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Poprawka 1
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także uważa, że należałoby uregulować
warunki pracy tych pracowników, w 
szczególności w związku z możliwością
wystąpienia w tych warunkach błędu 
ludzkiego;

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także przyznaje, że warunki pracy tych 
pracowników są i nadal powinny być 
regulowane, aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia w tych warunkach błędu 
ludzkiego i chronić pracowników;

Or. en

Poprawka 2
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także uważa, że należałoby uregulować 
warunki pracy tych pracowników, w 
szczególności w związku z możliwością 
wystąpienia w tych warunkach błędu 
ludzkiego;

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także uważa, że należałoby uregulować
szczególne warunki pracy tych 
pracowników, uwzględniając w 
szczególności napięcie psychologiczne;

Or. en



PE466.973v01-00 4/17 AM\868771PL.doc

PL

Poprawka 3
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także uważa, że należałoby uregulować 
warunki pracy tych pracowników, w 
szczególności w związku z możliwością 
wystąpienia w tych warunkach błędu 
ludzkiego;

1. podkreśla, że sektor eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego stanowi wysokie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z 
uwagi na niekiedy ekstremalne warunki 
środowiskowe, czas pracy w formie 12-
godzinnych zmian oraz odizolowanie, a 
także uważa, że należałoby uregulować 
warunki pracy tych pracowników, w 
szczególności w związku z możliwością 
wystąpienia w tych warunkach błędu 
ludzkiego; w związku z tym zaleca, aby 
pracownicy mogli korzystać z systemu 
ubezpieczeń, a także z usług towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych adekwatnie do 
występującego ryzyka;

Or. en

Poprawka 4
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar dokonania
ponownego przeglądu dyrektywy 
92/91/EWG i wzywa do przyjęcia
podejścia opartego na maksymalnej, a nie 
minimalnej harmonizacji mogącej 
doprowadzić do odmiennego traktowania 
pracowników w tym samym 
przedsiębiorstwie w zależności od miejsca 
wydobywania ropy naftowej i gazu 

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar dokonania przeglądu 
dyrektywy 92/91/EWG i wzywa do 
przyjęcia pełnego i otwartego podejścia 
oceniającego zarówno skuteczność 
istniejącego ustawodawstwa, jak i 
możliwości harmonizacji ustawodawstwa 
w przyszłości;
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ziemnego;

Or. en

Poprawka 5
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar dokonania
ponownego przeglądu dyrektywy 
92/91/EWG i wzywa do przyjęcia 
podejścia opartego na maksymalnej, a nie 
minimalnej harmonizacji mogącej 
doprowadzić do odmiennego traktowania 
pracowników w tym samym 
przedsiębiorstwie w zależności od miejsca 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar dokonania przeglądu 
dyrektywy 92/91/EWG i wzywa do
ustanowienia jasnych, skutecznych i
spójnych przepisów, które powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich pracowników 
sektora eksploatacji złóż podmorskich;

Or. en

Poprawka 6
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie posiadają już doskonałe 
mechanizmy bezpieczeństwa w 
porównaniu do tych istniejących na 
szczeblu międzynarodowym i europejskim;

Or. en
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Poprawka 7
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że ogromne znaczenie ma 
identyfikacja najlepszych praktyk w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny, a także 
szkoleń i kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 8
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konieczne są systemy 
skutecznych kontroli prowadzonych przez 
organy kontroli z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod, jak np. szczegółowe 
audyty dotyczące czasu pracy lub akcji 
ratowniczych;

3. podkreśla, że konieczne są systemy 
skutecznych kontroli prowadzonych przez 
organy kontroli z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod, jak np. szczegółowe 
audyty dotyczące czasu pracy lub akcji 
ratowniczych oraz kary nakładane za 
naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Or. en

Poprawka 9
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. oczekuje wypracowania kultury BHP 4. oczekuje wypracowania kultury BHP o 
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poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw i 
czynny udział pracowników, w 
szczególności poprzez konsultacje z nimi i 
włączenie ich w opracowywanie i 
stosowanie procedur bezpieczeństwa oraz 
poprzez informowanie o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z ich pracą;

charakterze prewencyjnym poprzez 
zaangażowanie przedsiębiorstw i czynny 
udział pracowników, w szczególności 
poprzez konsultacje z nimi i włączenie ich 
w opracowywanie i stosowanie procedur 
bezpieczeństwa oraz poprzez 
informowanie o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z ich pracą;
podkreśla znaczenie testowania i 
monitorowania tych procedur 
wykorzystując struktury hierachiczne, aby 
zagwarantować, że kierownictwo 
wysokiego szczebla także zostanie 
przeszkolone i poniesie odpowiedzialność 
w razie wypadku lub awarii systemu 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 10
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. oczekuje wypracowania kultury BHP 
poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw i 
czynny udział pracowników, w 
szczególności poprzez konsultacje z nimi i 
włączenie ich w opracowywanie i 
stosowanie procedur bezpieczeństwa oraz 
poprzez informowanie o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z ich pracą;

4. oczekuje wypracowania kultury BHP 
poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw, a 
także związków zawodowych i czynny 
udział pracowników, w szczególności 
poprzez konsultacje z nimi i włączenie ich 
w opracowywanie i stosowanie procedur 
bezpieczeństwa oraz poprzez 
informowanie o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z ich pracą;

Or. en

Poprawka 11
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa UE do promowania stosowania 
wytycznych MOP dotyczących systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy (MOP-BHP 2001) w przemyśle 
naftowym i gazowym;

Or. en

Poprawka 12
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zezwalania wyłącznie na opatrzone 
certyfikatem szkolenia wewnętrzne lub 
zewnętrzne i zwraca się do Komisji o 
opracowanie europejskich standardów 
certyfikacji;

Or. en

Poprawka 13
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wszyscy pracownicy, 
niezależnie od ich funkcji lub statusu 
wynikającego z umowy, powinni być także 
wyczerpująco informowani o procedurach 
BHP podczas pracy na znajdujących się 
na morzu instalacjach wydobywczych;

Or. en
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Poprawka 14
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości wspólnych surowych norm i 
systemów bezpieczeństwa, aby zapobiegać 
zagrożeniom i je ograniczać celem 
minimalizacji ryzyka i, w razie potrzeby, 
umożliwienia szybkiej i skutecznej reakcji 
oraz możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 15
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników, w 
tym wykonawców i podwykonawców,
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia i ujednolicenia ich celem 
zapewnienia spójnego wdrożenia na 
wszystkich europejskich wodach 
terytorialnych;

Or. en
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Poprawka 16
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia i o pozytywne porozumienie się 
z partnerami międzynarodowymi celem 
zbadania możliwości podjęcia globalnej 
inicjatywy w zakresie zasad BHP;

Or. en

Poprawka 17
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia i ich regularnego 
uaktualniania, tak aby były dostosowane 
do najnowszych technologii;

Or. en

Poprawka 18
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie 
możliwości określenia wymogów 
dotyczących szkolenia w państwach 
członkowskich UE dla pracowników 
wykonujących zadania o wysokim stopniu 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zwiększenia praw 
pracowniczych przez wprowadzenie 
ochrony przed nękaniem, aby 
zagwarantować pracownikom możliwość 
anonimowego zgłaszania właściwym 
władzom wad systemu bezpieczeństwa lub 
stwarzanego przez nie ryzyka;

Or. en

Poprawka 20
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie
bezpieczeństwa i szkolenia miały 
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie
ochrony zdrowia i szkolenia miały 
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 
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budowlanych; budowlanych;

Or. en

Poprawka 21
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie 
bezpieczeństwa i szkolenia miały 
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 
budowlanych;

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie 
bezpieczeństwa i szkolenia miały także
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 
budowlanych na podlegającym im terenie;

Or. en

Poprawka 22
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie 
bezpieczeństwa i szkolenia miały 
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 
budowlanych;

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie 
bezpieczeństwa i szkolenia miały 
zastosowanie do podwykonawców, którzy 
muszą posiadać kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia prac konserwacyjnych i 
budowlanych; pracownicy, w tym 
wykonawcy i podwykonawcy i organizacje 
pracownicze muszą być informowane o 
wszelkiego rodzaju ryzyku związanym z 
wykonywaną pracą zanim zostanie ona 
podjęta;

Or. en
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Poprawka 23
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca do nawiązania ściślejszej 
współpracy pomiędzy regionem Morza 
Bałtyckiego i Morza Północnego w 
zakresie wydobywania ropy naftowej i
gazu ziemnego; wzywa – uwzględniając 
najlepsze praktyki stosowane na Morzu 
Północnym – do rozpoczęcia gruntownej 
analizy ryzyka i skutków dla środowiska 
oraz przygotowawczych działań 
badawczych morskich instalacji do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego na szelfie Morza Bałtyckiego; 

Or. en

Poprawka 24
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę 
w Unii stosowały te same zasady w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w odniesieniu do każdej 
działalności prowadzonej na świecie.

7. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę 
w Unii stosowały te same zasady w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w odniesieniu do każdej 
działalności prowadzonej na świecie, 
chyba że operacje te są prowadzone w 
kraju stosującym wyższe standardy BHP 
niż UE, które w tej sytuacji mają 
zastosowanie.

Or. en
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Poprawka 25
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę 
w Unii stosowały te same zasady w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w odniesieniu do każdej 
działalności prowadzonej na świecie.

7. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę
lub działające w UE stosowały te same 
zasady w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w 
odniesieniu do każdej działalności 
prowadzonej na świecie i aby Komisja 
przedstawiła globalną inicjatywę, 
współpracując z Radą i Parlamentem, 
celem poprawy tych zasad w i poza UE.

Or. en

Poprawka 26
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa UE do współpracy z 
odpowiednimi krajami spoza UE, w tym z 
ich organizacjami pracowniczymi i 
organizacjami pracodawców, których 
obywatele świadczą usługi w unijnym 
przemyśle eksploatującym podmorskie 
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego celem 
zadbania o to, aby firmy posiadające 
siedzibę poza UE, ale pracujące na 
unijnych wodach terytorialnych 
przestrzegały unijnych warunków 
zatrudnienia i przepisów BHP;

Or. en
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Poprawka 27
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że także pracownicy 
zatrudnieni na dalszym etapie obróbki 
surowca na morzu lub na lądzie są 
narażeni na wyjątkowo wysokie ryzyko dla 
zdrowia i bezpieczeństwa; zwraca się do 
państw członkowskich o uwzględnienie 
tych pracowników podczas podejmowania 
działań regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 28
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. pragnie, aby indywidualne i regularne 
badania lekarskie pacjentów były 
oferowane pracownikom sektora 
eksploatującego podmorskie złoża ropy 
naftowej i gazu ziemnego; zaleca, aby co 
najmniej raz w roku organizowano 
pracownikom wizytę lekarską badającą 
ich stan fizyczny i psychiczny;

Or. en

Poprawka 29
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa UE do rozważenia możliwości 
utworzenia niezależnego ciała 
nadzorującego bezpieczeństwo i higienę 
wyłącznie w sektorze wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego; 

Or. en

Poprawka 30
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. pragnie, aby prowadzono stałą 
obserwację zagrożeń opartą na 
systematycznym gromadzeniu informacji i 
opinii naukowych, co pozwoli 
antycypować nowe i potencjalne 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 31
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. apeluje o większą przejrzystość, 
zwłaszcza jeśli chodzi o publiczne 
ujawnianie raportów z wypadków, ich 
potencjalnego wpływu na zdrowie 
publiczne, a także raportów z inspekcji; 
sugeruje centralizację tych informacji na 
europejskiej platformie publicznej;
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Or. en

Poprawka 32
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. pragnie, aby mechanizm oceny ryzyka 
ponoszonego przez pracowników został 
zatwierdzony i aby ta ocena została wzięta 
pod uwagę podczas obliczania 
wynagrodzenia pracowników.

Or. en


