prenos pooblastil iz člena 23 lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet.
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2. Institucija, ki začne notranji postopek o 
morebitnem preklicu pooblastila, si 
prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo 
in Komisijo v razumnem času pred 
sprejetjem končne odločitve ter pri tem 
navede pooblastila, ki bi lahko bila 
preklicana, in možne razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu prenehajo 
veljati pooblastila, določena v tej odločitvi.
Odločitev začne veljati nemudoma ali na 
dan, ki je v njej določen. Odločitev ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1406/2002
Člen 23c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca.
2. Če do izteka začetnega dvomesečnega 
roka oziroma, če je primerno, 
podaljšanega roka niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na dan, ki je v njem določen.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom začetnega dvomesečnega roka 
oziroma, če je primerno, podaljšanega 
roka, če sta Evropski parlament in Svet 
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obvestila Komisijo o nameri, da 
delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje 
delegiranemu aktu, navede razloge za 
nasprotovanje.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je bila ustanovljena zaradi onesnaženja, ki 
ga je povzročil brodolom tankerja za prevoz nafte „Erika“. Delovati je začela marca leta 2003. 
Uredba o njeni ustanovitvi je bila spremenjena trikrat. Ta zadnji pregled bi moral biti 
usmerjen k dolgotrajnim spremembam, tudi če bo za pogajanja potrebno več časa.

PREDLOG KOMISIJE

Predlog Komisije temelji na posvetovanju z zainteresiranimi stranmi EMSA iz leta 2008, 
zunanjem ocenjevanju in oceni učinka, ki jo je izvedla Komisija. Odraža tudi petletno 
strategijo EMSA, ki jo je sprejel njen upravni odbor (v katerem so zastopane vse države 
članice). Komisija je objavila tudi poročilo (KOM(2011)286), ki kaže, da sistem EU za 
odkrivanje in spremljanje razlitij nafte zniža stroške za okoli 20 % v primerjavi z 
nacionalnimi sistemi.
Z izvajanjem tretjega svežnja zakonodajnih ukrepov za pomorsko varnost je EMSA že dobila 
nove naloge. Sklenila je številne „pogodbe za specializirana plovila v pripravljenosti za 
ukrepanje po razlitju nafte“ z zasebnimi ladijskimi podjetji, ki bodo v izrednih primerih 
opustila svoje redne dejavnosti in ukrepala zoper onesnaženje. Predlog Komisije pojasnjuje, 
da bi takšna plovila lahko uporabili tudi za boj proti onesnaženju, ki ga povzročajo drugi viri, 
vključno z naftnimi ploščadmi.
Norveška in Islandija sta edini tretji državi, ki sodelujeta v EMSA. Komisija priporoča širitev 
možnosti tehnične podpore na države pristopnice, partnerske države evropske sosedske 
politike in države, ki sodelujejo v Pariškem memorandumu o soglasju. 

PREJŠNJA STALIŠČA PARLAMENTA 

Parlament je že oblikoval mnenje o številnih možnih dodatnih nalogah EMSA:

 v poročilu Luisa de Grandesa Pascuala o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni 
za kršitve je poudarjeno, da morajo države članice zagotoviti učinkovito preprečevanje 
onesnaževanja morja z ladij;

 poslanka Corien Wortmann-Kool je v poročilu o onesnaževanju morja z ladij 
Komisijo pozvala, naj oblikuje predlog o ustanovitvi skupne evropske obalne straže;

 poročilo Dirka Sterckxa o formalnostih poročanja za ladje poudarja, da je „za 
uresničitev evropskega prostora pomorskega prometa brez ovir [...] potrebno tesno 
sodelovanje [...] na področju carine, javnega zdravja in prometnih omrežij“. V njem je 
bilo tudi predlagano, da bi Komisija morala preučiti, v kolikšni meri je sistem 
SafeSeaNet združljiv s sistemom rečnih informacijskih storitev;

 poročilo poslanke Gesine Meissner o celostni pomorski politiki Komisijo odločno 
poziva, naj pooblastila EMSA razširi na inšpekcijske preglede varnosti objektov in 
naprav na morju ter čiščenje razlitij nafte. V poročilu je bilo obenem ocenjeno, „da 
obstajajo velike možnosti za polno udeležbo Evropske agencije za pomorsko varnost 
pri nadzoru obalnih regij in zagotavljanju boljše podpore državam članicam pri 
spremljanju onesnaževanja morja“;
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Parlament v svoji resoluciji z dne 7. oktobra 2010 navaja, da bi moral biti mandat EMSA „s 
plovil razširjen tudi na objekte na morju“ ter „poziva, naj se prenosu takšnih novih nalog 
prilagodi tudi proračun agencije EMSA in število zaposlenih“.

PREJŠNJA STALIŠČA SVETA

Tudi Svet je že sprejel več pomembnih sklepov, zlasti 2. in 3. decembra 2010, ko je Komisijo 
pozval, naj oceni, kako bi lahko obstoječe instrumente/zmogljivosti EU na področju civilne 
zaščite, odzivanja na izredne razmere in varnosti na morju čim bolje uporabili tudi v sektorju 
črpanja nafte in plina na morju. Na isti seji so ministri za promet pozvali k vsestranski 
vključitvi vodnega prometa v prometne in logistične verige EU. Še zlasti so podprli načrt 
Komisije za začetek pilotnega projekta za izboljšanje koncepta „modrega pasu“ v sodelovanju 
z organi držav članic in EMSA.

DODATNE NALOGE ZA EMSA
EMSA je splošno priznana kot učinkovita organizacija z dobrim upravljanjem, ki državam 
članicam prinaša izdatne prihranke, saj deluje na evropski ravni in zagotavlja ekonomijo 
obsega. Veliko njenega dela se nanaša na svetovanje Komisiji in državam članicam. 
Dejavnosti EMSA je mogoče razširiti, tako da bi lahko njene dosedanje izkušnje in obstoječe 
tehnične službe uporabili za širši razpon politik. Zlasti njen sistem nadzora prometa bi lahko 
prispeval k vzpostavitvi evropskega pomorskega prostora brez meja, ki bi omogočal 
prevoz blaga in potnikov po morju med državami članicami, ne da bi bili podvrženi večjim 
formalnostim kot v cestnem prometu. S tem bi se izognili izkrivljanju konkurence v korist 
okolju manj prijaznega načina prevoza. EMSA bi morala Komisiji svetovati tudi o krepitvi 
vzajemne združljivosti sistema rečnih informacijskih storitev in sistema SafeSeaNet, da bi 
znižali stroške upravljanja.
Poročevalec sicer ne predlaga ustanovitve evropske obalne straže, vendar močno obžaluje, 
da Komisija ni izvedla študije , ki jo od nje zahteva Direktiva 2005/35/ES. Komisijo je treba 
opomniti, da tudi njo obvezuje evropska zakonodaja.

Pojasnilo, da se lahko obstoječa specializirana plovila za ukrepanje po razlitju nafte v 
pripravljenosti uporabijo tudi v primeru morskega onesnaženja, ki ga povzročijo naftne in 
plinske ploščadi, ponuja smotrno in stroškovno učinkovito rešitev. EMSA že preverja 
skladnost klasifikacijskih zavodov z zahtevami EU za ladijski promet. Nekateri zavodi 
sodelujejo tudi z naftnimi in plinskimi obrati na morju. Spremenjena uredba o EMSA bi torej 
morala čim bolje izkoristiti strokovno znanje te agencije, da bi ta lahko Komisiji in državam 
članicam pomagala pri preprečevanju onesnaževanja iz plinskih in naftnih obratov na morju 
ter pri razvoju zahtev in smernic glede izdajanja licenc za raziskovanje in izkoriščanje nafte in 
zemeljskega plina. Uredba bi morala tudi zagotoviti, da bodo imeli večjo vlogo obstoječi 
sistemi, kot je CleanSeaNet, morala pa bi tudi razširiti inšpekcijske naloge agencije ter 
preučiti, ali je zmožna prevzeti neodvisno vlogo revizorja pri izdajanju licenc.
EMSA bi morala Komisiji in državam članicam svetovati tudi glede usposabljanja 
pomorščakov in izdajanja spričeval pomorščakom. Narediti poklice v pomorstvu 
privlačnejše za državljane EU je dolgoročen skupni cilj. EMSA Komisiji že pomaga s študijo 
učinka o izvajanju Konvencije o delu v pomorstvu prek zakonodaje EU. Usposobljena bi bila 
tudi za pomoč pri izvajanju prihodnjega svežnja o socialnem programu za pomorstvo. EMSA 
morala tudi spodbujati oblikovanje omrežja akademij za usposabljanje pomorščakov, kar bi 
omogočilo izmenjavo najboljših praks in zagotavljanje visokih standardov.
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EMSA zaenkrat deluje samo v imenu Komisije pri preverjanju pogojev za imenovanje 
priznanih organizacij. Ta preverjanja pokrivajo zahteve mednarodnih konvencij in torej 
vključujejo skoraj iste zahteve, kot so tiste, ki jih ocenjujejo države članice. Če bi EMSA 
potrebna preverjanja izvajala tudi v imenu držav članic, bi to zagotovilo ekonomijo obsega. 
Dodatne nacionalne zahteve ne bi bile izvzete.
Kar zadeva pomorsko inšpekcijo, je sekretariat Pariškega memoranduma o soglasju ločen 
subjekt, ki zajema Rusijo, Kanado in EU, EMSA pa veliko prispeva k njegovemu delu. 
Prerazporeditev nalog ali morebitna združitev bi lahko pripomogla k občutnemu povečanju 
učinkovitosti.
Zdi se zelo zaželeno, da EMSA dobi večje možnosti za pomoč sosednjim državam pri 
zmanjševanju tveganj za onesnaženje ter pri odzivanju nanj. Če bi prišlo do onesnaženja v 
južnem Sredozemlju, na primer, je verjetnost, da bi nekaj nafte zašlo v vode EU, precejšnja. V 
takšnih primerih je preprečevanje zagotovo boljše od zdravljenja. Prilagoditev uredbe tako, da 
je v njej izrecno navedeno, da lahko EMSA pomaga Komisiji in državam članicam v 
regionalnih organizacijah pri odzivanju na morsko onesnaženje (npr. Helsinška in 
Barcelonska konvencija), prinaša koristi z vidika pravne varnosti in preglednosti.

VIDIKI UPRAVLJANJA

Kot se priznava v predlogu Komisije, lahko pride pri določanju politike obiskov EMSA do 
navzkrižja interesov pri predstavnikih držav članic v upravnem odboru, saj slednji določajo 
pravila, po katerih se bo izvajal inšpekcijski nadzor nad njihovo lastno organizacijo. Toda 
operativne delovne postopke Agencije na področju inšpekcij bi bilo treba namesto s 
komitologijo sprejeti z uporabo določb o „delegiranih aktih“ v Lizbonski pogodbi. 

Poleg tega se je s širitvijo EU spremenilo ravnovesje med predstavniki držav članic in 
predstavniki Komisije. Ker je sedaj 27 držav članic, in ne več 15, se teoretično lahko zgodi, 
da se direktor imenuje ali razreši v nasprotju z željami predstavnikov Komisije. Sistem 
ponderiranih glasov bi dolgoročno zagotovil institucionalno ravnovesje.

PRORAČUNSKE POSLEDICE

Če delo enkrat opravi EMSA, namesto da bi ga opravljale posamezne nacionalne uprave, je 
strošek za evropskega davkoplačevalca seveda manjši, ustvari pa se tudi prava evropska 
dodana vrednost. To že dokazujejo sistemi EMSA za pomorski nadzor. Uporaba teh sistemov 
za zagotavljanje koristnih informacij ostalim političnim področjem je po vsej verjetnosti 
stroškovno veliko učinkovitejša od ustvarjanja samostojnih sistemov.

Dodatne naloge EMSE se morajo stvarno odražati v njenem proračunu in osebju. V 
nasprotnem primeru bi bila ogrožena njena osnovna naloga, to je spodbujanje pomorske 
varnosti.


