
 

 <NuPE>PE472.796</NuPE>/ 1 

 LT 

 

 

 

 

9.12.2011 A7-0372/ 001-083 

 

 

PAKEITIMAI 001-083  
pateikt÷ Transporto ir turizmo komitetas 

 

Pranešimas 
Knut Fleckenstein A7-0372/2011 
Europos jūrų saugumo agentūra  
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_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2002 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 

1406/2002 buvo įsteigta Europos jūrų 

saugumo agentūra (toliau – agentūra), 

siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir 

veiksmingą jūrų saugumo ir taršos iš laivų 

prevencijos lygį. 

(1) 2002 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 1406/2002, kuris buvo priimtas po 
tanklaivio „Erika“ avarijos ir jos sukeltos 
didžiul÷s taršos nafta, buvo įsteigta 
Europos jūrų saugumo agentūra (toliau – 

agentūra), siekiant užtikrinti aukštą, 

vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo ir 

taršos iš laivų prevencijos lygį; 

Pagrindimas 

Reikia, kad asmenims, kurie galbūt kada nors nagrin÷s šiuos mokslinius dokumentus, būtų 
aišku, kod÷l Sąjungos institucijos ÷m÷si šių veiksmų. 
 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) po 2002 m. tanklaivio „Prestige“ 
avarijos Reglamentas Nr. 1406/2002 buvo 
iš dalies pakeistas ir agentūrai buvo 
suteikta daugiau įgaliojimų kovos su tarša 
srityje; 

Pagrindimas 

Reikia, kad asmenims, kurie galbūt kada nors nagrin÷s šiuos mokslinius dokumentus, būtų 
aišku, kod÷l Sąjungos institucijos ÷m÷si šių veiksmų. 
 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Remdamasi Reglamento (EB) 
Nr. 1406/2002 22 straipsniu, 2007 m. 

agentūros administracin÷ valdyba užsak÷ 

nepriklausomą reglamento įgyvendinimo 

išor÷s vertinimą. Remdamasi šiuo 

vertinimu, 2008 m. birželio m÷n. ji 

paskelb÷ rekomendacijas d÷l Reglamento 
(EB) Nr. 1406/2002, agentūros ir jos darbo 

metodų pakeitimų. 

(2) remdamasi Reglamento (EB) 
Nr. 1406/2002 22 straipsniu, 2007 m. 

agentūros administracin÷ valdyba (toliau – 
administracin÷ valdyba) užsak÷ 
nepriklausomą reglamento įgyvendinimo 

išor÷s vertinimą. Remdamasi šiuo 

vertinimu, 2008 m. birželio m÷n. ji 

paskelb÷ rekomendacijas d÷l Reglamento 
(EB) Nr. 1406/2002, agentūros, jos 
kompetencijos sričių ir jos darbo metodų 

pakeitimų; 

Pagrindimas 

Šiame pakeistame reglamente numatoma agentūrai suteikti naujas kompetencijos sritis ir tod÷l 
jame bus iš naujo apibr÷žtos jos veiklos sritys. 
 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
3 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Remiantis išor÷s vertinimo rezultatais, 

administracin÷s valdybos 

rekomendacijomis ir daugiamete strategija, 

(3) remiantis išor÷s vertinimo rezultatais, 

administracin÷s valdybos 

rekomendacijomis ir daugiamete strategija, 
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reik÷tų aiškiau išd÷styti ir atnaujinti kai 

kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 
nuostatas. Be to, d÷l jūrų saugumo 

politikos pokyčių ES ir tarptautiniu 

lygmeniu agentūrai tur÷tų būti suteikta tam 

tikrų papildomų uždavinių. Siekiant 

užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto 

l÷šų panaudojimą, būtina išsami peržiūra ir 

perskirstymas. Taip būtų galima trečdalį 
papildomų personalo poreikių, susijusių 
su naujomis užduotimis, patenkinti 
agentūrai perskirsčius vidinius išteklius. 

reik÷tų aiškiau išd÷styti ir atnaujinti kai 

kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 
nuostatas. D÷l jūrų saugumo politikos 

pokyčių ES ir tarptautiniu lygmeniu 

agentūrai, kuri skiria pagrindinį d÷mesį 
savo prioritetin÷ms jūrų saugumo 
užduotims, taip pat tur÷tų būti suteikta tam 

tikrų papildomų uždavinių. Atsižvelgiant į 
Sąjungos biudžeto suvaržymus, siekiant 
užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto 

l÷šų panaudojimą ir išvengti dubliavimo, 
būtina išsami peržiūra ir perskirstymas. 

Personalo poreikiai, susiję su naujomis 

užduotimis, tur÷tų būti tenkinami, kiek 
įmanoma, agentūrai perskirsčius vidinius 
išteklius; 

Pagrindimas 

Agentūros finansiniai ištekliai, skirti veiksmingai veiklai jūrų saugumo srityje, netur÷tų būti 
perskirti naujoms užduotims. Tod÷l griežtas biudžeto valdymas yra būtina sąlyga plečiant 
agentūros kompetencijos sritis. Naujos užduotys, kiek įmanoma, tur÷tų būti vykdomos 
perskirstant išteklius. 
 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) šis perskirstymas turi būti 
koordinuojamas su valstybių narių 
agentūromis; 

Pagrindimas 

Užduočių perskirstymas bus veiksmingesnis ir ekonomiškai naudingesnis, jei bus 
koordinuojamas. 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (3b) agentūra jau įrod÷, kad vykdyti kai 
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kurias užduotis, pavyzdžiui, diegti 
palydovin÷s steb÷senos sistemas, gali būti 
veiksmingiau Europos lygmeniu. Jei šios 
sistemos gal÷tų būti taikomos padedant 
įgyvendinti ir kitų politikos sričių tikslus, 
būtų sudaroma galimyb÷ valstyb÷ms 
nar÷ms sutaupyti nacionalinių biudžetų 
l÷šų ir kurti tikrą prid÷tinę vertę Europai;  

Pagrindimas 

Esant ekonomikos krizei, aišku, kad Europos, nacionaliniams ir regionų viešiesiems biudžetams 
kyla sunkumų. Tačiau nedaug prasm÷s turi argumentai, kad visos viešosios organizacijos tur÷tų 
išsiversti be papildomų biudžeto l÷šų, jei investuojant viename lygmenyje galima sutaupyti 
daugiau l÷šų kituose valdžios lygmenyse. Pavyzdžiui, jei agentūra gali naudoti esamas sistemas 
siekdama papildomų politikos tikslų ir tam naudodama tik šiek tiek daugiau išteklių, galų gale 
bus sumažintos Europos viešosios išlaidos, kadangi nacionalin÷s valdžios institucijos netur÷s 
įgyvendinti šių užduočių. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
3 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3c) siekiant, kad agentūrai pagal šį 
reglamentą patik÷tos naujos užduotys 
būtų atliekamos tinkamai, reikia 
padidinti, nors ir ne daug, jos išteklius. 
Tam reik÷tų skirti ypatingą d÷mesį 
vykstant biudžeto sudarymo procedūrai; 

Pagrindimas 

Sunkios ekonomin÷s kriz÷s sąlygomis gali prireikti atlikti ribotas investicijas į Agentūros 
išteklius, turint mintyje tai, kad jai patik÷tos užduotys pad÷s sutaupyti l÷šų nacionaliniu 
lygmeniu. 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (4a) skiriant administracin÷s valdybos 
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narius, der÷tų visapusiškai atsižvelgti į 
subalansuoto lyčių atstovavimo 
užtikrinimo svarbą. Šio tikslo taip pat 
der÷tų siekti renkant pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją bei pasirenkant 
trečiųjų šalių atstovus; 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Agentūra tur÷tų veikti Sąjungos labui. 
Tai apima ir agentūros veiksmų laisvę už 

ES teritorijos ribų savo kompetencijos 

srityse. 

(5) agentūra tur÷tų veikti Sąjungos labui ir 
laikytis Komisijos gairių. Tai tur÷tų apimti 
ir agentūros veiksmų laisvę už ES 

teritorijos ribų savo kompetencijos srityse, 
skatinant vykdyti Sąjungos jūrų saugumo 
politiką, su trečiosiomis šalimis 
bendradarbiaujant techniniais ir 
moksliniais klausimais; 

Pagrindimas 

Agentūra vykdo savo užduotis Komisijos, kuri paveda taikyti Bendrijos teis÷s aktus ir principus, 
vardu. Taip agentūra padeda Komisijai ir valstyb÷ms nar÷ms vykdyti jų techninius ir veiklos 
uždavinius, jei šios to paprašo. Agentūra neturi galių suteikti įgaliojimus. 
 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) agentūra, gavusi valstyb÷s nar÷s 
prašymą, tur÷tų taikyti papildomas 
ekonomiškai efektyvias priemones ir remti 
kovą su jūrų tarša, įskaitant ir taršą iš 
jūroje esančių naftos bei dujų įrenginių. 
Jeigu jūra teršiama ES nepriklausančioje 
valstyb÷je, prašymą tur÷tų pateikti 
Komisija; 
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Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Agentūra tur÷tų Komisijai teikti 

didesnę pagalbą, susijusią su jos 

kompetencijos sritims priklausančia 

mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reik÷tų 

siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų 

su veikla, vykdoma pagal esamą ES 

mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, 

agentūra netur÷tų vadovauti mokslinių 

tyrimų projektams. 

(6) agentūra tur÷tų Komisijai ir valstyb÷ms 
nar÷ms teikti didesnę pagalbą, susijusią su 
jos kompetencijos sritims priklausančia 

mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reik÷tų 

siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų 

su veikla, vykdoma pagal esamą ES 

mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, 

agentūra netur÷tų vadovauti mokslinių 

tyrimų projektams. Išplečiant agentūros 
užduotis reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, jog 
būtų užtikrinta, kad užduotys būtų 
apibr÷žtos aiškiai ir tiksliai, taip pat 
nebūtų dubliavimosi ir būtų išvengta bet 
kokios painiavos; 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
-6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) atsižvelgdama į kuriamas naujas 
inovacines programas ir paslaugas ir į 
tobulinamas esamas programas ir 
paslaugas bei siekdama sukurti Europos 
jūrų erdvę be kliūčių, agentūra tur÷tų 
visapusiškai pasinaudoti programų 
EGNOS, GALILEO ir GMES 
teikiamomis galimyb÷mis; 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (7a) agentūra pateikia valstyb÷ms nar÷ms 
išsamią informaciją apie taršos iš laivų 
atvejus, kad jos gal÷tų įvykdyti savo 
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įsipareigojimus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/351. 
Tačiau vykdymo užtikrinimo 
veiksmingumas ir sankcijos labai skiriasi, 
nepaisant to, kad tokia tarša gali išplisti į 
kitų valstybių vandenis; 

 
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 11.  

Pagrindimas 

Pagal Direktyvą 2005/35, iš dalies pakeistą Direktyva 2009/123, valstyb÷s nar÷s įpareigojamos 
taikyti baudžiamąsias sankcijas už teršalų, kuriems taikoma min÷toji direktyva, išmetimą. Joje 
taip pat numatoma, kad agentūra turi atlikti svarbų vaidmenį ieškodama techninių sprendimų ir 
teikdama techninę pagalbą. Tačiau iš šiol valstyb÷s nar÷s labai nevienodai prisiima joms 
numatytą atsakomybę.  
 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Naujausi įvykiai parod÷, kokį pavojų 

naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 

veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 

aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai 
tur÷tų būti naudojami ir reaguojant į tokios 
veiklos sukeltą taršą. Be to, agentūra tur÷tų 
pad÷ti Komisijai tirti jūroje esančių 

judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, 

siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, 

remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose 

srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, 

taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į 

taršą jūrose. 

(8) naujausi įvykiai parod÷, kokį pavojų 

naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 

veikla kelia jūrų transportui ir jūrų 

aplinkai. Agentūros paj÷gumai tur÷tų būti 
naudojami ir tuomet, kai taršą sukelia 
tokia veikla. Be to, agentūra tur÷tų pad÷ti 
Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų 

ir naftos įrenginių saugumą, siekdama 

nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi 

patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų 

saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų 

prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose. 
Kartu su šiuo papildomu vaidmeniu, kuris 
suteikia Europos lygmens prid÷tin÷s 
vert÷s, naudojant agentūros turimas 
žinias ir patirtį, reik÷tų numatyti ir 
tinkamus finansinius ir darbuotojų 
išteklius; 

Pagrindimas 

Nepaisant to, kad d÷l agentūros sukauptos patirties ir turimų techninių sistemų jos veikla gal÷tų 
būti ekonomiškai efektyvus problemos sprendimas, nepagrįsta būtų manyti, jog naujoms 
užduotims vykdyti nereik÷tų tam tikrų papildomų išteklių. Taikant griežtas biudžeto ribojimo 
priemones kils pavojus, kad agentūra negal÷s vykdyti esamų įsipareigojimų, susijusių su taršos 
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iš laivų prevencija ir reagavimu į ją. 
 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) visų pirma agentūros sistema 
CleanSeaNet, šiuo metu naudojama 
siekiant pateikti nuotraukas, įrodančias, 
jog iš laivų išsiliejo nafta, tur÷tų būti taip 
pat naudojama norint nustatyti ir 
užregistruoti iš pakrančių įrenginių arba 
iš atviroje jūroje veikiančių įrenginių 
išsiliejusią naftą; 

Pagrindimas 

Pakeitimu sudaroma galimyb÷ užtikrinti visapusišką kontrolę bet kokiuose vandenyse, 
neatsižvelgiant į taršos šaltinį. 
 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) siekiant, kad būtų galima sukurti 
Sąjungos vidaus rinką, der÷tų kuo labiau 
naudoti trumpų nuotolių jūrų transportą 
ir sumažinti laivybai tenkančią 
administravimo naštą. Projektas 
„M÷lynoji juosta“ (angl. Blue Belt) pad÷s 
sumažinti pranešimo formalumų, kuriuos 
reikalaujama atlikti prekybos laivams 
įplaukiant į valstybių narių uostus ir 
išplaukiant iš jų; 

Pagrindimas 

Laivyba tarp ES uostų laikoma tarptautiniu vežimu, tod÷l užkraunama biurokratin÷ našta, kuri 
kenkia įvairiarūšiam vežimui. Direktyvoje 2010/65/ES d÷l pranešimo formalumų, taikomų į 
valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (perk÷limo 
terminas – 2012 m. geguž÷s 19 d.) nustatomas elektroninis duomenų perdavimas, taip 
supaprastinant ir suderinant jūrų transporto administracines procedūras. 
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Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
9 konstatuojamoji dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) ES sukūr÷ išsamią jūrų transporto 

strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų 
sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria 

jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos 

jūrų priežiūros sistemos ir programos 

pad÷tų įgyvendinti šių sričių politiką. 

Tod÷l agentūra tur÷tų suinteresuotiems 

partneriams suteikti galimybę naudotis 

turimomis sistemomis ir duomenimis. 

(9) Sąjunga sukūr÷ išsamią jūrų transporto 

strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų 
sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria 

jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos 

jūrų priežiūros sistemos ir programos 

pad÷tų įgyvendinti šių sričių politiką ir, 
visų pirma, projektą „M÷lynoji juosta“. 
Tod÷l agentūra tur÷tų suinteresuotiems 

partneriams suteikti galimybę naudotis 

turimomis sistemomis ir duomenimis; 

Pagrindimas 

Vykdant projektą „M÷lynoji juosta“ muitin÷s bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs 
prekes ES viduje, apsilank÷ tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę 
naštą, tenkančią trumpųjų nuotolių laivybai, ir kartu išlaikyti esamą kontrol÷s lygį. Be to, tai 
skatina naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai nei kelių transportas. 
 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) norint prisid÷ti prie bendros Europos 
jūrų erdv÷s kūrimo ir pad÷ti užkirsti kelią 
jūros taršai bei su ja kovoti, reik÷tų 
užtikrinti nacionalinių teis÷saugos 
institucijų, įskaitant nacionalines 
pakrančių apsaugos tarnybas, sąveiką; 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9b) agentūra tur÷tų pad÷ti Komisijai ir 
valstyb÷ms nar÷ms kurti ir įgyvendinti 
Sąjungos e. jūrų sistemos iniciatyvą, 
kurios tikslas – didinti jūrų sektoriaus 
efektyvumą geriau panaudojant 
informacines technologijas, nedarant 
poveikio sritims, už kurias atsako 
kompetentingos valdžios institucijos; 

Pagrindimas 

Taikant kompiuterines ir palydovines technologijas galima labai padidinti jūrų laivybos saugos 
lygį ir sektoriaus efektyvumą. Atsižvelgiant į tai reik÷tų pabr÷žti būsimos Komisijos e. jūrų 
sistemos iniciatyvos svarbą, tuo pačiu išvengiant sutapimo su nacionalinių ir regioninių 
valdžios institucijų atsakomyb÷s sritimis ir jų dubliavimo. 
 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (9c) atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad 
Europa ir toliau pritrauktų naujus, 
aukštos kvalifikacijos jūrininkus, kurie 
pakeistų į pensiją išeinančius jūrininkus, 
agentūra tur÷tų remti valstybes nares ir 
Komisiją, skatindama jūrininkų rengimą. 
Be kita ko, ji tur÷tų stengtis, kad būtų 
keičiamasi geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir būtų palengvinti mainai 
tarp jūrininkų rengimo įstaigų pagal 
„Erasmus“ modelį; 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų 

transporto duomenų teik÷jos reputaciją, o 

šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs 

(10) agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų 

transporto duomenų teik÷jos reputaciją, o 

šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs 
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vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač 

susijusia su uosto valstyb÷s kontrole, jūrų 

eismo ir laivybos maršrutų steb÷sena, taip 

pat su pagalba nustatant galimus terš÷jus, 

agentūra tur÷tų prisid÷ti prie tam tikrų ES 
pakrant÷s operacijų sąveikos stiprinimo. 

Be to, agentūra, kaupdama duomenis ir 

vykdydama jų steb÷seną, tur÷tų taip pat 

rinkti esminę informaciją apie galimus 

naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje 
pavojus jūrų transportui ir jūrų aplinkai. 

vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač 

susijusia su uosto valstyb÷s kontrole, jūrų 

eismo ir laivybos maršrutų steb÷sena, taip 

pat su pagalba nustatant galimus terš÷jus, 

agentūra tur÷tų prisid÷ti prie ES jūrų 
taršos prevencijos ir likvidavimo operacijų 
sąveikos stiprinimo, skatindama įvairias 
pakrančių apsaugos tarnybas keistis 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Be to, agentūra, kaupdama 

duomenis ir vykdydama jų steb÷seną, 

tur÷tų taip pat rinkti esminę informaciją, 
pvz., apie piratavimą ir apie galimus naftos 

ir dujų žvalgybos, gavybos ir 
transportavimo jūroje pavojus jūrų 
transportui ir jūrų aplinkai; 

Pagrindimas 

Pagrindinis pakrančių apsaugos tarnybų tikslas – užtikrinti nacionalinį jūrų saugumą. Tod÷l jų 
veikla apibr÷žiama strategijose, kurias rengia valstyb÷s nar÷s. Pateikus prašymą agentūra gali 
suteikti savo žinias, bet netur÷tų užtikrinti koordinavimo tarp įvairių pakrančių apsaugos 
tarnybų jūrų saugumo srityje. Tačiau agentūros veikla sujungiant išteklius kovai su jūrų tarša 
yra pagrįsta ir tur÷tų būti stiprinama. 
 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) siekiant kovoti su išaugusia 
piratavimo Adeno įlankoje ir Indijos 
vandenyno vakaruose gr÷sme, agentūra 
turi perduoti ES jūrų paj÷gų operacijos 
„Atalanta“ dalyviams išsamią informaciją 
apie laivų su ES v÷liavomis, plaukiančių 
per šias zonas, kurios laikomos labai 
pavojingomis, pad÷tį. Iki šiol ne visos 
valstyb÷s nar÷s suteik÷ leidimą šiai 
veiklai. Pagal šį reglamentą jos tur÷tų būti 
priverstos tai padaryti siekiant sustiprinti 
agentūros vaidmenį kovojant su 
piratavimu; 
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Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) uosto valstyb÷s atliekamos kontrol÷s 
srityje Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja 
su Paryžiaus susitarimo memorandumo 
d÷l uosto valstyb÷s kontrol÷s šalimis. 
Siekiant kuo didesnio efektyvumo, 
agentūra ir Paryžiaus susitarimo 
memorandumo d÷l uosto valstyb÷s 
kontrol÷s sekretoriatas tur÷tų kiek 
įmanoma glaudžiau bendradarbiauti, o 
Komisija ir valstyb÷s nar÷s tur÷tų 
išnagrin÷ti visas galimybes dar labiau 
padidinti efektyvumą; 

Pagrindimas 

Ypatingos biudžeto drausm÷s laikotarpiu itin svarbu vengti struktūrų dubliavimosi ir skirti 
darbą tai įstaigai, kuri gali jį atlikti efektyviausiai ir ekonomiškiausiai. 
 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) agentūros patirtis reaguojant į taršą 
ir avarijas jūros aplinkoje taip pat būtų 
vertinga siekiant parengti gaires d÷l 
naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos 
licencijų išdavimo. Tod÷l agentūra tur÷tų 
pad÷ti Komisijai ir valstyb÷ms nar÷ms 
atlikti šią užduotį; 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
13 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Komisija ir agentūra tur÷tų artimai 
bendradarbiauti rengdamos su tikrinimais 

(13) Komisija ir agentūra tur÷tų glaudžiai 
bendradarbiauti, siekdamos kuo skubiau 
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susijusius agentūros veiklos darbo 

metodus. Tol, kol neįsigaliojo su tais darbo 

metodais susijusios priemon÷s, agentūra, 

vykdydama tikrinimus, tur÷tų laikytis 

esamos tikrinimų tvarkos. 

parengti su tikrinimais susijusius agentūros 

veiklos darbo metodus. Tol, kol 

neįsigaliojo su tais darbo metodais 

susijusios priemon÷s, agentūra, vykdydama 

tikrinimus, tur÷tų laikytis esamos tikrinimų 

tvarkos; 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
14 konstatuojamoji dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) Agentūros veiklos darbo metodų, 

taikomų atliekant tikrinimus, reikalavimai 
tur÷tų būti priimti pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką. 

(14) Siekiant patvirtinti agentūros veiklos 
darbo metodų, taikomų atliekant 

tikrinimus, reikalavimus, Komisijai pagal 
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį tur÷tų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teis÷s aktus; 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlymas atspindi vadinamąją komitologijos procedūrą, kuri buvo numatyta 
Sutartyse prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Taigi der÷tų atnaujinti nuostatas ir pripažinti 
tolygų dviejų teis÷kūros institucijų vaidmenį. 
 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) visos šios priemon÷s ir agentūros 
ind÷lis koordinuojant valstybių narių ir 
Komisijos veiklą tur÷tų būti skirti tikrai 
Europos jūrų erdvei sukurti; 
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Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) reik÷tų atsižvelgti į 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 d÷l Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento1 (toliau – 
finansinis reglamentas), ypač į jo 185 
straipsnį, ir į 2006 m. geguž÷s 17 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą d÷l 
biudžetin÷s drausm÷s ir patikimo finansų 
valdymo2 (2006 m. geguž÷s 17 d. TIS), 
ypač į jo 47 punktą; 

 ________________ 

 
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.  

 
2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1. 

Pagrindimas 

Finansinis reglamentas ir Tarpinstitucinis susitarimas d÷l biudžetin÷s drausm÷s ir patikimo 
finansų valdymo tur÷tų būti nurodyti kaip teisinis pagrindas. 

Pakeitimas  29 

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

1 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Agentūra valstyb÷ms nar÷ms ir 

Komisijai teikia reikiamą aukštos 

kompetencijos techninę ir mokslinę 

pagalbą, siekdama pad÷ti joms tinkamai 

taikyti Sąjungos teis÷s aktus jūrų 
saugumo, apsaugos jūroje ir taršos iš 
laivų prevencijos srityje, steb÷ti priemonių 
įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą 

vietoje. 

2. Agentūra valstyb÷ms nar÷ms ir 

Komisijai teikia reikiamą aukštos 

kompetencijos techninę ir mokslinę 

pagalbą, siekdama pad÷ti joms tinkamai 

taikyti Sąjungos teis÷s aktus, siekiant 
užtikrinti aukšto, vienodo ir efektyvaus 
lygio saugą ir saugumą jūroje, naudoti jų 
turimus paj÷gumus pagalbai, užkirsti 
kelią jūrų taršai, įskaitant iš atviroje 
jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių, 
ir reaguoti į ją bei kurti Europos jūrų 
erdvę be kliūčių, steb÷ti teis÷s aktų 
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įgyvendinimą ir įvertinti taikomų 
priemonių veiksmingumą. 

Pagrindimas 

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

Pakeitimas  30 

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

2 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

1. 1 straipsnyje nurodyti tikslai yra 
svarbiausios agentūros užduotys ir jų turi 
būti siekiama pirmiausia. Kompetencija 
naujose srityse, išvardytose šio straipsnio 2 
dalyje, suteikiama agentūrai, jei ji 
nedubliuoja kitų subjektų veiklos ir 
tinkamai vykdo saugos ir saugumo jūroje, 
jūrų taršos prevencijos ir reagavimo į jūrų 

taršą užduotis valstybių narių ar Komisijos 
prašymu. 

Pagrindimas 

Agentūros veiklos įvairinimas aktualus tik tuomet, jei ji sugeba tinkamai įvykdyti savo 
prioritetines užduotis. Pakeitimas d÷l taršos prevencijos suderinamas su Komisijos pasiūlymo 1 
straipsnio 3 dalimi ir sudaro galimybes agentūrai dalyvauti vykdant taršos iš kitų, nei laivai, 
šaltinių jūrose (pavyzdžiui, naftos ir dujų platformų) prevenciją. 

Pakeitimas  31 

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

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ba) teikdama techninę pagalba Komisijai, 
pastarajai atliekant steb÷senos užduotis, 
pavestas Komisijai pagal 2005 m. spalio 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (EB) Nr. 2005/65/EB d÷l uostų 
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apsaugos stiprinimo1 13 straipsnio 2 dalį; 

 _____________ 

 
1 OL L 310, 2005 11 25, p. 28.  

Pagrindimas 

Šis pakeitimas sudarys sąlygas agentūrai teikti techninę pagalbą Komisiją, kai ši stebi, kaip 
valstyb÷s nar÷s įgyvendina Direktyvą d÷l uostų apsaugos stiprinimo. Žinoma, agentūros 
vaidmuo apsiribotų tais klausimais, kuriais ji turi tinkamos technin÷s patirties. Komisija nebūtų 
įpareigota prašyti pagalbos ir tikriausiai tai darytų tik tuo atveju, jei manytų, kad agentūra gali 
suteikti naudingą patarimą.  
 

Pakeitimas  32 

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

2 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) teikti techninę pagalbą, kuri yra 
reikalinga dalyvaujant TJO, TDO 
technin÷se įstaigose, Paryžiaus susitarimo 

memorandumo d÷l uosto valstyb÷s 

kontrol÷s ir kitų susijusių tarptautinių arba 

regioninių organizacijų darbe; 

c) atnaujinti ir tobulinti nuostatas, kurios 
yra reikalingos dalyvaujant TJO, TDO 
techninių įstaigų, Paryžiaus susitarimo 

memorandumo d÷l uosto valstyb÷s 

kontrol÷s ir kitų susijusių tarptautinių arba 

regioninių organizacijų darbe; 

 

Pakeitimas  33 

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

2 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) kurti ir įgyvendinti su agentūros 

uždaviniais susijusią ES politiką, 
pavyzdžiui, Jūrų greitkeliai, Europos jūrų 
erdv÷ be kliūčių, „e.jūrų sistemos“, vidaus 
vandens keliai, Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva, klimato kaita, ir tirti jūroje 
esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių 
saugumą; 

d) kurti ir įgyvendinti su agentūros 

uždaviniais susijusią ES politiką, ypač 
susijusią su jūrų saugumu, taip pat 
koncepcija „Jūrų greitkeliai“, Europos jūrų 
erdve be kliūčių, projektu „M÷lynoji 
juosta“, „e. jūrų sistemomis“, Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva, klimato 

kaita, bei tirti jūroje esančių naftos ir dujų 
įrenginių saugumą, taip pat kovoti su 
tarša; 
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Pagrindimas 

Vykdant projektą „M÷lynoji juosta“ muitin÷s bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs 
prekes ES viduje, apsilank÷ tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę 
naštą, tenkančią trumpųjų nuotolių laivybai, ir kartu išlaikyti esamą kontrol÷s lygį. Be to, tai 
skatina naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai nei kelių transportas. 
Taip pat, jei būtų sudaryta galimyb÷ tarp dviejų sistemų sklandžiai keistis duomenimis apie 
jūrose ir up÷mis bei kanalais plaukiojančius laivus, sumaž÷tų administracin÷ našta. 
 

Pakeitimas  34 

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

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) keistis informacija apie kitas politikos 
kryptis, atitinkančias jos kompetenciją ir 
patirtį; 

Pagrindimas 

Teiktinos tokios pačios pastabos kaip ir 2 straipsnio 3a dalies pakeitimui. 
 

Pakeitimas  35 

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

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ea) rengti ir įgyvendinti politiką, kuria 
didinama Europos jūrininkų rengimo 
kokyb÷, taip pat propaguoti jūrininko 
profesiją, atsižvelgiant į labai kvalifikuotų 
darbuotojų paklausą ES jūrų sektoriuje; 

 

Pakeitimas  36 

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

2 straipsnio 2 dalies f punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) tirti įgyvendinamus arba jau 

įgyvendintus su agentūros veiklos sritimis 

susijusius mokslinių tyrimų projektus; 

nustatyti, kokių tolesnių teisinių priemonių 

būtų galima imtis atlikus konkrečius 

mokslinius tyrimus,, ir nustatyti 
pagrindines tolesnių ES mokslinių tyrimų 
temas ir prioritetus; 

f) tirti įgyvendinamus arba jau 

įgyvendintus su agentūros veiklos sritimis 

susijusius mokslinių tyrimų projektus; 

nustatyti, kokių tolesnių teisinių priemonių 

būtų galima imtis atlikus konkrečius 

mokslinius tyrimus; 

Pagrindimas 

Pagrindinių temų nustatymas netur÷tų būti agentūros uždavinys, kadangi už tai atsakingos kitos 
ES institucijos. Veiklos dubliavimo reik÷tų vengti. 
 

Pakeitimas  37 

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

2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) parengti reikalavimus ir gaires, 
susijusias su licencijų d÷l naftos ir dujų 
žvalgybos bei gavybos jūros aplinkoje 
išdavimu, ypač susijusias su jų 
aplinkosauginiais ir civilin÷s saugos 
aspektais; 

 

Pakeitimas  38 

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

2 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ba) pad÷tų steb÷ti pripažintas 
organizacijas, kurios valstybių narių 
vardu atlieka sertifikavimo užduotis pagal 
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/15/EB d÷l laivų 
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patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir 
atitinkamos jūrų administracijų veiklos 
bendrųjų taisyklių ir standartų1 
9 straipsnį, nepažeidžiant v÷liavos 
valstyb÷s teisių ir pareigų; 

 ________________ 

 
1 OL L 131, 2009 5 28, p. 47. 

Pagrindimas 

Agentūra šiuo metu jau padeda Komisijai steb÷ti pripažintas organizacijas, taigi sudarant jai 
sąlygas pad÷ti ir valstyb÷ms nar÷ms būtų didinamas efektyvumas ir mažinamas spaudimas 
valstybių narių biudžetams.  
 

 

Pakeitimas  39 

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

2 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) pad÷tų Komisijai vykdyti 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 
d÷l laivų patikrinimo ir apžiūros 
organizacijų bendrųjų taisyklių ir 
standartų1 3, 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas užduotis ir vertintų, kaip 
taikomas ir įgyvendinamas to reglamento 
10 straipsnis; 

 ________________ 

 
1 OL L 131, 2009 5 28, p. 11. 

Pagrindimas 

Pagalba, kurią agentūra teikia Europos Komisijai, tur÷tų būti aiškiau apibr÷žta, o Reglamento 
(EB) Nr. 391/2009 nuostatos turi būti aiškiai nurodytos, nes ypač svarbu užtikrinti, kad šio 
reglamento būtų laikomasi. 
 

Pakeitimas  40 

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

2 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) atsitiktin÷s arba tyčin÷s jūrų taršos 

atveju papildomomis priemon÷mis, išlaidų 

efektyvumą užtikrinančiu būdu, 

pasinaudodama Sprendimu 2007/779/EB, 

Euratomas nustatyta ES civilin÷s saugos 

sistema, stiprintų jų reagavimo į taršą 

veiksmus, kai to prašoma; šiuo atveju 

agentūra padeda nukent÷jusiai valstybei 

narei, kuriai vadovaujant atliekamos 

valymo operacijos. 

c) atsitiktin÷s arba tyčin÷s jūrų taršos 

atveju papildomomis priemon÷mis, išlaidų 

efektyvumą užtikrinančiu būdu, 

pasinaudodama Sprendimu 2007/779/EB, 

Euratomas nustatyta ES civilin÷s saugos 

sistema, stiprintų jų reagavimo į taršą 

veiksmus, kai to prašoma; šiuo atveju 

agentūra, taikydama atitinkamas 
technines priemones, padeda nukent÷jusiai 
valstybei narei, kuriai vadovaujant 

atliekamos valymo operacijos. 

 

Pakeitimas  41 

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

2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) rinktų ir analizuotų nacionalinius 
duomenis apie jūrininkų kvalifikaciją ir 
užimtumą, kad būtų galima pasidalinti 
geriausios jūrininkų rengimo praktikos 
pavyzdžiais Europos lygmeniu; 

 

Pakeitimas  42 

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

2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) koordinuotų mokymo įstaigų 
programas, kad būtų užtikrintas jų 
nuoseklumas; 
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Pakeitimas  43 

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

2 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) pad÷tų sukurti jūrininkų rengimo 
įstaigų mainus, panašius į programos 
„Erasmus“;  

 

Pakeitimas  44 

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

2 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cd) prisid÷tų savo technine patirtimi laivų 
statybos srityje ar kitoje su jūrų laivyba 
susijusioje veikloje siekiant pl÷sti aplinkai 
nekenksmingų technologijų naudojimą ir 
užtikrinti aukštą saugumo lygį; 

Pagrindimas 

„Rytojaus laivų“ statybos normose turi būti kreipiamas ypatingas d÷mesys į kovos su jūrų tarša 
priemones bei į jūrų saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokiu būdu agentūra tur÷tų 
perduoti savo žinias šiais klausimais laivų statybos sektoriui. 
 

Pakeitimas  45 

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

2 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) remdama jų veiksmus kovoje su 
neteis÷ta laivybos veikla ir piratavimu, 
teikdama duomenis ir informaciją, kuri 
gali pad÷ti atitinkamoms operacijoms, 
ypač naudojant agentūros automatinio 
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identifikavimo sistemas ir nuotraukas iš 
palydovų; 

Pagrindimas 

Agentūrai priklauso priemon÷s ir duomenys (įskaitant gaunamus iš palydovų), kuriais gali 
naudotis valstyb÷s nar÷s neteis÷tai veiklai jūroje steb÷ti. Šiuo metu labai svarbu keistis 
informacija su ES jūrų paj÷gų operacija „Atalanta“, siekiant nuo piratavimo apsaugoti laivus 
su ES v÷liavomis, plaukiančius per šalia Afrikos Kyšulio esančius vandenis. 
 

Pakeitimas  46 

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

2 straipsnio 4 dalies a b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) rengti ir įgyvendinti su agentūros 
veiklos sritimis susijusią Sąjungos 
makroregioninę politiką; 

 

Pakeitimas  47 

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

2 straipsnio 4 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) tirti avarijas jūrose pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/18/EB; agentūra pad÷s valstyb÷ms 

nar÷ms vykdyti didelių avarijų jūrose 

tyrimus ir nagrin÷ja avarijų tyrimo 

ataskaitas, siekdama nustatyti prid÷tinę 

vertę Europos Sąjungai, t. y. patirtį , iš 

kurios reik÷tų pasimokyti; 

b) tirti avarijas jūrose pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/18/EB; agentūra, gavusi 
kompetentingų valstybių narių prašymą, 
padeda valstyb÷ms nar÷ms vykdyti didelių 

avarijų jūrose tyrimus ir nagrin÷ja avarijų 

tyrimo ataskaitas, siekdama nustatyti 

prid÷tinę vertę Europos Sąjungai, t. y. 

patirtį, iš kurios reik÷tų pasimokyti. 
Agentūra taip pat kviečiama pad÷ti 
valstyb÷ms nar÷ms vykdant su jūros 
įrenginiais (pakrant÷se ar atviroje jūroje) 
susijusius avarijų, įskaitant dujų ir naftos 
įrenginių avarijas, tyrimus, o pačios 
valstyb÷s nar÷s raginamos visapusiškai ir 
laiku bendradarbiauti su agentūra; 
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Pagrindimas 

Pakeitimu valstyb÷s nar÷s raginamos labiau bendradarbiauti, nes jos retkarčiais gali atsisakyti 
pagalbos ar delsti ją priimti. 
 

Pakeitimas  48 

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

2 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 išsiliejus naftai iš atviroje jūroje esančių 
įrenginių, agentūra, naudodama savo 
CleanSeaNet tarnybą, padeda valstyb÷ms 
nar÷ms ir Komisijai steb÷ti tokių 
išsiliejimų apimtį ir poveikį aplinkai; 

Pagrindimas 

Kadangi CleanSeaNet yra veikianti sistema, kurios efektyvumas įrodytas, ją naudojant galima 
labai ekonomiškai efektyviai reaguoti į vis did÷jantį susirūpinimą d÷l žvalgybos atviroje jūroje 
gr÷smių, kilusį po katastrofos platformoje „Deepwater Horizon“ Meksikos įlankoje. 
 

Pakeitimas  49 

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

2 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių 
klausimu – įvertinti valstybių narių 
procedūras, susijusias su avarijų 
padarinių šalinimo planais ir avarine 
parengtimi, taip pat įvykus avarijai 
koordinuoti kovą su naftos teršalais;  
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Pakeitimas  50 

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

2 straipsnio 4 dalies b c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) jūroje esančių įrenginių klausimu – 
užtikrinti nepriklausomą trečios šalies 
atliekamą jūrų sektoriaus aspektų, 
susijusių su sauga, prevencija, 
aplinkosauga ir planais nenumatytiems 
atvejams, priežiūra; 

 

Pakeitimas  51 

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

2 straipsnio 4 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) teikdama objektyvius, patikimus ir 

palyginamus statistinius duomenis, 

informaciją ir duomenis, agentūra įgalina 

Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų 

priemonių jų veiksmams pagerinti ir turimų 

priemonių veiksmingumui įvertinti. Tokie 

uždaviniai apima techninių duomenų 

rinkimą, registravimą ir vertinimą, 

sistemingą turimų duomenų bazių 

naudojimą, įskaitant jų kryžminį 

papildymą, ir tam tikrais atvejais – 

papildomų duomenų bazių kūrimą. 

Remdamasi surinktais duomenimis, 

agentūra padeda Komisijai skelbti 

informaciją apie laivus pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/16/EB. Agentūra taip pat padeda 

Komisijai ir valstyb÷ms nar÷ms vykdyti 

veiklą, kuria siekiama– gerinti neteis÷tai 

teršalus išmetančių laivų aptikimą ir 

patraukimą baudžiamojon atsakomyb÷n 

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2005/35/EB. 

c) teikdama objektyvius, patikimus ir 

palyginamus statistinius duomenis, 

informaciją ir duomenis, agentūra įgalina 

Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų 

priemonių jų veiksmams pagerinti ir turimų 

priemonių veiksmingumui ir sąnaudų 
efektyvumui įvertinti. Tokie uždaviniai 
apima techninių duomenų rinkimą, 

registravimą ir vertinimą, sistemingą 

turimų duomenų bazių naudojimą, įskaitant 

jų kryžminį papildymą, ir tam tikrais 

atvejais – papildomų duomenų bazių 

kūrimą. Remdamasi surinktais 

duomenimis, agentūra padeda Komisijai 

skelbti informaciją apie laivus pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/16/EB. Agentūra taip pat padeda 

Komisijai ir valstyb÷ms nar÷ms vykdyti 

veiklą, kuria siekiama– gerinti neteis÷tai 

teršalus išmetančių laivų aptikimą ir 

patraukimą baudžiamojon atsakomyb÷n 

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2005/35/EB. 
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Pakeitimas  52 

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

2 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Agentūra, remdamasi iš atitinkamų 
valstybių narių įstaigų gauta informacija, 
kasmet parengia įvykusių ir vos 
neįvykusių avarijų apžvalgą. 

Pagrindimas 

Parengti šią apžvalgą pad÷s šiuo metu agentūros kuriama duomenų baz÷ (žr. Direktyvos 
2009/18, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje 
tyrimui, 17 straipsnį ir II priedą). Ji leis paruošti tinkamą apžvalgą ES lygmeniu ir suteiks 
vertingos informacijos siekiant vykdyti tolesnius ES veiksmus. 
 

Pakeitimas  53 

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

2 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Agentūra Komisijos prašymu teikia 

techninę pagalbą d÷l susijusių ES teis÷s 

aktų įgyvendinimo valstyb÷ms, 

pateikusioms paraiškas d÷l stojimo į 

Sąjungą, visoms Europos kaimynyst÷s 

politikos šalims ir Paryžiaus susitarimo 

memorandumo d÷l uosto valstyb÷s 

kontrol÷s šalims. 

Agentūra Komisijos prašymu teikia 

techninę pagalbą d÷l susijusių ES teis÷s 

aktų įgyvendinimo valstyb÷ms, 

pateikusioms paraiškas d÷l stojimo į 

Sąjungą, visoms Europos kaimynyst÷s 

politikos šalims, kai taikytina, ir Paryžiaus 
susitarimo memorandumo d÷l uosto 

valstyb÷s kontrol÷s šalims. 

 

Pakeitimas  54 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius 

ir pad÷ti Komisijai atlikti Sutartyje 

numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar 

Sąjungos teis÷s aktai įgyvendinami 

veiksmingai, agentūra valstyb÷se nar÷se 

vykdo tikrinimus. 

1. Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius 

ir pad÷ti Komisijai atlikti Sutartyje 

numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar 

Sąjungos teis÷s aktai įgyvendinami 

veiksmingai, agentūra Komisijos prašymu 
valstyb÷se nar÷se vykdo tikrinimus ir 
padeda Komisijai peržiūr÷ti poveikio 
aplinkai įvertinimus. 

Pagrindimas 
 
Agentūra taip pat gal÷tų atlikti tam tikrą vaidmenį tikrinant atviroje jūroje vykdomos veiklos 
poveikio aplinkai vertinimus, siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai labai jautriose jūrų 
ekosistemose. 
 

Pakeitimas  55 

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

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Agentūros veiklos darbo metodams, 

kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti 

tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi 

būti priimti pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą tvarką. 

2. Agentūros veiklos darbo metodams, 

kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti 

tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi 

būti priimti pagal 23 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą tvarką.  

Pagrindimas 

Pakeitimo reikia atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir buvusios komitologijos 
procedūros pakeistos deleguotaisiais teis÷s aktais ir įgyvendinimo priemon÷mis. 
 

Pakeitimas  56 

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

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus 3. Prireikus ir visais atvejais užbaigus 
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tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų 

ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti 

horizontalius rezultatus ir padaryti bendras 

išvadas d÷l taikomų priemonių 

veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus 

pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau 

aptarti su valstyb÷mis nar÷mis. 

tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų 

ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti 

horizontalius rezultatus ir padaryti bendras 

išvadas d÷l taikomų priemonių 

veiksmingumo ir sąnaudų efektyvumo. 
Agentūra tyrimo rezultatus pateikia 

Komisijai, kad šie būtų toliau aptarti su 

valstyb÷mis nar÷mis, ir paskelbia juos 
viešai lengvai prieinama forma, be kita 
ko, elektroniniu formatu. 

 

Pakeitimas  57 

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

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisijos prašymu, administracin÷ 

valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms 

valstyb÷ms nar÷ms sutikus, įkurti 

regioninius centrus, būtinus siekiant 

įgyvendinti agentūros uždavinius 

veiksmingiausiu ir naudingiausiu būdu. 

3. Komisijos prašymu, administracin÷ 

valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms 

valstyb÷ms nar÷ms sutikus ir su jomis 
bendradarbiaujant, įkurti regioninius 
centrus, būtinus siekiant įgyvendinti 

agentūros uždavinius našiausiu ir 
veiksmingiausiu būdu, stiprindama 
bendradarbiavimą su esamais regioniniais 
ir nacionaliniais tinklais, jau taikančiais 
prevencines priemones, ir tiksliai 
apibr÷ždama regioninių centrų veiklos 
apimtį, kad būtų išvengta nereikalingų 
finansinių sąnaudų. 

 

Pakeitimas  58 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

10 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) b punktas pakeičiamas taip: 
 „b) priima metinę agentūros veiklos 

ataskaitą ir ne v÷liau kaip iki birželio 
15 dienos perduoda ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito 
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Rūmams ir valstyb÷ms nar÷ms. 
 Kiekvienais metais agentūra biudžeto 

valdymo institucijai pateikia visą 
informaciją apie įvertinimo procedūrų 
rezultatus;“ 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad agentūra negali pati nuspręsti, kas aktualu 
Parlamentui.  
 

Pakeitimas  59 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

10 straipsnio 2 dalis ca punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ca) priima daugiametę agentūros strategiją 

penkeriems metams, atsižvelgdama į 

Komisijos nuomonę; 

ca) priima daugiametę agentūros strategiją 

penkeriems metams, atsižvelgdama į 

Europos Parlamento ir Komisijos 

nuomones; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama reglamente įtvirtinti nuostatą, kad su Parlamentu der÷tų konsultuotis 
priimant daugiametę agentūrų strategiją (Tarpinstitucin÷s darbo grup÷s nuostata). 
 

Pakeitimas  60 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

10 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) h punktas pakeičiamas taip: 
 „h) su agentūros biudžetu susijusias 

pareigas vykdo pagal 18, 19 ir 21 
straipsnius, taip pat vykdo steb÷seną bei 
užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų 
priemonių, reaguojant į įvairiose vidaus ir 
išor÷s audito ataskaitose ir vertinimuose 
pateiktas išvadas ir rekomendacijas;“ 
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Pagrindimas 

Kad būtų didesnis suinteresuotumas audito ir vertinimų rezultatais ir į juos būtų veiksmingiau 
reaguojama, administracinei valdybai, kuriai direktorius atskaitingas, tur÷tų būti aiškiai 
suteikti įgaliojimai juos steb÷ti, atsižvelgiant į Tarpinstitucin÷s darbo grup÷s agentūrų 
klausimais rekomendacijas. 
 

Pakeitimas  61 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 a punkto a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

 a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip: 

 „Valdybos nariai skiriami remiantis jų 
atitinkamos patirties ir kompetencijos 
jūrų saugos, saugumo ir atsako į jūrų 
taršą srityse lygiu. Jie taip pat turi tur÷ti 
patirties ir žinių bendro finansų valdymo, 
administravimo ir personalo vadybos 
srityse.“ 

 

Pakeitimas  62 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 a punkto b papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) įterpiama ši nauja antra a pastraipa: 

 „Administracin÷s valdybos nariai pateikia 
rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir 
rašytinę deklaraciją, kurioje nurodomi 
visi tiesioginiai arba netiesioginiai 
interesai, kurie gal÷tų neigiamai paveikti 
jų nepriklausomumą. Kiekviename 
pos÷dyje jie deklaruoja visus su 
darbotvark÷je numatytais klausimais 
susijusius interesus, kurie gal÷tų 
neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, 
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taip pat nedalyvauja diskusijose tais 
klausimais ir d÷l jų nebalsuoja.“ 

Pagrindimas 

Der÷tų įrašyti nuostatą, kurios paskirtis – užkirsti kelią interesų konfliktams. 
 

Pakeitimas  63 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 a punkto c papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 c) 3 dalis pakeičiama taip: 

 „3. Kadencijos trukm÷ yra ketveri metai. 
Kadencija gali būti atnaujinama vieną 
kartą.“ 

Pagrindimas 

Pagal Tarpinstitucin÷s darbo grup÷s agentūrų klausimais rekomendacijas administracin÷s 
valdybos narių įgaliojimų trukm÷ tur÷tų būti suderinta su taikoma kitoms agentūroms. 
 

Pakeitimas  64 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 a punkto d papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 d) 4 dalis pakeičiama taip: 

 „4. Prireikus trečiųjų šalių atstovų 
dalyvavimas ir jo sąlygos nustatomos 
susitarimais, nurodytais 17 straipsnio 2 
dalyje. D÷l tokio dalyvavimo Komisijos 
atstovų balsų dalis administracin÷je 
valdyboje nesikeičia.“ 

Pagrindimas 

Jei teis÷kūros institucija suteik÷ Komisijos atstovams svarbiausius sprendimus (pavyzdžiui, 
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darbo programos tvirtinimą) blokuojančios mažumos teisę, tokia teis÷ netur÷tų būti keičiama be 
Parlamento ir Tarybos patvirtinimo. Jei trečiosioms šalims būtų suteikiama balsavimo teis÷, 
nebūtų būtina didinti Komisijos atstovų skaičių – pageidautina koreguoti balsų svorio sistemą. 
(Žr. 14 straipsnio pakeitimą.) 
 

Pakeitimas  65 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) 14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip: 

 „2. Kiekvienos valstyb÷s nar÷s atstovas 
turi po lygią 75 procentų visų balsų dalį. 
Kiekvienas Komisijos atstovas turi po 
lygią 25 procentų visų balsų dalį. 
Agentūros vykdomasis direktorius 
nebalsuoja.“ 

Pagrindimas 

Kai administracinę valdybą sudar÷ 15 valstybių narių atstovų, skiriant vykdomąjį direktorių 
reik÷jo Komisijos paramos, kad būtų surinkti keturi penktadaliai balsų. Esant 27 valstyb÷ms 
nar÷ms, taip neb÷ra. Institucin÷ pusiausvyra netur÷tų kisti d÷l buvusios ar būsimos ES pl÷tros. 
Taigi pageidautina rasti struktūrinį sprendimą, nustatant balsų svorio sistemą.  
 

Pakeitimas  66 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

15 straipsnio 2 dalies a punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir 

pasikonsultavęs su Komisija teikia ją 

administracinei valdybai likus mažiausiai 8 

savait÷ms iki susijusio valdybos pos÷džio; 

a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir 

pasikonsultavęs su Komisija ir atsakingu 
Europos Parlamento komitetu teikia ją 
administracinei valdybai likus mažiausiai 8 

savait÷ms iki susijusio valdybos pos÷džio; 

Pagrindimas 

Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos principo, reik÷tų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, 
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koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu d÷l 16 straipsnio 2 
dalies. Turint mintyje daugiamet÷s strategijos svarbą, siekiant institucin÷s pusiausvyros, 
Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracin÷je valdyboje) ir Komisija, tur÷tų 
dalyvauti jį rengiant. 
 

Pakeitimas  67 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

15 straipsnio 2 dalies aa punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

aa) rengia daugiametį agentūros personalo 

politikos planą ir pasikonsultavęs su 

Komisija teikia jį administracinei valdybai; 

aa) rengia daugiametį agentūros personalo 

politikos planą ir pasikonsultavęs su 

Komisija ir atsakingu Europos 
Parlamento komitetu teikia jį 
administracinei valdybai; 

Pagrindimas 

Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos principo, reik÷tų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, 
koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu d÷l 16 straipsnio 2 
dalies. Turint mintyje daugiamečio personalo politikos plano svarbą, siekiant institucin÷s 
pusiausvyros, Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracin÷je valdyboje) ir 
Komisija, tur÷tų dalyvauti jį rengiant. 

 

Pakeitimas  68 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

15 straipsnio 2 dalies ab punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ab) rengia metinę darbo programą ir 

agentūros parengties ir reagavimo į taršą 

veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su 

Komisija teikia juos administracinei 

valdybai likus mažiausiai 8 savait÷ms iki 

susijusio valdybos pos÷džio. Jis imasi 

reikiamų priemonių jų įgyvendinimui. 
Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis 
atsako į visus Komisijos ar valstyb÷s nar÷s 

prašymus teikti pagalbą; 

ab) rengia metinę darbo programą, 
nurodydamas kiekvienai veiklai 
numatomus žmogiškuosius ir finansinius 
išteklius, ir agentūros parengties ir 
reagavimo į taršą veiklos išsamų planą ir 

pasikonsultavęs su Komisija teikia juos 

administracinei valdybai likus mažiausiai 8 

savait÷ms iki susijusio valdybos pos÷džio. 

Jis priima visus Europos Parlamento 
atsakingo komiteto kvietimus pateikti savo 
nuomonę ir keistis nuomon÷mis d÷l 



 

 <NuPE>PE472.796</NuPE>/ 33 

 LT 

metin÷s darbo programos. Jis imasi 

reikiamų priemonių jų įgyvendinimui ir 
pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą atsako 

į visus Komisijos ar valstyb÷s nar÷s 

prašymus teikti pagalbą; 

Pagrindimas 

Naudotini tie patys argumentai d÷l lyčių požiūriu neutralios kalbos kaip 2 dalies a ir aa punktų 
pakeitimuose. Pirmuoju pakeitimu atsižvelgiama į veikla grindžiamo valdymo ir veikla 
grindžiamo biudžeto sudarymo (VGV / VGBS) principus: agentūros darbo programoje ir 
metin÷je veiklos ataskaitoje tur÷tų būti pateikiama informacija apie veiklai, kuri būtina siekiant 
agentūros tikslų, skiriamus išteklius. Antruoju pakeitimu siekiama įteisinti direktoriaus ir 
kompetentingo komiteto keitimosi nuomon÷mis d÷l metin÷s darbo programos praktiką. 
 

Pakeitimas  69 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

15 straipsnio 2 dalies b punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pasikonsultavęs su Komisija ir 

laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų 

reikalavimų, jis nusprendžia, ar reik÷tų 

vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje 

numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai 

bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 

straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones; 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi. 

Pagrindimas 

Naudotini tie patys argumentai d÷l lyčių požiūriu neutralios kalbos kaip 2 dalies a ir aa punktų 
pakeitimuose.  

Pakeitimas  70 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

15 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) organizuoja veiksmingą steb÷senos 

sistemą, kad gal÷tų palyginti agentūros 

laim÷jimus su šiame reglamente nustatytais 

jos darbo tikslais ir uždaviniais. Jis 

d) organizuoja veiksmingą steb÷senos 

sistemą, kad gal÷tų palyginti agentūros 

laim÷jimus su šiame reglamente nustatytais 

jos darbo tikslais ir uždaviniais. Pritariant 
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užtikrina, kad agentūros organizacin÷ 

struktūra bus nuolat atnaujinama 

atsižvelgiant į kintančius poreikius ir 

neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių. D÷l to vykdomasis direktorius 

kasmet parengia bendrosios ataskaitos 

projektą, kurį pateikia administracinei 

valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, 
skirtas agentūros išsamaus parengties ir 

reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam 

vykdymui, ir pateikiama naujausia 

informacija apie visų pagal tą planą 

finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato 
pripažintus profesinius standartus 

atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką; 

Komisijai, jis šiuo tikslu parengia 
specialiai pritaikytus veiksmingumo 
rodiklius, kuriuos taikant galima 
efektyviai įvertinti pasiektus rezultatus. Jis 
užtikrina, kad agentūros organizacin÷ 

struktūra bus nuolat atnaujinama 

atsižvelgiant į kintančius poreikius ir 

neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių. D÷l to vykdomasis direktorius 

kasmet parengia bendrosios ataskaitos 

projektą, kurį pateikia administracinei 

valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, 
skirtas agentūros išsamaus parengties ir 

reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam 

vykdymui, ir pateikiama naujausia 

informacija apie visų pagal tą planą 

finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato 
pripažintus profesinius standartus 

atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką; 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo (VGV) ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo 
(VGBS) principus, agentūros darbo programoje ir metin÷je veiklos ataskaitoje tur÷tų būti 
pateikta informacija apie veiklai, kuri būtina siekiant agentūros tikslų, skirtus išteklius ir apie 
bendrus rezultatus siekiant šių tikslų. 
 

Pakeitimas  71 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 

atleidžia administracin÷ valdyba. 

Vykdomasis direktorius renkamas iš 

Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 

penkerių metų laikotarpiui remiantis 

nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 

administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 

taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 

susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 

taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į 

taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju 

direktoriumi, administracin÷s valdybos 

atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas 

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 

atleidžia administracin÷ valdyba. 

Vykdomasis direktorius renkamas iš 

Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 

penkerių metų laikotarpiui remiantis 

nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 

administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 

taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 

susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 

taršos prevencija ir reagavimu į jūrų taršą. 
Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, 

administracin÷s valdybos atrinktas 

kandidatas gali būti kviečiamas padaryti 
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padaryti pareiškimą kompetentingame 

Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 

komiteto narių klausimus. Administracin÷ 

valdyba sprendimą priima visų balso teisę 

turinčių narių keturių penktadalių balsų 

dauguma. 

pareiškimą kompetentingame Europos 

Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto 

narių klausimus. Prieš oficialų paskyrimą 
atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji 
pateikta. Administracin÷ valdyba priima 

sprendimą visų balso teisę turinčių narių 

keturių penktadalių balsų dauguma. 

Pagrindimas 

Reik÷tų aiškiai nurodyti, kad prieš paskiriant direktorių reikia atsižvelgti į Parlamento 
nuomonę d÷l atrinkto kandidato. 
 

Pakeitimas  72 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Administracin÷ valdyba, Komisijos 

pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo 

ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo 

direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip 
trejiems metams. Administracin÷ valdyba 

priima sprendimą visų balso teisę turinčių 

narių keturių penktadalių balsų dauguma. 
Administracin÷ valdyba informuoja 

Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti 

vykdomojo direktoriaus kadenciją. Likus 
m÷nesiui iki kadencijos pratęsimo, 

vykdomasis direktorius gali būti pakviestas 
(-a) padaryti pranešimą kompetentingame 

Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 

jo narių klausimus. Jei kadencija 
nepratęsiama, vykdomasis direktorius 

toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas 

naujas vykdomasis direktorius. 

2. Administracin÷ valdyba, Komisijos 

pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo 

ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo 

direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip 
penkeriems metams. Administracin÷ 

valdyba priima sprendimą visų balso teisę 

turinčių narių keturių penktadalių balsų 

dauguma. Administracin÷ valdyba 

informuoja Europos Parlamentą apie 

ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus 

kadenciją. Likus m÷nesiui iki kadencijos 

pratęsimo, vykdomasis direktorius gali būti 

pakviestas (-a) padaryti pranešimą 

kompetentingame Europos Parlamento 

komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. 
Prieš oficialų pakartotinį paskyrimą 
atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji 
pateikta. Jei kadencija nepratęsiama, 

vykdomasis direktorius toliau eina pareigas 

tol, kol paskiriamas naujas vykdomasis 

direktorius. 

Pagrindimas 

Direktoriaus įgaliojimai tur÷tų būti pratęsiami tokios pat trukm÷s laikotarpiui kaip pirmąjį 
kartą. Prieš paskiriant direktorių reikia atsižvelgti į Parlamento nuomonę d÷l atrinkto 
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kandidato. 
 

Pakeitimas  73 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Departamento vadovai skiriami 

remiantis nuopelnais ir dokumentais 

pagrįstais administraciniais bei valdymo 

įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 

ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 

apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir 
reagavimu į taršą. Departamento vadovus 

skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, 

prieš tai gavęs administracin÷s valdybos 

sutikimą. 

4. Departamento vadovai skiriami 

remiantis nuopelnais ir dokumentais 

pagrįstais administraciniais bei valdymo 

įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 

ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 

apsauga jūrose,  taršos prevencija ir 

reagavimu į jūrų taršą. Departamento 

vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis 

direktorius, prieš tai gavęs administracin÷s 

valdybos sutikimą. 

 

Pakeitimas  74 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

18 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a) 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 

 „3. Vykdomasis direktorius, 
vadovaudamasis veikla grindžiamo 
biudžeto sudarymo principu, parengia 
ateinančių finansinių metų agentūros 
įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą ir 
siunčia jį kartu su personalo plano 
projektu administracinei valdybai.“ 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo (VGV) ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo 
(VGBS) principus, agentūros biudžetas tur÷tų būti aiškiai pagrįstas agentūros tikslais ir veikla, 
o agentūros paskirtis ir užduotys tur÷tų būti susietos su jos veikla ir ištekliais. 
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Pakeitimas  75 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

18 straipsnio 7 ir 8 dalys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b) 18 straipsnio 7 ir 8 dalys pakeičiamos 
taip: 

 „7. Komisija sąmatą kartu su [...] 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
projektu perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai (toliau — 
biudžeto valdymo institucija). 

 8. Šios sąmatos pagrindu į [...] Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto projektą 
Komisija įtraukia sąmatą asignavimų, 
kurie, jos nuomone, yra būtini personalo 
planui įgyvendinti, bei iš bendrojo 
biudžeto mokamą subsidijų sumą, ir 
pateikia ją biudžeto valdymo institucijai 
pagal SESV 314 straipsnį kartu su 
agentūros sąmatos ir iš bendrojo biudžeto 
mok÷tinos subsidijos sumų skirtumų 
aprašymu ir pagrindimu.“  

Pagrindimas 

Pirmoji šio pakeitimo dalis susijusi su Lisabonos sutartyje vartojamos terminologijos taikymu. 
Antroje dalyje siekiama, kad biudžeto valdymo institucijai būtų teikiama atitinkama informacija 
tuo atveju, kai Komisija pataiso agentūros sąmatas. 
 

Pakeitimas  76 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 c punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

18 straipsnio 10 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6c) 18 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip: 

 „10. Agentūros biudžetą tvirtina 
administracin÷ valdyba. Jis tampa 
galutinis po to, kai galutinai priimamas 
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Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. 
Prireikus jis atitinkamai pakeičiamas 
kartu su metine darbo programa.“ 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti, kad tuo atveju, kai labai sumažinamas biudžetas, agentūrai 
netektų vykdyti tų pačių užduočių ir veiklos turint kur kas mažiau išteklių. 
 

Pakeitimas  77 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

22 straipsnio 1 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius 

metus administracin÷ valdyba paveda 

atlikti nepriklausomą šio reglamento 

įgyvendinimo išor÷s vertinimą. Komisija 

agentūrai suteikia galimybę naudotis visa 

informacija, kuri, pastarosios manymu, 

reikalinga tokiam vertinimui. 

1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius 

metus administracin÷ valdyba paveda 

atlikti nepriklausomą šio reglamento 

įgyvendinimo išor÷s vertinimą, kuriame 
nustatomas jo aktualumas, 
veiksmingumas ir ekonominis 
efektyvumas. Komisija agentūrai suteikia 

galimybę naudotis visa informacija, kuri, 

pastarosios manymu, yra reikalinga tokiam 

vertinimui. 

 

Pakeitimas  78 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

22 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 
7a) 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

 
„2. Atliekant šį įvertinimą nustatomas 
agentūros ir jos darbo metodų 
naudingumas, aktualumas, teikiama 
prid÷tin÷ vert÷ ir veiksmingumas. 
Vertinant atsižvelgiama į Europos ir 
nacionalinio lygmenų suinteresuotųjų 
subjektų nuomones. Įvertinime visų pirma 
d÷mesys kreipiamas į galimą poreikį keisti 
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arba papildyti agentūros užduotis ar 
nutraukti jos veiklą tuo atveju, jei jos 
funkcijos taptų nereikalingos.“ 

Pagrindimas 

Reik÷tų pamin÷ti, kad atlikus reguliarų vertinimą prireikus taip pat gali būti peržiūr÷tos 
agentūros užduotys arba jos veiklos prasmingumas. 
 

Pakeitimas  79 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

22 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7b) Įterpiamas šis straipsnis: 
 „22a straipsnis 

 Galimybių tyrimas 

 Per vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
nacionalinių pakrančių apsaugos tarnybų 
koordinavimo sistemos galimybių tyrimo 
ataskaitą, aiškiai nurodydama susijusias 
sąnaudas ir naudą. 

 Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas d÷l teis÷s akto.“ 

 

Pakeitimas  80 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 c punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

22 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7c) Įterpiamas šis straipsnis: 
 „22b straipsnis 

 Pažangos ataskaita 

 Per [trejus] metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
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kurioje nurodo, kaip agentūra vykdo 
papildomus įgaliojimus, suteiktus jai 
pagal šį reglamentą, ir argumentus d÷l 
tolesnio jos tikslų ar uždavinių išpl÷timo. 
Visų pirma šioje ataskaitoje pateikiama: 

 a) veiksmingumo padid÷jimo, kuris 
pasiektas geriau integruojant agentūros ir 
Paryžiaus susitarimo memorandumo d÷l 
uosto valstyb÷s kontrol÷s veiklą, analiz÷; 

 b) informacija apie tai, kaip veiksmingai 
ir nuosekliai valstyb÷s nar÷s taiko 
Direktyvą 2005/35/EB, ir išsami statistin÷ 
informacija apie taikytas sankcijas. 

 Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas d÷l teis÷s akto.“ 

Pagrindimas 

Svarbu numatyti peržiūros momentus, siekiant išanalizuoti, kaip veikia pakeistas reglamentas ir 
ar reik÷tų toliau jį koreguoti. 
 

Pakeitimas  81 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 8 punktas  
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

23 straipsnio 1 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

1. Komisijai pagal 23a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus d÷l agentūros 
veiklos darbo metodų, taikomų atliekant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytus tikrinimus.  

Pagrindimas 

Nuostatos atnaujinamos atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą. J. Szájer pranešime 
(priimtas 2010 m. geguž÷s 5 d. plenariniame pos÷dyje) nurodoma, kad Parlamentui tur÷tų būti 
suteiktos tokios pat galios kaip ir Tarybai visais teis÷kūros įgaliojimų suteikimo aspektais. 
Jame taip pat raginama galiojančius teis÷s aktus suderinti su naujomis Sutarties nuostatomis.  
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Pakeitimas  82 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 8 punktas  
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

23 straipsnio 2 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  83 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 8 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

23 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a) Įterpiamas šis straipsnis: 
 „23a straipsnis 

 Naudojimasis įgaliojimais 

 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.  

 2. 23 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą d÷l įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip šešiems m÷nesiams iki 5 
metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukm÷s laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų d÷l 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims m÷nesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos. 

 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 23 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
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suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teis÷s aktų 
teis÷tumui. 

 4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
m÷nesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareišk÷ prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneš÷ 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem m÷nesiams.“ 

Pagrindimas 

Šiame ir kituose dviejuose pakeitimuose laikomasi to paties požiūrio kaip ir D. Sterckxo 
pranešime d÷l pranešimų formalumų (Direktyva 2010/65/ES). V÷lesniame etape pakeitimai d÷l 
deleguotųjų aktų bus suderinami su Bendruoju susitarimu d÷l deleguotųjų aktų.  
 

 

 

 


