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PREDLOGI SPREMEMB 001-017  
vlagatelj: Odbor za promet in turizem 
 
Poročilo 
Keith Taylor A7-0300/2013 
Evropska agencija za pomorsko varnost in odzivanje na onesnaženje 
 
Predlog uredbe (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Delo Agencije na področju 

preprečevanja onesnaževanja in 

pripravljenosti za odzivanje na 

onesnaženje ni le finančno koristno, 

temveč ustvarja tudi dodatno, nedenarno 

vrednost. Zaradi tveganja uničujočih 

ekoloških posledic in velikih gospodarskih 

stroškov morebitnih dogodkov 

onesnaženja, pa tudi socio-ekonomskih 

posledic takšnih dogodkov za druge 

sektorje, kot sta turizem in ribištvo, je 

zadostno vlaganje v Agencijo bistvenega 

pomena. 
 

 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Agencija bi morala igrati pomembno 
vlogo pri vzdrževanju in nadaljnjem 
razvoju storitev satelitskih posnetkov za 
nadzor, zgodnje odkrivanje onesnaženja in 
prepoznavanje odgovornih ladij ali naftnih 
in plinskih objektov. Ta sistem bi moral 
izboljšati razpoložljivost podatkov in 
učinkovitost odzivanja na onesnaženje. 

(9) Agencija bi morala igrati pomembno 
vlogo pri vzdrževanju in nadaljnjem 
razvoju storitev satelitskih posnetkov za 
nadzor, zgodnje odkrivanje onesnaženja in 
prepoznavanje odgovornih ladij ali naftnih 
in plinskih objektov. Ta sistem bi moral 
izboljšati razpoložljivost podatkov in 
učinkovitost odzivanja na onesnaženje ter 
pospešiti odzivanje in zagotavljanje 

ustreznih sredstev podpore. 

Obrazložitev 

Učinkovitost Agencije in njenega odziva pomeni tudi zagotoviti hitrejši odziv in hitrejše 

zagotavljanje ustreznih sredstev, da bi omejili škodo in posledice onesnaženja. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da se zagotovi temeljito izvajanje, bi 
bilo treba Agenciji zagotoviti izvedljiv in 
stroškovno učinkovit sistem financiranja, 
zlasti za njeno operativno pomoč 
prizadetim državam. 

(11) Da se zagotovi temeljito izvajanje 
akcijskih načrtov, bi bilo treba Agenciji 
zagotoviti izvedljiv in stroškovno učinkovit 
sistem financiranja, zlasti za njeno 
zagotavljanje operativne pomoči 
prizadetim državam. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Zato bi bilo treba na osnovi večletne 
obveznosti zagotoviti finančno varnost za 
financiranje nalog, zaupanih Agenciji na 
področju odzivanja na onesnaženje, in 
povezanih ukrepov. Letno višino prispevka 
Unije bi moral določiti proračunski organ v 
skladu z letnim proračunskim postopkom. 

(12) Zato bi bilo treba na osnovi večletne 
obveznosti zagotoviti finančno varnost za 
financiranje nalog, zaupanih Agenciji na 
področju odzivanja na onesnaženje, in 
povezanih ukrepov. Pri višini večletne 
obveznosti je treba ustrezno upoštevati 

povečanje nalog Agencije in širitev 

geografskega območja njenega odzivanja. 
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Letno višino prispevka Unije bi moral 
določiti proračunski organ v skladu z 
letnim proračunskim postopkom. 

Obrazložitev 

Večletni proračun mora Agenciji omogočati izpolnjevanje obveznosti, ki so se z Uredbo št. 

100/2013 povečale. Tako je treba znesek določiti glede na potrebe in izzive. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zneski, ki bodo dodeljeni za 
financiranje odzivanja na onesnaženje, bi 
morali v skladu z novim večletnim 
finančnim okvirom pokrivati obdobje od 1. 
januarja 2014 do 31. decembra 2020. Zato 
bi bilo treba finančna sredstva zagotoviti za 
isto obdobje. 

(13) Zneski, ki bodo dodeljeni za 
financiranje odzivanja na onesnaženje, bi 
morali v skladu z novim večletnim 
finančnim okvirom pokrivati obdobje od 1. 
januarja 2014 do 31. decembra 2020. Zato 
je treba Agenciji dodeliti dodatna finančna 
sredstva, da se upoštevajo njene nove 
naloge. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Unija in države članice bi morale 

glede na to, da mora imeti Agencija 

zadostna finančna sredstva, neodvisno od 

večletnega finančnega okvira Komisije 

izvajati mehanizme, s katerimi bi se 

stroški Agencije v zvezi z blagom, 

storitvami ali delom, ki ga zagotavlja, 

izterjali od tretjih oseb. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „nevarne in zdravju škodljive snovi“ 
pomeni vse snovi razen nafte, ki v primeru 
vnosa v morsko okolje lahko ogrozijo 
zdravje ljudi, škodujejo živim virom in 
morskim ekosistemom, zmanjšajo 
rekreacijsko vrednost ali ovirajo drugo 
zakonito uporabo morja, kakor to določa 
Protokol o pripravljenosti, odzivanju in 
sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z 
nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi iz 
leta 2000. 

(b) „nevarne in zdravju škodljive snovi“ 
pomeni vse snovi razen nafte, vključno z 
disperzijskimi sredstvi, ki v primeru vnosa 
v morsko okolje lahko ogrozijo zdravje 
ljudi, škodujejo živim virom in morskim 
ekosistemom, zmanjšajo rekreacijsko 
vrednost ali ovirajo drugo zakonito 
uporabo morja, kakor to določa Protokol 
Mednarodne pomorske organizacije o 
pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju 
pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in 
zdravju škodljivimi snovmi iz leta 2000. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) „naftni in plinski objekt“ pomeni 

stacionarni fiksni ali mobilni objekt ali 

skupino objektov, ki so med seboj stalno 

povezani z mostovi ali drugimi 

konstrukcijami ter se uporabljajo za 

naftne ali plinske dejavnosti na morju ali 

v povezavi s temi dejavnostmi; to vključuje 

tudi mobilne vrtalne objekte na morju, če 

so na morju postavljeni za črpanje, 

proizvodnjo ali druge dejavnosti, povezane 

z naftnimi ali plinskimi dejavnostmi na 

morju, ter infrastrukturo in opremo za 

prenos nafte in plina z morja na kopno ali 

kopenske terminale; 

Obrazložitev 

V opredelitev poročevalca je treba vključiti tudi opremo za prenos nafte in plina z morja na 

kopno ter naftne in plinske terminale na kopnem. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka b b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) „naftne in plinske dejavnosti na 

morju“ pomeni vse dejavnosti v zvezi z 

raziskovanjem in proizvodnjo, povezane z 

objektom ali skupino objektov, ki so med 

seboj povezani, vključno z oblikovanjem, 

načrtovanjem, gradnjo, delovanjem in 

razgradnjo objekta. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 
Člen 3 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacijami, zlasti zbiranjem, 
analiziranjem in razširjanjem najboljših 
praks, tehnik in inovacij kot so instrumenti 
za nadzor praznjenja ladijskih rezervoarjev 
in za nadzor morskih ploščadi pri 
obratovalnih izpustih in nenamernih 
razlitjih; 

(a) informacijami, zlasti zbiranjem, 
analiziranjem in razširjanjem najboljših 
praks, tehnik in inovacij kot so instrumenti 
za nadzor praznjenja ladijskih rezervoarjev 
in za nadzor morskih ploščadi pri 
obratovalnih izpustih in nenamernih 
razlitjih; v tej zvezi organi držav članic, 
pristojni za usklajevanje ukrepanja ob 

izrednem dogodku Agenciji posredujejo 

dokaz o predhodnih ocenah vseh 

kemikalij, uporabljenih kot disperzijska 

sredstva, ki so bile opravljene za 

zmanjšanje vpliva na javno zdravje oz. 

dodatne okoljske škode; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 
Člen 3 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) operativno pomočjo in podporo, ki jo 
na zahtevo zagotavlja z dodatnimi sredstvi, 
kot so ladje za boj proti onesnaženju v 
pripravljenosti, satelitski posnetki in 
oprema, ukrepi odzivanja na onesnaženje 
prizadetih držav v primeru nenamernega ali 
namernega onesnaženja z ladij ali 
onesnaženja morja, ki ga povzročijo naftni 

(c) operativno pomočjo in podporo, ki jo 
na zahtevo zagotavlja z dodatnimi sredstvi, 
kot so ladje za boj proti onesnaženju v 
pripravljenosti, satelitski posnetki in 
oprema, predlogi ukrepov in tehnične 
podrobnosti, ukrepi odzivanja na 
onesnaženje prizadetih držav v primeru 
nenamernega ali namernega onesnaženja z 
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in plinski objekti. ladij ali onesnaženja morja, ki ga 
povzročijo naftni in plinski objekti, ter 
ukrepi za odpravo onesnaženja. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz 
člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020 znašajo 160 500 000 
EUR v tekočih cenah. 

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz 
člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020 znašajo 185 500 000 
EUR v tekočih cenah. 

Obrazložitev 

Predlagana skupna odobrena proračunska sredstva so pod najnižjo ravnijo, ki bi Agenciji 

omogočala nadaljnje opravljanje tekočih nalog in sprejemanje novih, ki so ji bile dodeljene v 

skladu z Uredbo št. 100/2013. Za najnujnejše izvajanje teh novih nalog brez ogrožanja starih bi 

bilo potrebnih dodatnih 25 milijonov EUR za obdobje sedmih let. Vse so „osnovne naloge“ 

Agencije, zato ima Unija pravno obveznost, da jih ustrezno financira. Za podrobnejše pojasnilo 

glej obrazložitev. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V primeru, da je bilo Evropski agenciji za 

pomorsko varnost za zadevno obdobje 

dodeljenih manj finančnih sredstev kot v 

okviru prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ta pripravi memorandum, 

naslovljen na Evropski parlament in Svet, 

v katerem pojasni, da bo to zmanjšanje 

vplivalo na njeno zmožnost izvajanja 

nalog, ki so ji bile dodeljene. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za opredelitev zahtev po operativni pomoči 
Agencije, kot so na primer dodatna plovila 
za boj proti onesnaženju, Agencija redno 
oblikuje seznam javnih in, če so na voljo, 
zasebnih mehanizmov za odzivanje na 
onesnaženje ter s tem povezanih 
zmogljivosti, ki obstajajo v različnih 
regijah Evropske unije. 

Za opredelitev zahtev po operativni pomoči 
Agencije, kot so na primer dodatna plovila 
za boj proti onesnaženju, Agencija redno 
oblikuje seznam javnih in, če so na voljo, 
zasebnih mehanizmov za odzivanje na 
onesnaženje ter s tem povezanih 
zmogljivosti, ki obstajajo v različnih 
regijah Evropske unije. Pripravi tudi 
seznam potreb, ki niso bile zadovoljene, in 

nastale posledice. 
 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V skladu z načelom medsebojne pomoči in 

glede na širitev dejavnosti Agencije na 

države, zajete v širitveno politiko Unije in 

evropsko sosedsko politiko, države ob 

evropskih morskih bazenih spodbujajo 

izmenjavo informacij in sodelujejo pri 

oblikovanju tega seznama. 

Obrazložitev 

Razširitev nalog in dejavnosti Agencije na tretje države ob evropskih morskih bazenih pomeni, 

da te države sporočajo določene informacije o svojih javnih in/ali zasebnih mehanizmih. Ta 

izmenjava informacij bi morala biti prostovoljna in vključena v okvir medsebojne pomoči. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V poročilu je treba jasno navesti socio-

ekonomske, ekološke in finančne koristi 

pripravljenosti Agencije za odzivanje na 

onesnaženje z ladij in na onesnaženje 

morja, ki ga povzročijo naftni in plinski 
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objekti. 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je primerno, Komisija na podlagi 
navedenega poročila predlaga ustrezne 
spremembe te uredbe, še posebej da se 
upošteva znanstveni napredek na področju 
boja proti onesnaženju z ladij in 
onesnaženju morja, ki ga povzročijo naftni 
in plinski objekti, zlasti tistemu, ki ga 
povzroči nafta ali nevarne in zdravju 
škodljive snovi. 

Če je primerno, lahko Komisija na podlagi 
navedenega poročila predlaga ustrezne 
spremembe te uredbe, še posebej da se 
upošteva znanstveni napredek na področju 
boja proti onesnaženju z ladij in 
onesnaženju morja, ki ga povzročijo naftni 
in plinski objekti, zlasti tistemu, ki ga 
povzroči nafta ali nevarne in zdravju 
škodljive snovi, ter da se upoštevajo 
spremembe pri regionalnih in 

mednarodnih obveznostih Unije na tem 

področju. 

Obrazložitev 

Tehnični napredek ni edini dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri vmesni oceni rezultatov in 

dejavnostih Agencije. Unija je pristopila k različnim regionalnim in mednarodnim 

organizacijam, tako da mora kot članica teh organizacij upoštevati tudi spremembe pri svojih 

obveznostih. 

 
 


