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_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Činnost agentury v oblasti 
předcházení znečištění a zasahování v 
případě, že ke znečištění dojde, není 
přínosná jen z finančního hlediska, ale 
má i nepeněžitou hodnotu. Vzhledem k 
obrovskému ekologickému dopadu a 
závratným ekonomickým nákladům v 
případě nehod, jež mají za následek 
znečištění, a také k sociálně 
ekonomickému dopadu těchto nehod na 
jiná odvětví, jako je cestovní ruch a 
rybolov, je nezbytné investovat do 
agentury dostatečné finanční prostředky. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 9 



 

 
 PE529.588/ 2 

 CS 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Agentura by měla hrát aktivní úlohu v 
udržování a dalším rozvoji služby 
družicového snímkování pro účely 
dohledu, včasného odhalení znečištění a 
identifikace lodí nebo zařízení pro těžbu 
ropy a plynu, které jsou za něj odpovědné. 
Tento systém by měl zlepšit dostupnost 
údajů a účinnost zásahů při znečištění. 

(9) Agentura by měla hrát aktivní úlohu v 
udržování a dalším rozvoji služby 
družicového snímkování pro účely 
dohledu, včasného odhalení znečištění a 
identifikace lodí nebo zařízení pro těžbu 
ropy a plynu, které jsou za něj odpovědné. 
Tento systém by měl zlepšit dostupnost 
údajů a účinnost zásahů při znečištění a 
měl by urychlit počáteční zásah i 
poskytování vhodných podpůrných 
zařízení. 

Odůvodnění 

Být účinný znamená rovněž kratší dobu zásahu a rychlejší poskytování příslušných zdrojů s 

cílem minimalizovat znečištění a jeho dopady. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 11 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby bylo zajištěno důkladné 
provádění, měla by agentura mít k 
dispozici funkční a nákladově efektivní 
systém pro financování zejména své 
operační pomoci členským státům. 

(11) Aby bylo zajištěno důkladné 
provádění akčních plánů, měla by 
agentura mít k dispozici funkční 
a nákladově efektivní systém zejména pro 
financování poskytování operační pomoci 
členským státům. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je proto třeba poskytnout finanční 
záruky pro financování úkolů svěřených 
agentuře v oblasti zasahování při znečištění 
a souvisejících akcí, které by vycházely 
z víceletého závazku. Výše ročních 
příspěvků Unie by měla být stanovena 
rozpočtovým orgánem v souladu s ročním 

(12) Je proto třeba poskytnout finanční 
záruky pro financování úkolů svěřených 
agentuře v oblasti zasahování při znečištění 
a souvisejících akcí, které by vycházely 
z víceletého závazku. Rozsah tohoto 
víceletého závazku musí zohledňovat 
rozšíření úkolů agentury a rozšíření 
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rozpočtovým procesem. zeměpisného záběru jejích činností při 
zásazích. Výše ročních příspěvků Unie by 
měla být stanovena rozpočtovým orgánem 
v souladu s ročním rozpočtovým procesem. 

Odůvodnění 

Víceletý rozpočet agentury musí být dostatečně velký, aby mohla dostát svým odpovědnostem, 

které byly rozšířeny nařízením (EU) č. 100/2013. Rozpočet tedy musí odrážet skutečné potřeby 

a výzvy. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 13 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Částky, které je třeba vyčlenit na 
financování zásahů při znečištění, by se v 
souladu s novým víceletým finančním 
rámcem měly vztahovat na období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je tedy 
třeba poskytnout finanční prostředky na 
stejné období. 

(13) Částky, které je třeba vyčlenit na 
financování zásahů při znečištění, by se v 
souladu s novým víceletým finančním 
rámcem měly vztahovat na období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je proto 
nezbytné přidělit agentuře více prostředků 
se zřetelem k jejím novým úkolům. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 14 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Unie a členské státy by měly uznat, 
že agentura musí být finančně 
zabezpečená, a měly by nezávisle na 
víceletém financování Komise uplatňovat 
mechanismy, jejichž prostřednictvím by 
bylo možné získávat od třetích stran zpět 
finanční prostředky, jež agentura 
vynakládá na zboží, služby či pracovníky, 
jež poskytuje. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „nebezpečnými a škodlivými látkami“ 
se rozumí všechny látky s výjimkou ropy, 
u kterých je, pokud se vyskytnou v 
mořském prostředí, pravděpodobnost, že 
budou představovat nebezpečí pro lidské 
zdraví, ublíží živým zdrojům a mořskému 
životu, poškodí rekreační využití nebo 
naruší další legitimní využití moře, jak 
stanoví Protokol o připravenosti, reakci 
a spolupráci při znečištění nebezpečnými a 
škodlivými látkami z roku 2000. 

b) „nebezpečnými a škodlivými látkami“ 
se rozumí všechny látky s výjimkou ropy a 
včetně dispersantů, u kterých je, pokud se 
vyskytnou v mořském prostředí, 
pravděpodobnost, že budou představovat 
nebezpečí pro lidské zdraví, ublíží živým 
zdrojům a mořskému životu, poškodí 
rekreační využití nebo naruší další 
legitimní využití moře, jak stanoví 
Protokol o připravenosti, reakci a 
spolupráci při znečištění nebezpečnými a 
škodlivými látkami z roku 2000, který 
přijala Mezinárodní námořní organizace; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – písm. b a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „zařízením pro těžbu ropy a zemního 
plynu“ se rozumí stacionární pevně 
ukotvené nebo pohyblivé zařízení nebo 
soubor zařízení, která jsou vzájemně 
trvale propojena mosty nebo jinými 
konstrukcemi, jež jsou používána k 
činnostem v oblasti těžby ropy a zemního 
plynu na moři nebo v souvislosti s těmito 
činnostmi; patří mezi ně mobilní vrtné 
jednotky na moři pouze v případě, že jsou 
v mořských vodách ukotveny za účelem 
provádění vrtu, těžby nebo jiných činností 
souvisejících s činnostmi v oblasti těžby 
ropy a zemního plynu na moři a rovněž 
infrastruktura a zařízení používané pro 
přepravu ropy a zemního plynu na pobřeží 
a pobřežní terminály; 

Odůvodnění 

Zpravodajova definice musí být rozšířena, aby zahrnovala zařízení pro přepravu ropy a plynu 

na pobřeží a pobřežní ropné a plynové terminály. 

 



 

 
 PE529.588/ 5 

 CS 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – písm. b b (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) „činnostmi v oblasti těžby ropy a 
zemního plynu na moři“ se rozumějí 
všechny činnosti týkající se průzkumu a 
těžby spojené se zařízením nebo s ním 
spojenou infrastrukturou, včetně návrhu, 
plánování, výstavby, provozu a odstavení 
zařízení nebo s ním spojené 
infrastruktury. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 
Čl. 3 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informací, zejména shromažďování, 
analýzy a šíření osvědčených postupů, 
technik a inovací, jako jsou nástroje na 
sledování vyprazdňování nádrží lodí a 
nástroje pro monitorování mořských 
těžebních plošin v souvislosti s provozními 
a náhodnými úniky škodlivých látek; 

a) informací, zejména shromažďování, 
analýzy a šíření osvědčených postupů, 
technik a inovací, jako jsou nástroje na 
sledování vyprazdňování nádrží lodí a 
nástroje pro monitorování mořských 
těžebních plošin v souvislosti s provozními 
a náhodnými úniky škodlivých látek; v této 
souvislosti orgány členských států 
odpovědné za koordinování reakce na 
mimořádné události zpřístupní agentuře 
doklad o předběžném posouzení veškerých 
chemických látek, které se používají jako 
dispersanty, k němuž se přistoupilo za 
účelem omezení dopadu na veřejné zdraví 
a/nebo dalších škod na životním prostředí 
na minimum; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 
Článek 3 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) operační pomoci a podpory poskytované 
na vyžádání, včetně dodatečných 
prostředků, jako jsou např. pohotovostní 
plavidla na odstraňování znečištění, 
družicové snímkování a zařízení, zásahy 
při znečištění prováděné postiženými státy 
v případě havarijního nebo úmyslného 
znečištění z lodí nebo znečištění moří 
způsobeného zařízeními pro podmořskou 
těžbu ropy a plynu. 

c) operační pomoci a podpory poskytované 
na vyžádání, včetně dodatečných 
prostředků, jako jsou např. pohotovostní 
plavidla na odstraňování znečištění, 
družicové snímkování a zařízení, 
navrhované činnosti a podrobnosti 
technik a rovněž zásahy při znečištění 
prováděné postiženými státy v případě 
havarijního nebo úmyslného znečištění z 
lodí nebo znečištění moří způsobeného 
zařízeními pro podmořskou těžbu ropy 
a plynu a opatření k odstranění takového 
znečištění. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční krytí na provádění úkolů 
uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 činí 
160 500 000 EUR vyjádřeno v běžných 
cenách. 

Finanční krytí na provádění úkolů 
uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 činí 
185 500 000 EUR vyjádřeno v běžných 
cenách. 

Odůvodnění 

Celkové navrhované rozpočtové prostředky nedosahují ani minimální postačující mezní 

hodnoty, která by agentuře umožnila dále plnit stávající úkoly a přijmout nové úkoly, jež jí 

svěřuje nařízení č. 100/2013. V průběhu příštích sedmi let je zapotřebí dalších 25 milionů EUR 

, které zajistí provádění nově přidělených úkolů alespoň na minimální úrovni, aniž by došlo 

k ohrožení provádění stávajících úkolů. Všechny tyto úkoly jsou „hlavními úkoly“ agentury, a 

proto je Unie právně vázána k jejich dostatečnému financování. Podrobněji se touto otázkou 

zabývá vysvětlující prohlášení. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že rozpočet agentury EMSA 
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pro toto období bude nižší než prostředky 
přidělené v předchozím víceletém 
finančním rámci, vypracuje memorandum 
pro Evropský parlament a Radu, v němž 
vysvětlí, že to ovlivní její schopnost plnit 
úkoly, kterými byla pověřena. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely stanovení požadavků na 
poskytování operační pomoci agenturou, 
jako např. dodatečných plavidel na 
odstraňování znečištění, bude agentura 
pravidelně vypracovávat seznam veřejných 
a případně soukromých mechanismů pro 
zásahy při znečištění a souvisejících 
kapacit pro zásahy v jednotlivých 
regionech Unie. 

Pro účely stanovení požadavků na 
poskytování operační pomoci agenturou, 
jako např. dodatečných plavidel na 
odstraňování znečištění, bude agentura 
pravidelně vypracovávat seznam veřejných 
a případně soukromých mechanismů pro 
zásahy při znečištění a souvisejících 
kapacit pro zásahy v jednotlivých 
regionech Unie. Sestaví rovněž seznam 
požadavků, které nebyly splněny, a uvede 
důsledky tohoto nesplnění. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V souladu se zásadou vzájemné pomoci a 
vzhledem k rozšíření mandátu agentury, 
která nyní pokrývá i země spadající pod 
politiku rozšíření Unie a evropskou 
politiku sousedství, umožní rovněž země 
sousedící s evropskými moři sdílení 
informací a spolupráci při sestavování 
tohoto seznamu. 

Odůvodnění 

Rozsah úkolů a činností agentury na pokrytí třetích zemí hraničících s evropskými moři 

znamená, že tyto země by měly poskytovat různé podrobnosti svých veřejných nebo soukromých 

mechanismů. Toto sdílení informací by mělo být dobrovolné a mělo by být založeno na 

vzájemné pomoci. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ve zprávě je jednoznačně uvedeno, jaké 
sociálně ekonomické, ekologické a 
finanční přínosy skýtá připravenost 
agentury reagovat na znečištění 
způsobené loděmi a znečištění moře, které 
způsobují zařízení pro těžbu ropy a 
zemního plynu. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na základě této zprávy může Komise 
případně navrhnout změny tohoto nařízení, 
zejména s cílem zohlednit vědecký pokrok 
v oblasti boje proti znečištění z lodí a 
znečištění moří způsobenému zařízeními 
pro těžbu ropy a plynu, zejména znečištění 
ropou nebo nebezpečnými a škodlivými 
látkami. 

Na základě této zprávy může Komise 
případně navrhnout změny tohoto nařízení, 
zejména s cílem zohlednit vědecký pokrok 
v oblasti boje proti znečištění z lodí a 
znečištění moří způsobenému zařízeními 
pro těžbu ropy a plynu, zejména znečištění 
ropou nebo nebezpečnými a škodlivými 
látkami, a rovněž změny regionálních a 
mezinárodních závazků, které Unie v této 
oblasti přijala. 

Odůvodnění 

Technický pokrok není jediným faktorem, který je nutno během hodnocení výkonů a činností 

agentury v polovině období zohlednit. Vzhledem k tomu, že Unie patří do různých regionálních 

a mezinárodních organizací, je třeba zohlednit všechny změny závazků, které přijala jako člen 

těchto organizací. 

 
 
 
 


