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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […/….] om ändring 
av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå
(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0611),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0343/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 
budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-…/2011),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Europeiska sjösäkerhetsbyrån har 
redan visat att det är effektivare att utföra 
vissa uppgifter på EU-nivå, vilket till 
exempel gäller satellitövervakningssystem. 
I de fall dessa system kan användas för att 
främja andra politiska mål kan 
medlemsstaterna göra besparingar i sina 
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nationella budgetar, vilket ger ett verkligt 
europeiskt mervärde. 

Or. en

Motivering

Det står klart att den ekonomiska krisen har satt press på de offentliga budgetarna, både på 
EU-nivå och på medlemsstats- och delstatsnivå. Att hävda att alla offentliga organisationer 
måste frysa sina budgetar är emellertid inte särskilt välbetänkt om investeringar på en nivå 
kan möjliggöra större besparingar i andra delar av förvaltningen. Om sjösäkerhetsbyrån med 
en blygsam ökning av resurserna kan använda sina befintliga system för att bidra till fler 
politiska mål kommer nettoeffekten att bli att EU:s offentliga utgifter minskar eftersom de 
nationella förvaltningarna befrias från dessa arbetsuppgifter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Byrån förser medlemsstaterna med 
detaljerad information om incidenter med 
förorening från fartyg så att de kan 
fullgöra sina ansvarsuppgifter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/35/EG1. Effektiviteten i 
genomförandet och de sanktioner som 
tillämpas varierar emellertid stort, trots att 
sådana föroreningar kan spridas till 
andra nationella vatten.
________________
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 11. 

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2005/35/EG, ändrat genom direktiv 2009/123/EG, är det medlemsstaterna som 
har ansvaret för att fastställa straffrättsliga sanktioner med avseende på utsläpp av de 
förorenande ämnen som direktivet är tillämpligt på. Direktivet innebär även att Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån ges en central roll när det gäller att utveckla tekniska lösningar och bistå 
med tekniskt stöd. Hittills har dock inte alla medlemsstater varit lika villiga att fullgöra sitt 
ansvar. 



PR\869985SV.doc 7/32 PE464.908v02-00

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den senaste händelseutvecklingen har 
visat vilka risker som utvinningen och 
produktionen av olja och gas till havs 
innebär för sjötransporter och havsmiljön. 
Byråns ansvarsområde bör uttryckligen 
utökas till att omfatta insatser vid
föroreningar till följd av sådan verksamhet. 
Byrån bör dessutom bistå kommissionen 
med att analysera säkerheten vid flyttbara
gas- och oljeanläggningar till havs för att 
upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete 
utgå från den expertis som den har 
utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, 
förhindrande av föroreningar från fartyg 
och insatser vid sådana havsföroreningar.

(8) Den senaste händelseutvecklingen har 
visat vilka risker som utvinningen och 
produktionen av olja och gas till havs 
innebär för sjötransporter och havsmiljön. 
Byråns ansvarsområde bör uttryckligen 
utökas till att omfatta föroreningar till följd 
av sådan verksamhet. Byrån bör dessutom 
bistå kommissionen med att analysera 
säkerheten vid gas- och oljeanläggningar 
till havs för att upptäcka eventuella brister, 
och i sitt arbete utgå från den expertis som 
den har utvecklat inom sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar 
från fartyg och insatser vid sådana 
havsföroreningar. Denna kompletterande
roll, som tillför ett europeiskt mervärde 
genom att man utnyttjar de kunskaper 
och den expertis som redan finns inom 
byrån, bör åtföljas av lämpliga 
ekonomiska och personalmässiga 
resurser.

Or. en

Motivering

Byrån erbjuder en kostnadseffektiv lösning med tanke på den expertis och de tekniska system 
som redan finns där, samtidigt som det är orealistiskt att tro att byrån kan ta på sig nya 
uppgifter utan ökade resurser. Att helt frysa budgeten skulle hota byråns möjlighet att 
fullgöra sina nuvarande uppgifter när det gäller att förhindra förorenande utsläpp från fartyg 
samt insatser när sådana föroreningar ändå inträffar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Byråns system CleanSeaNet som för 
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närvarande används för att tillhandahålla 
fotografiska bevis på oljeutsläpp från 
fartyg kan även användas för att upptäcka
och registrera utsläpp från anläggningar 
till havs.

Or. en

Motivering

Genom att tillhandahålla ett system på EU-nivå för upptäckande och övervakning av 
oljeutsläpp har byrån möjliggjort kostnadsbesparingar på cirka 20 procent jämfört med de 
nationella systemen (KOM(2011)0286). Om systemet utökas till att omfatta anläggningar till 
havs, inklusive olje- och gasplattformar, kan även detta förväntas ge besparingar i de 
nationella budgetarna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) För närvarande kan varor 
transporteras på land inom hela EU utan 
systematiska kontroller vid de interna 
gränserna. I motsats till landtransporter 
ses transporter mellan två hamnar inom 
EU som internationella rutter och är 
därför föremål för komplexa 
administrativa förfaranden. Detta innebär 
en konkurrensnackdel för sjötransporten, 
trots att den är ett miljövänligare 
transportsätt. Byrån bör därför stödja 
medlemsstaterna och kommissionen i 
deras arbete för att underlätta närsjöfart 
inom EU:s inre marknad.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) EU har fastställt en omfattande 
sjötransportstrategi fram till 2018 som 
bland annat innehåller begreppet e-sjöfart. 
EU håller dessutom på att utarbeta ett 
europeiskt nätverk för havsövervakning. 
Byrån har system och tillämpningar som är 
intressanta för att förverkliga denna politik. 
Byrån bör därför ge berörda parter tillgång 
till systemen och uppgifterna.

(9) EU har fastställt en omfattande 
sjötransportstrategi fram till 2018 som 
bland annat innehåller begreppet e-sjöfart. 
EU håller dessutom på att utarbeta ett 
europeiskt nätverk för havsövervakning. 
Byrån har system och tillämpningar som är 
intressanta för att förverkliga denna politik 
och inte minst i samband med ”Blue 
Belt”-projektet och integreringen av 
SafeSeaNet och systemet för 
flodinformationstjänster (RIS). Byrån bör 
därför ge berörda parter tillgång till 
systemen och uppgifterna.

Or. en

Motivering

Med hjälp av projektet Blue Belt kan tullmyndigheterna försäkra sig om att ett fartyg som 
deklarerar EU-varor endast har anlöpt EU-hamnar. Projektet ger möjlighet att minska den 
administrativa bördan för närsjöfarten, samtidigt som den befintliga kontrollnivån 
upprätthålls. Detta främjar i sin tur användningen av närsjöfart, som är mindre miljöskadlig 
än vägtransporter. Om uppgifter om fartyg som både är havsgående och trafikerar 
floder/kanaler smidigt kan utbytas mellan de två systemen kommer detta att leda till minskade 
administrativa bördor.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med tanke på hur viktigt det är att få 
bukt med den konkurrensmässiga obalans 
som råder mellan sjötransporter och 
vägtransporter bör byrån bidra till den 
gemensamma transportpolitiken och 
särskilt använda sina expertkunskaper 
och resurser för att underlätta inrättandet 
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av ett gemensamt europeiskt havsområde.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I syfte att bidra till inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt havsområde och 
till att förhindra och bekämpa 
föroreningar av havet kan synergieffekter 
skapas mellan nationella 
tillsynsmyndigheter, inklusive nationella 
kustbevakningstjänster. Kommissionen 
bör utföra en genomförbarhetsstudie om 
en europeisk kustbevakning, varvid 
kostnaderna och nyttan av en sådan ska 
tydliggöras. Studien ska eventuellt följas 
av ett förslag om att inrätta en europeisk 
kustbevakning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget baseras på skäl 11 i direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av 
fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) När det gäller hamnstatskontroll 
har EU ett nära samarbete med 
Parissamförståndsavtalet. För att 
maximera effektiviteten bör byrån och 
Parissamförståndsavtalets sekretariat 
samarbeta så mycket som möjligt. 
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Kommissionen och medlemsstaterna bör å 
sin sida undersöka alla alternativ som kan 
skapa ytterligare effektivitetsvinster.

Or. en

Motivering

I tider av budgetåtstramningar är det mycket viktigt att undvika strukturer som innebär 
dubbelarbete och att lägga respektive arbetsuppgifter på det organ som kan utföra dem på det 
mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Villkoren för byråns operativa 
arbetsmetoder vid inspektioner ska antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

14. För att kunna anta villkoren för 
byråns operativa arbetsmetoder vid 
inspektioner bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag hänför sig till det så kallade kommittéförfarandet som gällde enligt 
fördragen före Lissabonfördragets ikraftträdande. Det är därför lämpligt med en uppdatering 
samt att erkänna de två lagstiftande organens likvärdiga roller.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och 
kommissionen tekniskt och vetenskapligt 
stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå 

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och 
kommissionen tekniskt och vetenskapligt 
stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå 
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för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt 
tillämpa unionslagstiftningen på området 
för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och
förhindrande av föroreningar från fartyg,
bevaka genomförandet av denna och 
utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt 
tillämpa unionslagstiftningen på området 
för sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande 
av havsföroreningar och utveckling av ett 
europeiskt område för sjötransporter utan 
hinder, bevaka genomförandet av denna 
och utvärdera befintliga åtgärders 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Begreppet ”havsföroreningar” används i artikel 1.3 i kommissionens förslag (om insatser vid 
föroreningar).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de mål som anges i 
artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska 
byrån utföra de uppgifter som anges i 
punkt 2 i denna artikel på området för 
sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande 
av föroreningar från fartyg och insatser 
vid sådana havsföroreningar.

1. För att säkerställa att de mål som anges i 
artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska 
byrån utföra de uppgifter som anges i 
punkt 2 i denna artikel på området för 
sjösäkerhet och sjöfartsskydd samt
förhindrande av och insatser vid 
havsföroreningar.

Or. en

Motivering

Detta överensstämmer med artikel 1.3 i kommissionens förslag och skulle ge byrån möjlighet 
att bistå i insatserna för att förhindra föroreningar från andra marina källor än endast fartyg 
(t.ex. olje- och gasplattformar).
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) genom att ge kommissionen tekniskt 
stöd i det övervakningsarbete som den ska 
utföra i enlighet med artikel 13.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/65/EG1,
_____________
1 EUT L 310, 25.11.2005, s 28.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att byrån kan ge kommissionen tekniskt stöd i samband med 
övervakningen av medlemsstaternas genomförande av direktivet om ökat hamnskydd. Byråns 
roll skulle naturligtvis vara begränsad till de områden där den har relevant teknisk 
kompetens. Kommissionen skulle inte vara skyldig att vända sig till byrån för hjälp och skulle 
sannolikt inte heller göra det om den inte anser att byrån skulle kunna bistå med värdefulla 
råd. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) i utvecklingen och genomförandet av 
EU-politik inom byråns ansvarsområde, till 
exempel höghastighetsvattenvägar, ett 
europeiskt område för sjötransporter utan 
hinder, e-sjöfart, inlandssjöfart, 
ramdirektivet om en marin strategi och 
klimatförändringen, och i analysen av 
säkerheten vid flyttbara gas- och 
oljeanläggningar till havs,

d) i utvecklingen och genomförandet av 
EU-politik inom byråns ansvarsområde, till 
exempel höghastighetsvattenvägar, ett 
europeiskt område för sjötransporter utan 
hinder, ”Blue Belt”-projektet, e-sjöfart, 
inlandssjöfart, särskilt driftskompabiliteten 
mellan SafeSeaNet och systemet för 
flodinformationstjänster (RIS), 
ramdirektivet om en marin strategi och 
klimatförändringen, och i analysen av 
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säkerheten vid anläggningar till havs,

Or. en

Motivering

Med hjälp av projektet Blue Belt kan tullmyndigheterna försäkra sig om att ett fartyg som 
deklarerar EU-varor endast har anlöpt EU-hamnar. Projektet ger möjlighet att minska den 
administrativa bördan för närsjöfarten, samtidigt som den befintliga kontrollnivån 
upprätthålls. Detta främjar i sin tur användningen av närsjöfart, som är mindre miljöskadlig 
än vägtransporter. Om uppgifter om fartyg som både är havsgående och trafikerar 
floder/kanaler smidigt kan utbytas mellan de två systemen kommer detta att leda till minskade 
administrativa bördor.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 3 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stödja kontrollen av de erkända 
organisationer som utför 
certifieringsuppgifter på 
medlemsstaternas uppdrag i enlighet med 
artikel 9 i direktiv 2009/15/EG, utan att 
detta påverkar flaggstatens rättigheter och 
skyldigheter1,
________________
1 EUT L 131, 28.5.2009, s. 147.

Or. en

Motivering

Byrån bistår redan kommissionen i samband med kontrollen av erkända organisationer. Om 
byrån även bistår medlemsstaterna i samband med denna uppgift skulle detta skapa 
effektivitetsvinster och minska pressen på medlemsstaternas budgetar.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) samla in och analysera uppgifter om 
fartygspersonalens kompetens och 
anställningsförhållanden. Byrån ska 
också bidra till inrättandet av ett nätverk 
för olika utbildningsinstitutioner i EU för 
utbyte av bästa praxis när det gäller 
utbildning av sjöfolk.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att EU kan locka till sig nytt kompetent sjöfolk för att ersätta den generation 
som nu går i pension. Byrån kan bistå med värdefullt stöd genom att se till att god praxis 
utbyts mellan de olika utbildningsinstitutionerna. Byrån skulle också kunna samla in 
EU-omfattande uppgifter som kan vara till hjälp när politiska åtgärder ska utformas på detta 
område.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Byrån ska när det gäller utredning av 
sjöolyckor i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/18/EG stödja 
medlemsstaterna vid utredning av 
allvarliga sjöolyckor och vid analys av 
olycksrapporter för att dra lärdomar av 
dessa och därmed skapa mervärde på 
EU-nivå.

b) Byrån ska när det gäller utredning av 
sjöolyckor i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/18/EG stödja 
medlemsstaterna vid utredning av 
allvarliga sjöolyckor och vid analys av 
olycksrapporter för att dra lärdomar av 
dessa och därmed skapa mervärde på 
EU-nivå. Dessutom ska byrån uppmanas 
att bistå medlemsstaterna vid utredningar 
av olyckor som drabbar anläggningar till 
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havs.

Or. en

Motivering

Med tanke på övriga ändringsförslag som innebär att byråns ansvarsområde utvidgas till att 
även omfatta anläggningar till havs skulle det vara önskvärt att byrån följer 
medlemsstaternas haveriutredningar så att den kan bidra till att bästa praxis tas fram på EU-
nivå inom detta område.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 2 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Byrån ska via sin tjänst CleanSeaNet 
bistå medlemsstaterna och kommissionen
i arbetet med att övervaka omfattningen 
och miljöpåverkan av oljeutsläpp från 
anläggningar till havs.

Or. en

Motivering

Eftersom systemet CleanSeaNet redan finns och har visat sig effektivt utgör det en ytterst 
kostnadseffektiv lösning för att öka medvetenheten om riskerna med olje- och gasutvinning till 
havs efter katastrofen med Deepwater Horizon i Mexikanska golfen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byråns operativa arbetsmetoder för att 
genomföra de inspektioner som avses i 
punkt 1 ska omfattas av de krav som ska 
antas i enlighet med förfarandet i 

2. Byråns operativa arbetsmetoder för att 
genomföra de inspektioner som avses i 
punkt 1 ska omfattas av de krav som ska 
antas i enlighet med förfarandet i 



PR\869985SV.doc 17/32 PE464.908v02-00

SV

artikel 23.2. artikel 23.1. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av Lissabonfördragets ikraftträdande som innebär att de 
tidigare kommittéförfarandena har ersatts med delegerade akter och genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 11.1 ska andra stycket ändras 
på följande sätt:
”Styrelseledamöter ska utses på 
grundval av relevant erfarenhet och 
sakkunskap inom området för 
sjösäkerhet, förhindrande av … och 
insatser vid föroreningar till havs …. 
Styrelseledamöter ska också ha erfarenhet 
av och sakkunskap om finansiell och 
allmän förvaltning, administration och 
jämställdhetsfrågor.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag utökas expertisområdena till att omfatta havsföroreningar (i 
stället för endast förorening från fartyg) så att även olje- och gasplattformar inkluderas.
Förslaget innebär även att krav på ledningskompetens tillkommer, eftersom sådan kompetens 
är minst lika viktig som de tekniska frågor som styrelsen har ansvar för.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 11 ska punkt 4 ändras på 
följande sätt:
”I förekommande fall ska deltagande av 
företrädare för tredjeland och villkoren 
för detta fastställas genom de 
förfaranden som avses i artikel 17.2. 
Deltagande av företrädare från tredjeland 
ska inte påverka den andel av rösterna 
som kommissionens företrädare har i 
styrelsen.”

Or. en

Motivering

När lagstiftaren har angett att kommissionens företrädare ska utgöra en blockerande 
minoritet i samband med centrala beslut (till exempel då arbetsprogrammet ska antas) får 
detta inte ändras utan parlamentets och rådets godkännande. Om tredjeländer ges rösträtt 
skulle det inte vara nödvändigt att öka antalet kommissionsföreträdare. I så fall skulle det 
vara bättre att gå över till ett system med viktade röster. (Se ändringsförslag 22 om 
artikel 14.)

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 14 – punkt 2 – första stycket 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I artikel 14.2 ska första stycket ändras 
på följande sätt:
”2. Varje företrädare för medlemsstaterna 
ska ha en lika stor andel av 75 procent av 
det totala antalet röster. Varje företrädare 
för kommissionen ska ha en lika stor 
andel av 25 procent av det totala antalet 
röster. Den verkställande direktören får 
inte rösta.”

Or. en
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Motivering

När styrelsen bestod av företrädare från 15 medlemsstater krävdes kommissionens stöd för att 
en majoritet på fyra femtedelar skulle uppnås för utnämningen av styrelseordföranden. Med 
27 medlemsstater är så inte längre fallet. Den institutionella balansen bör inte ändras av 
tidigare eller framtida utvidgningar. Därför förefaller en strukturerad lösning med viktad 
röstning önskvärd i detta sammanhang. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 15 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga 
strategi och överlämna den till styrelsen 
efter samråd med kommissionen minst åtta 
veckor före styrelsemötet.

a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga 
strategi och överlämna den till styrelsen 
efter samråd med kommissionen och 
ansvarigt utskott inom 
Europaparlamentet minst åtta veckor före 
styrelsemötet.

Or. en

Motivering

(Den första ändringen i den engelska versionen av detta förslag berör inte den svenska 
versionen.) 

Med tanke på den fleråriga strategins betydelse bör parlamentet involveras i någon form 
tillsammans med medlemsstaternas företrädare (som ingår i styrelsen) och kommissionen, så 
att den institutionella balansen upprätthålls.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 15 – punkt 2 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga 
personalpolitiska plan och överlämna den 
till styrelsen efter samråd med 

aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga 
personalpolitiska plan och överlämna den 
till styrelsen efter samråd med 
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kommissionen. kommissionen och ansvarigt utskott inom 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

(Den första ändringen i den engelska versionen av detta förslag berör inte den svenska 
versionen.)

Med tanke på betydelsen av den fleråriga planen för byråns personalpolitik bör parlamentet 
involveras i någon form tillsammans med medlemsstaternas företrädare (som ingår i 
styrelsen) och kommissionen, så att den institutionella balansen upprätthålls.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 15 – punkt 2 – led ab

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Han/hon ska utarbeta det årliga 
arbetsprogrammet och den detaljerade 
planen för byråns beredskap för och 
insatser vid föroreningar samt lägga fram 
dessa för styrelsen efter samråd med 
kommissionen minst åtta veckor före 
styrelsemötet. Han/hon ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra programmet och planen. 
Han/hon ska besvara alla ansökningar om 
stöd från någon medlemsstat i enlighet med 
artikel 10.2 c.

ab) Han/hon ska utarbeta det årliga 
arbetsprogrammet och den detaljerade 
planen för byråns beredskap för och 
insatser vid föroreningar samt lägga fram 
dessa för styrelsen efter samråd med 
kommissionen minst åtta veckor före 
styrelsemötet. Han/hon ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra programmet och planen och ska 
besvara alla ansökningar om stöd från 
någon medlemsstat i enlighet med 
artikel 10.2 c.

Or. en

Motivering

(Två av ändringarna i den engelska versionen av detta förslag berör inte den svenska 
versionen). 

Parlamentet behöver inte ha någon specifik roll vid utarbetandet av det årliga 
arbetsprogrammet, även om det ansvariga utskottet kommer att fortsätta att bjuda in byråns 
styrelseordförande till sina sammanträden så att man får möjlighet att diskutera 
prioriteringar och resultatindikatorer.



PR\869985SV.doc 21/32 PE464.908v02-00

SV

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 15 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Han/hon ska efter att ha hört 
kommissionen besluta om genomförandet 
av sådana inspektioner som avses i 
artikel 3, i enlighet med de krav som avses 
i samma artikel 3. Han/hon ska nära 
samarbeta med kommissionen vid 
utarbetandet av de åtgärder som avses i 
artikel 3.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 16 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byråns verkställande direktör ska utses 
och avsättas av styrelsen. Den 
verkställande direktören ska utses för en 
period om fem år, utifrån en förteckning 
över kandidater som kommissionen 
föreslår, på grundval av meriter, 
dokumenterad skicklighet i förvaltning och 
ledarskap samt kompetens och erfarenhet 
som är relevant för sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd och förhindrande av 
föroreningar från fartyg samt insatser vid 
sådana havsföroreningar. Den kandidat 

1. Byråns verkställande direktör ska utses 
och avsättas av styrelsen. Den 
verkställande direktören ska utses för en 
period om fem år, utifrån en förteckning 
över kandidater som kommissionen 
föreslår, på grundval av meriter, 
dokumenterad skicklighet i förvaltning och 
ledarskap, inklusive jämställdhetsfrågor, 
samt kompetens och erfarenhet som är 
relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och 
förhindrande av samt insatser vid 
havsföroreningar. Den kandidat som 
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som styrelsen väljer kan före utnämningen 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra 
femtedels majoritet av alla ledamöter som 
har rösträtt.

styrelsen väljer kan före utnämningen 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra 
femtedels majoritet av alla ledamöter som 
har rösträtt.

Or. en

Motivering

Med tanke på förslaget att utvidga byråns roll till att även omfatta risken för förorening från 
olje- och gasanläggningar bör sakkunskap på detta område ingå bland de meriter som ska 
beaktas vid valet av ny styrelseordförande. Den ökande medvetenheten om den ojämna 
fördelningen mellan män och kvinnor i överordnade befattningar inom offentlig förvaltning 
gör att en särskild hänvisning till detta bör läggas till.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 16 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avdelningscheferna ska utses på 
grundval av meriter, dokumenterad 
skicklighet i förvaltning och ledarskap 
samt yrkesmässig kompetens och 
erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd och förhindrande av 
föroreningar från fartyg samt insatser vid 
sådana havsföroreningar. 
Avdelningscheferna ska utses eller avsättas 
av den verkställande direktören efter att ha 
erhållit styrelsens positiva yttrande.

4. Avdelningscheferna ska utses på 
grundval av meriter, dokumenterad 
skicklighet i förvaltning och ledarskap, 
inklusive jämställdhetsfrågor, samt 
yrkesmässig kompetens och erfarenhet som 
är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd 
och förhindrande av samt insatser vid 
havsföroreningar. Avdelningscheferna ska 
utses eller avsättas av den verkställande 
direktören efter att ha erhållit styrelsens 
positiva yttrande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att både styrelseordföranden och avdelningscheferna har den erfarenhet som 
krävs för att bygga upp en organisation som anställer personal och behandlar personalfrågor 
på ett icke-diskriminerande sätt. Det är viktigt att byrån kan anställa och behålla så 
kompetent personal som möjligt, särskilt med tanke på de rådande budgetbelastningarna.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 22a
Inom ett år från denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en genomförbarhetsstudie om en 
europeisk kustbevakning, varvid 
kostnaderna och nyttan av en sådan 
kustbevakning ska tydliggöras.
Studien ska eventuellt åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.”

Or. en

Motivering

Enligt artikel 11 i direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet 
av sanktioner för överträdelser ska kommissionen senast i slutet av 2006 lägga fram en 
genomförbarhetsstudie om en europeisk kustbevakning. Trots upprepade påminnelser från 
parlamentet har kommissionen inte uppfyllt denna skyldighet. Kommissionens trovärdighet
när den inleder överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna undergrävs om kommissionen 
anser att den själv kan välja vilka lagstiftningskrav den ska uppfylla. 

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 22b
Inom [tre] år från denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
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en rapport om hur byrån har fullgjort de 
ytterligare uppgifter som den tilldelas 
enligt denna förordning, med klargörande 
om det eventuellt finns behov av att utöka 
byråns mål eller arbetsuppgifter. 
Rapporten ska innehålla följande:
a) En uppdatering av framstegen när det 
gäller att integrera och garantera 
ömsesidig driftskompabilitet mellan 
systemet för flodinformationstjänster 
(RIS) och SafeSeaNet.
b) En analys av de effektivitetsvinster som 
har uppnåtts genom att byrån har 
integrerats bättre i 
Parissamförståndsavtalet.
c) En undersökning av kostnaderna och 
fördelarna med att byrån utför 
inspektioner av anläggningar till havs i 
egenskap av ”externt oberoende 
tillsynsorgan”. 
d) Information om hur effektivt och 
konsekvent medlemsstaterna har 
genomfört direktiv 2005/35/EG samt 
detaljerade statistiska uppgifter om de 
sanktioner som har införts.
Denna rapport ska eventuellt åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa ett datum för en uppföljning så att man kan utvärdera hur den 
ändrade förordningen fungerar och om det eventuellt krävs ytterligare justeringar.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 23 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av den 1. Kommissionen kan i enlighet med 
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kommitté för sjösäkerhet och 
förhindrande av förorening från fartyg 
(Coss) som inrättats enligt artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2099/2002.

artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta delegerade 
akter när det gäller byråns operativa 
arbetsmetoder i samband med de 
inspektioner som avses i artikel 3.1.

Or. en

Motivering

Detta är en uppdatering med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande. I 
Szájerbetänkandet (som antogs i plenum den 5 maj 2010) anges att parlamentet i alla 
avseenden bör jämställas med rådet när det gäller befogenheten att delegera lagstiftning. I 
betänkandet efterlyser parlamentet dessutom en anpassning av all befintlig lagstiftning med 
tanke på de nya fördragsbestämmelserna. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 23 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. Förfarandena i artiklarna 23a, 23b och 
23c ska tillämpas på de delegerade akter 
som avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 23a
1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 23.1 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år 
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från [datum för ikraftträdande].
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om de delegerade befogenheterna senast 
sex månader innan perioden på fem år 
löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 23b.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i artiklarna 23b 
och 23c.” 

Or. en

Motivering

Detta och de två följande ändringsförslagen ligger i linje med Sterckxbetänkandet om 
rapporteringsformaliteter för fartyg (direktiv 2010/65/EU). De ändringar som berör 
delegerade akter kommer att i ett senare skede anpassas till det gemensamma 
samförståndsavtalet om delegerade akter. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 23b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 23b
1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 23 får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska underrätta den andra institutionen 
och kommissionen i rimlig tid innan det 
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slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och skälen för detta.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart, eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten hos delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.”

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1406/2002
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 23c
1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen.
På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ kan denna period förlängas med 
två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna 
tvåmånadersperiod eller en eventuellt 
förlängd period har invänt mot den 
delegerade akten ska den delegerade 
akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som anges i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna 
tvåmånadersperiod eller en eventuellt 
förlängd period löper ut, förutsatt att både 



PE464.908v02-00 28/32 PR\869985SV.doc

SV

Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de inte 
har för avsikt att invända mot den 
delegerade akten.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.”

Or. en
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MOTIVERING

INLEDNING

Europeiska sjösäkerhetsbyrån inrättades med anledning av de föroreningar som uppstod då 
oljetankern Erika förliste. Byrån inledde sin verksamhet i mars 2003. Förordningen om 
inrättandet av byrån har ändrats tre gånger. Denna senaste översyn bör inriktas på långsiktiga 
förändringar även om det tar längre tid att förhandla fram sådana förändringar.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionens förslag grundas på ett samråd med Europeiska sjösäkerhetsbyråns 
intressenter från 2008, en extern utvärdering och en konsekvensbedömning utförd av 
kommissionen. Det återspeglar också byråns femåriga strategi som antagits av byråns styrelse 
(där samtliga medlemsstater finns representerade). Kommissionen har också offentliggjort en 
rapport (KOM(2011)0286) som visar att ett EU-system för upptäckt och övervakning av 
oljeutsläpp minskar kostnaderna med cirka 20 procent jämfört med nationella system.
Byrån har redan fått nya uppgifter till följd av genomförandet av det tredje 
sjösäkerhetspaketet. Byrån har ingått ett antal avtal med privata aktörer om beredskapsfartyg 
för sanering av spillolja. Avtalen innebär att dessa aktörer i akutsituationer tillfälligt övergår 
från sin ordinarie verksamhet till att hantera utsläpp. I kommissionens förslag tydliggörs det 
att sådana fartyg även skulle kunna användas för att bekämpa föroreningar från andra källor 
än fartyg, till exempel oljeplattformar.
Norge och Island är de enda tredjeländer som deltar i Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 
Kommissionen rekommenderar att möjligheten att ge tekniskt bistånd utökas till att omfatta 
anslutningsländer, partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken och länder som är 
parter i Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll. 

PARLAMENTETS TIDIGARE STÅNDPUNKTER 

Parlamentet har redan antagit en ståndpunkt när det gäller flera av de möjliga nya uppgifterna 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån:

 Betänkandet av Luis de Grandes Pascual om föroreningar förorsakade av fartyg och 
införandet av sanktioner för överträdelse, där det betonas att medlemsstaterna måste se 
till att föroreningar orsakade av fartyg undviks på ett effektivt sätt.

 Betänkandet av Corien Wortmann-Kool om föroreningar orsakade av fartyg, där 
kommissionen uppmanas att föreslå att en gemensam europeisk kustbevakning 
inrättas.

 Betänkandet av Dirk Sterckx om rapporteringsformaliteter för fartyg där följande 
anges: ”För att ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder ska kunna inrättas 
måste de behöriga myndigheterna med ansvar för tullen, folkhälsan och 
transportområdet samarbeta nära med varandra.” Här föreslås också att kommissionen 
borde undersöka i vilken utsträckning SafeSeaNet skulle kunna integreras med 
systemet för flodinformationstjänster (RIS).

 Betänkandet av Gesiner Meissner om en integrerad havspolitik, där kommissionen 
uppmanas att utvidga Europeiska sjösäkerhetsbyråns mandat vid säkerhetsinspektioner 
av havsanläggningar och sanering av oljeutsläpp. I betänkandet konstateras också att 
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”det finns stora möjligheter att låta Europeiska sjösäkerhetsbyrån spela en större roll i 
kontrollen av kustområdena och i större utsträckning stödja medlemsstaterna i arbetet 
med att upptäcka föroreningar till havs”.

I sin resolution av den 7 oktober 2010 anser parlamentet att ”uppdraget för Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån bör utökas från enbart fartyg till att även omfatta anläggningar till havs. 
Om byrån får sådana nya uppgifter måste det också återspeglas i dess budget och 
personalstyrka.”

RÅDETS TIDIGARE STÅNDPUNKTER

Även rådet har antagit flera slutsatser på detta område, särskilt den 2–3 december 2010 då 
kommissionen uppmanades att utvärdera hur man bäst kan använda de befintliga instrumenten 
och resurserna inom områdena civilskydd, akutinsatser och sjöfartssäkerhet, även vid olje-
och gasanläggningar till havs. Vid detta möte efterlyste transportministrarna dessutom en 
fullständig integrering av vattenvägstransporter i EU:s transport- och logistikkedjor. I 
synnerhet uttrycktes stöd för kommissionens plan att inleda ett pilotprojekt i samarbete med 
medlemsstaterna och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att finslipa konceptet Blue Belt.

YTTERLIGARE UPPGIFTER FÖR EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

Byrån anses allmänt vara en effektiv och välskött organisation som medför avsevärda 
besparingar för medlemsstaterna genom att den verkar på EU-nivå med de stordriftsfördelar 
som detta medför. Mycket av byråns arbete handlar om att bistå kommissionen och/eller 
medlemsstaterna med råd. 

Det finns dock utrymme för att utöka byråns verksamhet så att dess erfarenheter och tekniska 
tjänster kan komma till användning inom fler politikområden. Bland annat kan byråns 
trafikledningssystem bidra till inrättandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan 
hinder, där varor och passagerare kan transporteras till sjöss mellan medlemsstaterna utan fler 
formaliteter än på vägtransportområdet. På så sätt skulle man undvika att konkurrensen 
snedvrids till fördel för det mindre miljövänliga transportsättet. Byrån skulle även kunna bistå 
kommissionen med råd om hur den ömsesidiga kompabiliteten mellan SafeSeaNet och 
systemet för flodinformationstjänster (RIS) kan stärkas så att det blir möjligt att minska de 
administrativa kostnaderna.
Föredraganden föreslår visserligen inte att en europeisk kustbevakning ska inrättas men 
anser att det är ytterst beklagligt att kommissionen har underlåtit att utarbeta den studie som 
krävs i enlighet med direktiv 2005/35/EG. Kommissionen bör påminnas om att även 
kommissionen är bunden av EU-lagstiftningen.
Det är viktigt att klargöra att ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt alternativ kan vara att 
använda befintliga beredskapsfartyg för sanering av spillolja i samband med 
havsföroreningar orsakade av olje- och gasplattformar. Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
granskar redan nu hur klassificeringssällskapen uppfyller EU:s sjöfartskrav. En del av 
sällskapen arbetar även med olje- och gasanläggningar till havs. Den ändrade förordningen för
Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör därför innebära att byråns expertkunskaper utnyttjas i 
största möjliga utsträckning för att bistå kommissionen och medlemsstaterna i arbetet för att 
förhindra föroreningar från olje- och gasanläggningar till havs samt för att ta fram kriterier 
och riktlinjer för licensiering för utvinning och produktion av olja och gas. Förordningen bör 
också möjliggöra en förstärkt roll för befintliga system som CleanSeaNet, en utvidgning av 
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byråns inspektionsroll samt innebära att byråns potential undersöks när det gäller att 
genomföra oberoende granskningar i frågor som rör licenser.

Byrån bör också bistå kommissionen och medlemsstaterna med råd när det gäller utbildning 
och certifiering av sjöfolk. Ett gemensamt mål har sedan lång tid tillbaka varit att göra 
arbetet inom sjöfarten mer attraktivt för EU:s medborgare. Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
bistår redan nu kommissionen med en konsekvensanalys av hur EU-lagstiftning kan göra så 
att konventionen om arbete till sjöss efterlevs. Byrån skulle också kunna bidra till 
genomförandet av det kommande socialpolitiska paketet för sjöfolk. Byrån bör även bidra till 
att ett nätverk för sjöfartsutbildningsinstitutioner skapas så att det blir möjligt att utbyta bästa 
praxis och garantera en hög utbildningsstandard.

För närvarande agerar Europeiska sjösäkerhetsbyrån endast på kommissionens vägnar i 
samband med att kriterierna för godkännande av erkända organisationer kontrolleras. Vid 
dessa kontroller granskas de krav som gäller enligt internationella konventioner. Kontrollerna 
omfattar följaktligen nästan exakt samma frågor som ingår i medlemsstaternas granskningar. 
Om byrån även skulle utföra dessa granskningar för medlemsstaternas räkning skulle detta 
innebära stordriftsfördelar. Ytterligare krav som ställs nationellt skulle därvid inte behöva 
uteslutas.
När det gäller hamnstatskontrollen fungerar sekretariatet för Parissamförståndsavtalet som 
en separat enhet som omfattar Ryssland, Kanada och EU, men Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
bidrar väsentligt till dess arbete. En omfördelning av uppgifter eller eventuellt en 
sammanslagning skulle kunna leda till stora effektivitetsvinster.
Det skulle vara mycket önskvärt om byrån kunde ges större möjligheter att bistå EU:s 
grannländer i arbetet med att minska föroreningsriskerna och vid insatser i samband med 
förorenande utsläpp. Det råder knappast några tvivel om att om en föroreningsolycka skulle 
inträffa i t.ex. södra Medelhavet skulle en del av oljan förr eller senare nå EU:s vatten. I detta 
fall är det definitivt bättre att förebygga än att försöka åtgärda något som redan inträffat. En 
anpassning av förordningen så att det tydligt klargörs att Europeiska sjösäkerhetsbyrån kan 
bistå kommissionen och medlemsstaterna via regionala organ som ingriper vid 
havsföroreningar (t.ex. Helsingfors- och Barcelona-konventionerna) skulle ge fördelar i form 
av ökad rättssäkerhet och rättslig öppenhet.

STYRNINGSASPEKTER

Som också kommissionens förslag visar finns det en potentiell intressekonflikt för 
medlemsstaternas företrädare i den administrativa styrelsen när man beslutar om byråns 
riktlinjer för kontrollbesök eftersom de fastställer de regler enligt vilka deras egna 
organisationer ska inspekteras. I stället för att byråns operativa arbetsmetoder i samband med 
inspektioner antas genom ett kommittéförfarande bör bestämmelsen om ”delegerade akter” i 
Lissabonfördraget tillämpas. 
Dessutom har EU-utvidgningarna ändrat balansen mellan medlemsstaternas och 
kommissionens företrädare. Med 27 medlemsstater är det teoretiskt möjligt att en direktör 
utses eller avsätts trots att kommissionens företrädare motsätter sig detta. Så var inte fallet när 
antalet medlemsstater var 15. Ett system med viktad röstning skulle kunna upprätthålla den 
institutionella balansen även på lång sikt.
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BUDGETKONSEKVENSER

Om arbetet utförs en enda gång av Europeiska sjösäkerhetsbyrån i stället för av varje nationell 
förvaltning minskar kostnaderna för de europeiska skattebetalarna och ett verkligt mervärde 
skapas. Detta har redan kunnat påvisas genom Europeiska sjösäkerhetsbyråns system för 
havsövervakning. Att använda dessa system för att förse även andra politikområden med 
värdefull information är sannolikt mycket mer kostnadseffektivt än att skapa separata system.

De nya uppgifterna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån måste på ett realistiskt sätt också 
återspeglas i byråns budget och personalstyrka. I annat fall utgör de ett hot mot byråns 
huvudfunktion som är att främja sjösäkerheten.


