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Amendamentul 64
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
siguranța activităților petroliere și gaziere 
offshore de prospectare, explorare și 
producție (Text cu relevanță pentru SEE)

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore 
de prospectare, explorare și producție (Text 
cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică întregului text. Dacă este adoptat, cuvântul „regulament” va 
trebui înlocuit cu cuvântul „directivă” în mod corespunzător și vor trebui realizate 
modificările procedurale corespunzătoare.

Amendamentul 65
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operațiunile petroliere și gaziere 
offshore au loc în medii tot mai dificile și 
în condiții extreme, în care accidentele pot 
avea consecințe devastatoare și 
ireversibile asupra mediului marin și de 
coastă, precum și efecte negative 
semnificative asupra economiilor de 
coastă.

Or. en

Amendamentul 66
Sabine Wils
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Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pe lângă riscurile considerabile ale 
unui accident major cauzat de activitățile 
petroliere și gaziere offshore, poluarea 
permanentă cu petrol în mediul marin și 
pierderile de gaze în ocean și în 
atmosferă, de la extracțiile de gaze 
offshore din timpul funcționării normale, 
constituie, de asemenea, în continuare o 
problemă, luând în considerare toate 
măsurile de siguranță.

Or. de

Justificare

Platformele de foraj poluează în mod constant marea, respectiv atmosfera, cu petrol și gaze, 
de asemenea, în timpul funcționării normale. Prin scurgeri, noroi de foraj și ape reziduale de 
la rafinării, mai multe milioane de tone de petrol ajung anual în ocean.

Amendamentul 67
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Extracția și utilizarea 
hidrocarburilor offshore contribuie la 
încălzirea globală și îngreunează 
atingerea de către Uniune a obiectivelor 
sale privind schimbările climatice și 
menținerea schimbărilor climatice la 2°C 
în comparație cu nivelurile preindustriale. 
Uniunea s-a angajat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până 
în 2050 în comparație cu nivelurile 
din 1990 în conformitate cu reducerile 
considerate necesare pentru țările 
dezvoltate ca grup, conform Grupului 
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interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC). Foaia de parcurs a 
Comisiei pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050, aprobată de 
Parlamentul European, recunoaște, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
sectorul energetic prin dezvoltarea de 
surse curate și regenerabile de energie.

Or. en

Amendamentul 68
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA) ar trebui să furnizeze 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maximum a riscurilor și 
punerea în aplicare corectă a legislației 
Uniunii în domeniul siguranței 
operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore. EMSA ar trebui să 
supravegheze inspecțiile, precum și 
sistemele de intervenție în caz de urgență 
ale statelor membre. 

Or. en

Amendamentul 69
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesară clarificarea faptului că (10) Este necesară clarificarea faptului că 
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titularii autorizațiilor pentru activități 
offshore în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE sunt, de asemenea, 
„operatori” potențial responsabili în sensul 
Directivei 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului16 și că pot să nu aibă dreptul, în 
această privință, să delege propriile 
responsabilități terților contractați.

titularii autorizațiilor pentru activități 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE sunt, de asemenea, „operatori” 
responsabili în sensul Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului16 și că pot să nu 
aibă dreptul, în această privință, să delege 
propriile responsabilități terților 
contractați.

Or. ro

Amendamentul 70
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, 
care se aplică activităților de explorare și 
de exploatare a petrolului și gazelor, 
proiectele care, printre altele, ar putea avea 
impacturi semnificative asupra mediului 
prin însăși natura, amploarea sau
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
atunci când o activitate face obiectul unei 
cereri de autorizare, ar trebui să se prevadă 
o participare efectivă a publicului în 
conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu.

(12) În conformitate cu Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, 
care se aplică activităților de explorare și 
de exploatare a petrolului și gazelor, 
proiectele care, printre altele, ar putea avea 
impacturi semnificative asupra mediului 
prin însăși natura, amploarea sau 
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Convenția de la Aarhus 
și Directiva 85/337/CEE, atunci când o 
activitate face obiectul unei cereri de 
autorizare, ar trebui să se prevadă o 
participare efectivă a publicului în 
conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu.
Reprezentanții publicului interesat ar 
trebui să aibă acces la justiție pentru a 
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contribui la protejarea dreptului de a trăi 
într-un mediu adecvat pentru sănătatea și 
bunăstarea personală.

Or. en

Justificare

Oglindește dispozițiile Directivei emisiilor industriale privind accesul la justiție.

Amendamentul 71
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, 
care se aplică activităților de explorare și 
de exploatare a petrolului și gazelor, 
proiectele care, printre altele, ar putea avea 
impacturi semnificative asupra mediului 
prin însăși natura, amploarea sau 
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
atunci când o activitate face obiectul unei 
cereri de autorizare, ar trebui să se prevadă 
o participare efectivă a publicului în 
conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu.

(12) În cadrul Directivei 2001/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului1 statele membre trebuie 
să identifice sisteme detaliate pentru 
participarea efectivă a publicului în ceea 
ce privește planurile și programele care 
sunt elaborate pentru energie. În plus, în
conformitate cu Directiva 2011/92/UE, 
care, printre altele, se aplică activităților 
de explorare și de exploatare a petrolului și 
gazelor, proiectele care, printre altele, ar 
putea avea impacturi semnificative asupra 
mediului prin însăși natura, amploarea sau 
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Directiva 2011/92/UE, 
atunci când o activitate face obiectul unei 
cereri de autorizare, ar trebui să se prevadă 
o participare efectivă a publicului în 
conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu.
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____________
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30

Or. en

Amendamentul 72
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Directiva 85/337/CEE1 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel 
cum a fost modificată, a realizat 
armonizarea principiilor referitoare la 
evaluările impactului proiectelor asupra 
mediului prin introducerea unor cerințe 
minime generale. Comisia ar trebui să ia 
în considerare elaborarea de orientări 
pentru evaluarea impacturilor tuturor 
etapelor proiectelor offshore, inclusiv ale 
activităților de explorare, operare și 
dezafectare, precum și elaborarea de 
cerințe specifice pentru condiții extreme 
de operare.
___________
1 JO L 175, 5.7.85, p. 40.

Or. en

Amendamentul 73
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu legate de apele din regiunea arctică, 

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu și vulnerabilitatea legate de apele 
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un mediu marin din vecinătatea UE de o 
importanță deosebită pentru Uniune, 
necesită o atenție specială pentru a asigura 
protecția mediului din regiunea arctică în 
ceea ce privește orice activități offshore, 
inclusiv explorarea.

unice din regiunea arctică, un mediu marin 
din vecinătatea UE de o importanță 
deosebită pentru Uniune care joacă un rol 
important în atenuarea schimbărilor 
climatice, necesită o atenție specială pentru 
a asigura protecția mediului din regiunea 
arctică. Atâta timp cât nu poate fi 
garantată o intervenție eficientă în cazul 
oricărui accident legat de condițiile din 
regiunea arctică, statele membre ar trebui 
să nu autorizeze activități offshore, 
inclusiv explorarea, în regiune.

Or. en

Amendamentul 74
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu legate de apele din regiunea arctică, 
un mediu marin din vecinătatea UE de o 
importanță deosebită pentru Uniune, 
necesită o atenție specială pentru a asigura 
protecția mediului din regiunea arctică în 
ceea ce privește orice activități offshore, 
inclusiv explorarea.

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu legate de apele din regiunea arctică,
un mediu marin din vecinătatea UE de o 
importanță deosebită pentru Uniune, 
necesită o atenție specială pentru a asigura 
protecția mediului din regiunea arctică, în 
cazul în care statele membre nu 
eliberează licențe de foraj pentru acest 
domeniu.

Or. de

Justificare

Riscul unui accident offshore major în apele UE este clasificat de către Comisie ca fiind 
semnificativ. Riscurile sunt de multiple ori mai ridicate în apele arctice. Companiile nu au 
experiență în ceea ce privește forajul în Marea Arctică. Consecințele unui accident în Marea 
Arctică ar fi catastrofale și incontrolabile. Numai după topirea gheții ar putea fi recuperate 
scurgerile de ulei. UE ar trebui, prin urmare, să intervină energic pentru un moratoriu.
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Amendamentul 75
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu legate de apele din regiunea arctică, 
un mediu marin din vecinătatea UE de o 
importanță deosebită pentru Uniune, 
necesită o atenție specială pentru a asigura 
protecția mediului din regiunea arctică în 
ceea ce privește orice activități offshore, 
inclusiv explorarea.

(40) Preocupările serioase în materie de 
mediu legate de apele din regiunea arctică, 
un mediu marin din vecinătatea UE de o 
importanță deosebită pentru Uniune, 
necesită o atenție specială pentru a asigura 
protecția mediului din regiunea arctică în 
ceea ce privește orice activități offshore, 
inclusiv explorarea. Se așteaptă ca statele 
membre care aparțin Consiliului Arctic să 
promoveze în mod activ, în strânsă 
cooperare cu Comisia și Grupul 
autorităților UE, cele mai înalte standarde 
cu privire la siguranța mediului în acest 
ecosistem vulnerabil și unic și crearea 
unui instrument internațional – de 
preferință obligatoriu – privind pregătirea 
și intervenția în caz de poluare cu petrol 
în mediul marin din regiunea arctică.

Or. en

Amendamentul 76
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Comisia și statele membre ar trebui 
să promoveze crearea unui regim 
internațional de reglementare eficient 
pentru a proteja regiunea arctică.

Or. en
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Amendamentul 77
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Echipamentele pentru limitarea 
eventualelor scurgeri ar trebui să 
constituie o parte esențială a planurilor de 
urgență și să fie disponibile în 
aproprierea instalațiilor pentru a permite 
montarea lor în timp util în caz de 
accident major.

Or. en

Amendamentul 78
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia ar trebui să 
studieze alte mijloace adecvate pentru a 
îmbunătăți prevenirea accidentelor 
petroliere și gaziere offshore și atenuarea 
consecințelor lor.

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia (prin 
intermediul Forumului autorităților 
offshore) ar trebui să studieze alte mijloace 
adecvate pentru a îmbunătăți prevenirea 
accidentelor petroliere și gaziere offshore 
și atenuarea consecințelor lor.

Or. en

Justificare

Comisia a instituit Forumul autorităților offshore pentru a furniza consultanță în materie de 
activități petroliere și gaziere offshore. După instituirea acestui grup, este necesar ca 
Comisia să lucreze în cadrul acestui grup pentru a explora alte măsuri și modalități 
corespunzătoare de îmbunătățire a prevenirii accidentelor petroliere și gaziere offshore și de 
atenuare a efectelor lor.
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Amendamentul 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore, a unor cerințe consolidate
privind capacitatea financiară, inclusiv 
disponibilitatea instrumentelor de garantare 
financiară adecvate sau a altor sisteme.

Or. ro

Amendamentul 80
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 

(48) Statele membre ar trebui să se 
asigure că operatorii din jurisdicția lor își 
demonstrează capacitatea de a plăti 
pentru consecințele daunelor cauzate de 
operațiunile lor, prin intermediul 
furnizării de garanții financiare, și ar 
trebui să hotărască ce instrumente 
(printre altele, asigurarea, fondurile de 
rezervă, garanțiile bancare, și/sau 
gestionarea în comun a riscurilor) sunt 
adecvate în acest scop. Întrucât 
instrumentele existente de garantare 



AM\909077RO.doc 13/97 PE492.910v01-00

RO

financiară, inclusiv disponibilitatea
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore și a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv îmbunătățirea
disponibilității instrumentelor de garantare 
financiară și a sistemelor. Comisia ar 
trebui să prezinte rapoarte cu privire la 
constatări și propuneri în termen de un an 
de la adoptarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 81
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme. În timp ce 
Comisia procedează la analize și studii 
mai aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, prezenta directivă nu ar 
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trebui să introducă nicio dispoziție nouă 
care se extinde dincolo de cea mai bună 
practică recunoscută actuală. Extinderea 
cerințelor privind garantarea financiară 
în această etapă nu ar oferi nicio garanție 
că piața ar pune în aplicare noile 
dispoziții în mod eficient și că acestea nu 
ar afecta în mod negativ alte sectoare 
relevante cum ar fi industria pescuitului 
sau capacitatea societăților petroliere mai 
mici de a opera în apele statelor membre.

Or. en

Amendamentul 82
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze imediat la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme. Până în 
momentul în care rezultatele analizei și 
ale studiilor sunt cunoscute și cele mai 
adecvate instrumente sunt introduse, 
statele membre are trebui să se asigure că 
operatorii aflați sub jurisdicția acestora 
demonstrează că sunt introduse suficiente 
garanții financiare pentru a acoperi 
riscurile estimate.
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Or. en

Amendamentul 83
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Statele membre ar trebui să se 
asigure că operatorii din jurisdicția lor își 
demonstrează capacitatea de a plăti 
pentru consecințele daunelor cauzate de 
operațiunile lor, în toate etapele 
proiectelor offshore (de explorare, 
operaționale și de dezafectare) prin 
intermediul furnizării de garanții 
financiare, și ar trebui să hotărască ce 
instrumente (printre altele, asigurarea, 
fondurile de rezervă, garanțiile bancare, 
și/sau gestionarea în comun a riscurilor) 
sunt adecvate în acest scop. Întrucât 
instrumentele existente de garantare 
financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore și a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv îmbunătățirea
disponibilității instrumentelor de garantare 
financiară și a sistemelor. Comisia ar 
trebui, până la 20 decembrie 2013, să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte cu privire la 
constatările și propunerile sale.

Or. en
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Amendamentul 84
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 85/337/CE, 
Directivei 2008/1/CE și Directivei 
2003/4/CE.

(6) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 85/337/CE, 
Directivei 2008/1/CE, Directivei 
2003/4/CE și Directivei 2001/42/CE.

Or. es

Justificare

La selección de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número de las 
mismas, localizaciones y características, no es inocua desde el punto de vista de las 
afecciones ambientales que pueden producir, por lo que no debe ser objeto de la decisión 
unilateral del operador, sino que debe someterse al proceso de evaluación ambiental previsto 
por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de 
ciertos planes y programas sobre el medio ambiente, con carácter previo a la autorización de 
la que deban ser objeto por parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación 
ambiental que corresponda a cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la 
Directiva 2011/92/UE, que no excluye la anterior sino que la complementa.

Amendamentul 85
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „acceptabil” înseamnă: ceea ce face un 
risc de accident major tolerabil în cea mai 
mare măsură posibilă, dincolo de care nicio 
reducere semnificativă a riscului nu 
rezultă din aportul suplimentar de timp, 
resurse sau cheltuieli;

1. „tolerabil” înseamnă cazul în care un 
risc de accident major este redus în cea 
mai mare măsură posibilă, dincolo de care 
aportul de timp, resurse sau cheltuieli 
necesar pentru a reduce suplimentar 
riscul ar fi extrem de disproporționat față 
de risc;

Or. en
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Amendamentul 86
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „acceptabil” înseamnă: ceea ce face un
risc de accident major tolerabil în cea mai 
mare măsură posibilă, dincolo de care nicio 
reducere semnificativă a riscului nu rezultă 
din aportul suplimentar de timp, resurse 
sau cheltuieli;

1. „tolerabil” înseamnă: condiții de 
operare în care măsurile de intervenție 
sunt disponibile și au un cost care să nu 
fie prohibitiv, în timp ce riscul de accident 
major a fost redus în cea mai mare măsură 
posibilă, dincolo de care nicio reducere 
semnificativă a riscului nu rezultă din 
aportul suplimentar de timp, resurse sau 
cheltuieli;

Or. en

(Dacă amendamentul este adoptat, referința la „acceptabil” din articolul 3, alineatul (4) se 
schimbă, de asemenea, în „tolerabil”.)

Amendamentul 87
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau 
explozia, pierderea semnificativă a 
controlului asupra sondei sau scurgerile 
semnificative de hidrocarburi în mediul 
înconjurător, daunele semnificative 
cauzate instalației sau echipamentelor de 
pe aceasta, pierderea integrității 
structurale a instalației și orice alt 
eveniment care implică decesul sau 
vătămarea majoră a cinci sau mai multe 
persoane care lucrează pe instalație sau 
care desfășoară activități legate de 
instalație;

18. „accident major” înseamnă:

(a) o explozie, pierderea controlului 
asupra sondei, o deversare de 
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hidrocarburi sau alte substanțe 
periculoase care implică decese sau 
vătămări grave ale persoanelor;
(b) un incident care provoacă daune 
grave instalației sau echipamentelor de pe 
aceasta, existând un risc iminent să 
rezulte decese sau vătămări grave ale 
persoanelor;
(c) oricare alt eveniment care are ca 
rezultat vătămarea gravă a cinci sau a 
mai multor persoane de pe instalația 
offshore de la care își face apariția sursa 
de pericol sau care desfășoară activități 
legate de aceasta;
(d) oricare daună gravă sau semnificativă 
adusă mediului în legătură cu cele de mai 
sus.

Or. en

Amendamentul 88
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau 
explozia, pierderea semnificativă a 
controlului asupra sondei sau scurgerile 
semnificative de hidrocarburi în mediul 
înconjurător, daunele semnificative 
cauzate instalației sau echipamentelor de 
pe aceasta, pierderea integrității 
structurale a instalației și orice alt 
eveniment care implică decesul sau 
vătămarea majoră a cinci sau mai multe 
persoane care lucrează pe instalație sau 
care desfășoară activități legate de 
instalație;

18. „accident major” înseamnă:

(a) o explozie, pierderea controlului 
asupra sondei, o deversare de 
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hidrocarburi sau alte substanțe 
periculoase care implică decese sau 
vătămări grave ale persoanelor;
(b) un incident care provoacă daune 
grave instalației sau echipamentelor de pe 
aceasta, existând un risc iminent să 
rezulte decese sau vătămări grave ale 
persoanelor;
(c) oricare alt eveniment care are ca 
rezultat decesul sau vătămarea gravă a 
cinci sau a mai multor persoane de pe 
instalația offshore de la care își face 
apariția sursa de pericol sau care 
desfășoară activități legate de aceasta;
(d) oricare incident major de mediu.

Or. en

Justificare

Litera (d) este importantă în mod special întrucât se asigură că deversările de hidrocarburi 
care nu provoacă decesul sau vătămarea, dar care provoacă daune semnificative mediului, 
sunt incluse în definiția unui accident major.

Amendamentul 89
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „lacună de intervenție în cazul 
scurgerilor de petrol” înseamnă: o situație 
în care activitățile ce ar putea cauza 
scurgeri de petrol sunt desfășurate în 
perioade în care nu se poate obține o 
reacție efectivă, fie pentru că tehnologiile 
disponibile nu vor fi eficace, fie pentru că 
aplicarea lor este exclusă din cauza unor 
condiții de mediu sau a altor factori 
restrictivi.

Or. en
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Amendamentul 90
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „operator” înseamnă: operatorul unei 
instalații de producție sau proprietarul 
unei instalații neproductive și operatorul 
unei operațiuni la sondă. Atât operatorul, 
cât și entitatea autorizată intră sub 
incidența definiției prevăzute la articolul 2 
alineatul (6) din Directiva 2004/35/CE;

22. „operator” înseamnă: orice persoană 
fizică sau juridică care operează o 
instalație sau căreia i-au fost delegate 
competențele economice sau competențele 
decizionale cu privire la funcționarea 
instalației;

Or. en

Amendamentul 91
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția, în scopuri comerciale, a 
petrolului și gazelor situate în subsolul 
zonei autorizate, inclusiv prelucrarea 
offshore a petrolului și gazelor și 
transportul acestora prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri 
și gurile sondei situate pe fundul mării 
și/sau stocarea gazului în formațiunile din 
subsol în scopul recuperării acestuia;

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția, în scopuri comerciale, a 
petrolului, gazelor, gazelor de șist și a 
hidratului de metan situate în subsolul 
zonei autorizate, inclusiv prelucrarea 
offshore și transportul prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri 
și gurile sondei situate pe fundul mării 
și/sau stocarea gazului în formațiunile din 
subsol în scopul recuperării acestuia;

Or. en

Justificare

Sursele noi de hidrocarburi încep să joace un rol tot mai important, având același potențial 
de a cauza accidente majore ca și forajul convențional de petrol și gaze. Prin urmare, se 
impune implicarea acestor surse în noua legislație încă de la început.
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Amendamentul 92
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „public interesat” înseamnă: 
publicul afectat sau care poate fi afectat 
de chestiunile care fac obiectul 
prezentului regulament sau publicul care 
este interesat de aceste chestiuni;

Or. en

Amendamentul 93
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „operatorul sondei” înseamnă: persoana 
numită de către entitatea autorizată pentru 
a planifica și a executa o operațiune la 
sondă.

33. „operatorul sondei” înseamnă: entitatea 
numită pentru a planifica și a executa o 
operațiune la sondă.

Or. en

Amendamentul 94
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „condiții extreme de operare” 
înseamnă: condițiile din zona de operare 
care duc la creșterea nivelurilor de risc în 
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ceea ce privește activitățile de foraj 
offshore și limitează capacitatea utilajelor 
sau a personalului competent să intervină 
în caz de urgență, să curețe sau să elimine 
petrolul sau substanțele periculoase 
deversate. Acestea includ condițiile fizice, 
geologice, ecologice, economice și sociale 
ale zonei, dar nu se limitează la acestea.

Or. en

Amendamentul 95
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „regiunea arctică” înseamnă: zona 
geografică cuprinsă între Cercul Arctic 
(66° 33'N)și linia de demarcație izotermă 
de 10° C.

Or. en

Amendamentul 96
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33b. „lacună de intervenție în cazul 
scurgerilor de petrol” înseamnă: o situație 
în care activitățile ce ar putea cauza 
scurgeri de petrol sunt desfășurate în 
perioade în care nu se poate obține o 
reacție efectivă, fie pentru că tehnologiile 
disponibile nu vor fi eficace, fie pentru că 
aplicarea lor este exclusă din cauza unor 
condiții de mediu sau a altor factori 
restrictivi.
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Or. en

Amendamentul 97
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care totuși se produce un 
accident major, operatorii și autoritățile 
competente iau toate măsurile adecvate 
pentru a limita consecințele acestuia asupra 
sănătății umane și asupra mediului și, acolo 
unde este cazul, pentru a evita 
perturbările grave ale producției de petrol 
și gaz în Uniune.

(3) În cazul în care totuși se produce un 
accident major, operatorii iau toate 
măsurile adecvate pentru a limita 
consecințele acestuia asupra sănătății 
umane și asupra mediului.

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui să fie responsabili pentru adoptarea de măsuri în cazul unui accident, în 
timp ce rolul autorităților competente este să se asigure că operatorii adoptă respectivele 
măsuri (acest lucru face obiectul articolelor 8 și 19). Luarea în considerare a perturbării 
producției nu ar trebui să umbrească intervenția în caz de accident major, unde prioritatea 
principală o constituie sănătatea omului urmată de impactul asupra mediului.

Amendamentul 98
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Activitățile petroliere și gaziere 
offshore reglementate de prezentul 
regulament sunt efectuate în baza unei 
evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile de 
accidente majore în cazul persoanelor, 

(4) Operatorii se asigură că activitățile
petroliere și gaziere offshore reglementate 
de prezentul regulament sunt efectuate în 
baza unei evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile 
reziduale de accidente majore în cazul 
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mediului și activelor offshore să fie 
acceptabile.

persoanelor, mediului și activelor offshore 
să fie tolerabile.

Or. en

Amendamentul 99
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Activitățile petroliere și gaziere 
offshore reglementate de prezentul 
regulament sunt efectuate în baza unei 
evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile de 
accidente majore în cazul persoanelor, 
mediului și activelor offshore să fie 
acceptabile.

(4) Operatorii se asigură că operațiunile
petroliere și gaziere offshore reglementate 
de prezenta directivă sunt efectuate în baza 
unei evaluări sistematice și actualizate în 
mod regulat a riscului și a punerii în 
aplicare a măsurilor de control astfel încât 
riscurile reziduale de accidente majore să 
fie tolerabile.

Or. en

Justificare

Operatorul ar trebui să fie responsabil pentru evaluarea riscului.

Amendamentul 100
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorii se asigură că operațiunile 
acestora în condiții de operare extreme nu 
compromit nici prevenirea și nici 
remedierea accidentelor. În cazul în care 
riscurile nu pot fi evitate sau gestionate la 
un nivel acceptabil, autoritatea 
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competentă refuză autorizarea. La 
acordarea autorizațiilor se ține cont în 
mod corespunzător de eficiența prevenirii 
unui accident și de capacitățile de 
intervenție în caz de urgență, inclusiv prin 
utilizarea unor modele de analiză a 
lacunei de intervenție în cazul scurgerilor 
de petrol. Operatorii asigură cel mai înalt 
nivel de performanță în ceea ce privește 
prevenirea și remedierea accidentelor, cel 
puțin egal cu performanța celor mai bune 
practici în condiții de operare normale, 
inclusiv suficiența resurselor, nivelurile 
de siguranță pentru mobilizare, perioadele 
de utilizare și ratele de recuperare și 
curățare a petrolului și a gazelor.

Or. en

Amendamentul 101
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pe baza principiului precauției și 
ținând cont de lacuna de intervenție în 
cazul scurgerilor de petrol restante și de 
lipsa capacităților de intervenție eficiente, 
statele membre nu autorizează 
operațiunile de explorare și extracție a 
hidrocarburilor offshore în regiunea 
arctică.

Or. en

Amendamentul 102
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele care 
pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele care 
pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

Or. ro

Amendamentul 103
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele 
care pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a tuturor răspunderilor pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în cauză, în 
special răspunderea pentru daunele aduse 
mediului. De asemenea, se ține cont de 
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responsabilitatea întreprinderilor la scară 
mondială în ceea ce privește accidentele 
sau incidentele în care solicitantul a fost 
implicat, inclusiv de transparența și 
eficiența oricăror măsuri de intervenție.

Or. en

Amendamentul 104
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele 
care pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a tuturor răspunderilor pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în cauză, în 
special răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

Or. en

Amendamentul 105
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
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autoritățile care eliberează autorizațiile 
nu acordă o autorizație decât dacă sunt 
mulțumite de măsura în care solicitantul 
a dovedit dispozițiile necesare, sub forma 
unei garanții financiare, pe baza 
aranjamentelor stabilite de statele 
membre, pentru a acoperi toate 
responsabilitățile care pot decurge din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă.

Or. en

Amendamentul 106
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Solicitantul aduce dovezi privind 
furnizarea unei garanții financiare 
adecvate pentru a acoperi toate 
responsabilitățile care pot decurge din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă.

Or. en

Amendamentul 107
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (3a) Autorizațiile asociate cu operațiunile 
de prospectare fac obiectul evaluării 
prealabile în domeniul mediului în 
conformitate cu Directiva 2001/42/CE 
privind baza de informații obținute din 
campaniile anterioare de cercetare 
seismică, geofizică și geochimică

Or. es

Justificare

La selección de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número de las 
mismas, localizaciones y características, no es inocua desde el punto de vista de las 
afecciones ambientales que pueden producir, por lo que no debe ser objeto de la decisión 
unilateral del operador, sino que debe someterse al proceso de evaluación ambiental previsto 
por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, con carácter previo a la autorización
de la que deban ser objeto por parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la 
evaluación ambiental que corresponda a cada acción concreta de perforación, de acuerdo 
con la Directiva 2011/92/UE, que no excluye la anterior sino que la complementa.

Amendamentul 108
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție pe baza evaluării 
impactului asupra mediului efectuate în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată, și se asigură 
că garanțiile financiare sunt 
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proporționale cu respectivele condiții. În 
cazul unui conflict, opinia autorității care 
eliberează autorizațiile în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE nu prevalează asupra 
opiniilor autorităților competente pentru 
sănătate, siguranță și mediu.

Or. en

Amendamentul 109
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție și se asigură că 
dispozițiile financiare pentru eventualele 
responsabilități în cazul unui accident 
major se situează la un nivel suficient de 
ridicat pentru a acoperi riscurile estimate.

Or. en

Amendamentul 110
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
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solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție. Concret, după 
caz, se iau în considerare riscurile și 
posibilele efecte asupra valorilor actuale 
din spațiile Rețelei Natura 2000 care ar 
putea fi afectate, precum și activitățile de 
pescuit, turistice și de captare a apei 
marine pentru desalinizare și 
aprovizionarea populației.

Or. es

Justificare

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón a la hora de hacer 
referencia genérica a los “riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada”, es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los 
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000.

Amendamentul 111
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
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în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție pe baza evaluării 
impactului asupra mediului efectuate în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată.

Or. en

Amendamentul 112
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când decid dacă acordă sau 
nu autorizație pentru desfășurarea 
activităților petroliere și gaziere offshore 
în temeiul Directivei 94/22/CE, 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
acordă o atenție deosebită mediilor 
marine și costiere sensibile din punct de 
vedere ecologic, dintre care multe au un 
rol important pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 113
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui acordată o atenție deosebită 
mediilor marine și costiere sensibile din 
punct de vedere ecologic, în special 
ecosistemelor care au un rol important 
pentru atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, cum ar fi 
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mlaștinile sărate și straturile de iarbă de 
mare și zonele marine protejate, precum 
zonele speciale de conservare în sensul 
Directivei Habitate, zonele speciale de 
protecție în sensul Directivei Păsări și 
zonele marine protejate, astfel cum s-a 
stabilit de către Uniune sau de către 
statele membre în cauză în cadrul 
acordurilor regionale sau internaționale 
semnate de acestea.

Or. en

Amendamentul 114
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Entitățile care solicită autorizația 
pentru desfășurarea de activități 
petroliere și gaziere offshore comunică 
toate elementele care dovedesc 
capacitatea lor tehnică și financiară, 
precum și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție. Autoritățile competente fac 
publice aceste informații.

Or. en

Amendamentul 115
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Principiul conform căruia poluatorul 
plătește se aplică strict tuturor daunelor 
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produse în apele marine și celor produse 
biodiversității, astfel încât companiile de 
petrol și gaze să poată răspunde pentru 
toate prejudiciile pe care le-au cauzat și să 
își asume acoperirea integrală, fără limită 
superioară, a daunelor potențiale, care 
sunt acoperite prin rezerve sau garanții 
financiare ale operatorilor.

Or. de

Justificare

Forajele offshore, în special în apele adânci și în zonele sensibile, sunt asociate cu riscuri 
majore. Accidentele determină daune de dimensiuni majore pentru mediu și costuri mari. 
Acestea trebuie suportate de către companiile responsabile. În niciun caz nu pot fi utilizate 
fonduri publice pentru reducerea prejudiciilor.

Amendamentul 116
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 20 decembrie 2013, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
disponibilitatea instrumentelor de 
garanție financiară, însoțit de propuneri 
de aranjamente care să faciliteze 
furnizarea de garanții financiare.

Or. en

Amendamentul 117
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Până la [un an de la adoptarea 
prezentului regulament], Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului, un raport privind 
disponibilitatea instrumentelor de 
garanție financiară, însoțit de propuneri 
de aranjamente care să faciliteze 
furnizarea de garanții financiare.

Or. en

Amendamentul 118
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă oportunități timpurii și efective 
de a participa la procedurile de autorizare 
în cadrul jurisdicției acestora, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa I la prezentul regulament. 
Procedurile în cauză sunt stabilite în anexa 
II la Directiva 2003/35/CE.

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă oportunități timpurii și efective 
de a participa la procedurile de autorizare 
și licențiere pentru activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cadrul jurisdicției 
acestora, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în anexa I la prezentul 
regulament. Procedurile în cauză sunt 
stabilite în anexa II la 
Directiva 2003/35/CE.

Or. en

Amendamentul 119
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participarea publicului este organizată eliminat



PE492.910v01-00 36/97 AM\909077RO.doc

RO

astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și 
gaziere offshore și pentru exploatarea 
acestora.

Or. en

Justificare

Necesitatea de a respecta informațiile confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial 
și proprietare nu trebuie să afecteze participarea publicului pe perioada procesului de 
autorizare și licențiere.

Amendamentul 120
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul la justiție

(1) Statele membre se asigură, în 
conformitate cu sistemul legislativ intern 
aplicabil, că membrii publicului 
interesat au acces la o cale de atac în fața 
unei instanțe sau a unui alt organism 
independent și imparțial instituit în 
conformitate cu legea, prin care este 
contestată legalitatea de fond sau de 
procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a 
omisiunilor în contextul procedurilor de 
autorizare și licențiere, atunci când este 
îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:
(a) aceștia au un interes suficient;
(b) aceștia invocă încălcarea unui drept, 
atunci când dispozițiile de procedură 
administrativă ale unui stat membru 
impun această condiție preliminară.
(2) Statele membre stabilesc stadiul în 
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care pot fi contestate deciziile, acțiunile 
sau omisiunile.
(3) Statele membre stabilesc ce înseamnă 
interes suficient și încălcarea unui drept 
în conformitate cu obiectivul de a acorda 
publicului interesat un acces larg la 
justiție.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului și care 
îndeplinește toate condițiile prevăzute de 
dreptul național este considerat suficient 
în sensul alineatului (1) litera (a).
Se consideră că aceste organizații au 
drepturi care pot fi încălcate în sensul 
alineatului (1) litera (b) a.
(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu exclud 
posibilitatea unei căi de atac prealabile în 
fața unei autorități administrative și nu 
aduc atingere obligației de a epuiza toate 
căile de atac administrative înainte de a 
iniția o cale de atac judiciară, atunci când 
legislația internă prevede această 
obligație.
Orice astfel de procedură trebuie să fie 
corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost 
care să nu fie prohibitiv.
(5) Statele membre se asigură că 
informațiile practice privind accesul la
căile de atac administrative și judiciare 
sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Replicarea dispozițiilor articolului 25 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, 
pentru a asigura consecvența cu Convenția de la Aarhus.

Amendamentul 121
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni
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Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Fondul pentru compensarea daunelor 

aduse mediului
În vederea compensării daunelor cauzate 
de activitățile offshore, s-a constituit pe 
lângă Comisie un „fond de garantare 
pentru daunele aduse mediului”.

Or. it

Amendamentul 122
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Valoarea fondului de garantare

Fondul de garantare prevăzut la articolul 
7 este constituit în proporție de 5 % din 
valoarea activității offshore și plătit de 
către entitatea autorizată să desfășoare 
această activitate sau de către orice 
entitate care participă la operațiunile 
offshore în baza unui contract cu 
entitatea autorizată. Suma alocată 
fondului de garanție nu revine sub nicio 
formă în sarcina cumpărătorului final al 
produselor comercializate de către 
entitatea autorizată. 

Or. it

Amendamentul 123
Birgit Schnieber-Jastram
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA) își extinde 
competențele (în afara principalului său 
obiectiv privind transportul maritim) cu 
scopul de a furniza statelor membre și 
autorităților competente ale acestora 
asistență tehnică și științifică pentru a 
asigura reducerea la maximum a 
riscurilor în domeniul siguranței 
operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore.

Or. en

Amendamentul 124
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Controlul de către agenție a siguranței 

operațiunilor offshore
(1) Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA) sau o nouă agenție 
înființată în acest scop, denumită în 
continuare „agenția”, furnizează 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maximum a riscurilor și 
punerea în aplicare corectă a legislației 
Uniunii în domeniul siguranței 
operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore.
(2) Agenția revizuiește autorizațiile 
acordate în temeiul prezentului 
regulament, controlează autoritățile 
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competente și supraveghează inspecțiile, 
precum și sistemele de intervenție în caz 
de urgență ale statelor membre.
(3) Agenția are, în plus, următoarele 
responsabilități în ceea ce privește 
intervenția în caz de urgență:
(i) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau a navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(ii) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere care se 
întind în afara apelor UE;
(iii) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile corective;
Agenția promovează la nivel internațional 
standarde ridicate de siguranță și cele mai 
bune practici în ceea ce privește 
operațiunile petroliere și gaziere offshore, 
prin intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.

Or. en

Amendamentul 125
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
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Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA)

EMSA are următoarele responsabilități:
(1) Supraveghează inspecțiile, precum și 
sistemele de intervenție în caz de urgență 
ale statelor membre.
(2) În ceea ce privește intervenția în caz 
de urgență:
(a) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau a navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(b) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere care se 
întind în afara apelor UE;
(c) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile corective;
(3) Promovează la nivel internațional 
standarde ridicate de siguranță și cele mai 
bune practici în ceea ce privește 
operațiunile petroliere și gaziere offshore, 
prin intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.

Or. en

Amendamentul 126
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada garanției financiare a 
operatorului.

Or. en

Amendamentul 127
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind riscurile majore referitor 
la o instalație de producție

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text; adoptarea sa presupune efectuarea modificărilor 
corespunzătoare în întregul text.

Amendamentul 128
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5, precum și elemente care dovedesc că 
opiniile reprezentanților lucrătorilor au 
fost luate în considerare.

Or. en



AM\909077RO.doc 43/97 PE492.910v01-00

RO

Amendamentul 129
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include detaliile menționate în anexa II 
părțile 3 și 5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 3 și 
5, precum și elemente care dovedesc că 
opiniile reprezentanților lucrătorilor au 
fost luate în considerare.

Or. en

Amendamentul 130
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia, în cooperare cu agenția, 
întocmește și actualizează periodic o listă 
a organizațiilor recunoscute ca 
verificatori terți independenți pentru 
instalații de producție în conformitate cu 
articolul 35.

Or. en

Amendamentul 131
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă interzice 
exploatarea sau punerea în exploatare a 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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oricărei instalații sau a oricărei părți din 
aceasta în cazul în care măsurile propuse 
de operator pentru prevenirea și 
combaterea accidentelor majore în 
conformitate cu articolele 10, 11, 13, și 14 
sunt considerate a fi deficiente.

Or. it

Amendamentul 132
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că, în cazul unui accident, o 
operațiune desfășurată la sondă sau 
exploatarea unei instalații pot avea efecte 
negative semnificative asupra apelor unui
alt stat membru, sau în cazul în care un stat 
membru susceptibil de a fi afectat în mod 
semnificativ solicită astfel, statul membru 
sub jurisdicția căruia urmează să fie 
efectuate operațiunile înaintează statului 
membru afectat informațiile relevante și se 
străduiește să adopte măsuri preventive 
comune pentru prevenirea daunelor.

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că un accident major legat de o 
operațiune petrolieră și gazieră offshore
aflată sub jurisdicția sa ar putea avea 
efecte negative semnificative asupra 
mediului dintr-un alt stat membru, sau în 
cazul în care un stat membru susceptibil de 
a fi afectat în mod semnificativ solicită 
astfel, statul membru sub jurisdicția căruia 
urmează să fie efectuate operațiunile 
înaintează statului membru afectat 
informațiile relevante și se străduiește să 
adopte măsuri convenite pentru prevenirea 
daunelor.

Or. en

Amendamentul 133
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că, în cazul unui accident, o 

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că un accident major legat de o 
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operațiune desfășurată la sondă sau 
exploatarea unei instalații pot avea efecte 
negative semnificative asupra apelor unui
alt stat membru, sau în cazul în care un stat 
membru susceptibil de a fi afectat în mod 
semnificativ solicită astfel, statul membru 
sub jurisdicția căruia urmează să fie 
efectuate operațiunile înaintează statului
membru afectat informațiile relevante și se 
străduiește să adopte măsuri preventive 
comune pentru prevenirea daunelor.

operațiune petrolieră și gazieră offshore
aflată sub jurisdicția sa ar putea avea 
efecte semnificative asupra mediului dintr-
un alt stat membru, sau în cazul în care un 
stat membru susceptibil de a fi afectat în 
mod semnificativ solicită astfel, statul 
membru sub jurisdicția căruia urmează să 
fie efectuate operațiunile înaintează către 
celălalt stat membru informațiile relevante 
în conformitate cu dispozițiile relevante 
ale legislației Uniunii, în special Directiva
85/337/CEE a Consiliului.

Or. en

Justificare

Textul original ar fi putut rezulta în cerințe excesive privind consultarea. Schimbarea 
„apelor” în „mediul” altui stat membru asigură includerea, de asemenea, a impacturilor 
atmosferice.

Amendamentul 134
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că, în cazul unui accident, o 
operațiune desfășurată la sondă sau 
exploatarea unei instalații pot avea efecte 
negative semnificative asupra apelor unui 
alt stat membru, sau în cazul în care un stat 
membru susceptibil de a fi afectat în mod 
semnificativ solicită astfel, statul membru 
sub jurisdicția căruia urmează să fie 
efectuate operațiunile înaintează statului 
membru afectat informațiile relevante și se 
străduiește să adopte măsuri preventive 
comune pentru prevenirea daunelor.

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că, în cazul unui accident, o 
operațiune desfășurată la sondă sau 
exploatarea unei instalații pot avea efecte 
negative semnificative asupra apelor unui 
alt stat membru, sau în cazul în care un stat 
membru susceptibil de a fi afectat în mod 
semnificativ solicită astfel, statul membru 
sub jurisdicția căruia urmează să fie 
efectuate operațiunile înaintează statului 
membru afectat, Comisiei și EMSA
informațiile relevante și adoptă măsurile 
convenite pentru prevenirea daunelor.

Or. en
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Amendamentul 135
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aplicarea alineatului (1) nu aduce 
atingere celorlalte dispoziții relevante din 
legislația Uniunii, în special Directivei 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului23 și Convenției privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier.

eliminat

Or. en

Amendamentul 136
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se străduiesc să 
adopte măsuri comune pentru prevenirea 
daunelor aduse mediului în cazul unui 
accident care ar putea avea efecte 
negative semnificative asupra apelor altor 
state membre.

Or. en

Amendamentul 137
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul prevăzut la alineatul (1) 
este prezentat autorităților competente ca 
parte a raportului privind riscurile majore 
prevăzut la articolele 10 și 11 sau împreună 
cu notificarea privind operațiunile 
desfășurate la sondă prevăzută la articolul 
13.

(2) Documentul prevăzut la alineatul (1) 
este prezentat autorității competente 
împreună cu raportul privind riscurile 
majore prevăzut la articolele 10 și 11 sau 
împreună cu notificarea privind 
operațiunile desfășurate la sondă prevăzută 
la articolul 13.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se prevadă transmiterea unei politici de prevenire a accidentelor majore ca 
document separat împreună cu raportul privind riscurile majore.

Amendamentul 138
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii prezintă propriile modalități 
de organizare privind controlul riscurilor 
majore în cadrul unui sistem de gestionare 
a siguranței, inclusiv modalitățile pentru 
pregătirea sau prezentarea rapoartelor 
privind riscurile majore și, dacă este 
necesar, notificările privind sondele 
prevăzute la articolele 10, 11 și 13, precum 
și propriile sisteme de verificare de către
organismele terțe independente a 
controalelor asupra riscurilor majore
prevăzute la articolul 15 și în anexa II 
partea 5.

(3) Operatorii prezintă propriile modalități 
de organizare privind controlul riscurilor 
majore în cadrul unui sistem de gestionare 
a siguranței, inclusiv modalitățile pentru 
pregătirea sau prezentarea rapoartelor 
privind riscurile majore și, dacă este 
necesar, notificările privind sondele 
prevăzute la articolele 10, 11 și 13, precum 
și propriile sisteme de verificare 
independentă prevăzute la articolul 15 și 
cerințele minime stabilite în anexa II 
partea 5.

Or. en

Justificare

Termenul „verificare de către organismele terțe independente” provoacă confuzie întrucât 
acesta limitează neintenționat realizarea verificării de către un organism terț. Propunerea 
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este de a utiliza termenul „verificare independentă” pe tot parcursul documentului.

Amendamentul 139
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Politica și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
IV și clarifică responsabilitatea principală a 
operatorului pentru controlul asupra 
riscurilor majore, care reprezintă o 
consecință a propriilor activități.

(4) Politica de prevenire a accidentelor 
majore și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
IV și clarifică responsabilitatea principală a 
operatorului pentru controlul asupra 
riscurilor majore, în legătură cu 
operațiunile petroliere și gaziere offshore.

Or. en

Amendamentul 140
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Politica și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
IV și clarifică responsabilitatea principală a 
operatorului pentru controlul asupra 
riscurilor majore, care reprezintă o 
consecință a propriilor activități.

(4) Politica și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele minime stabilite 
în anexa IV și clarifică responsabilitatea 
principală a operatorului pentru controlul 
asupra riscurilor majore, care reprezintă o 
consecință a propriilor activități.

Or. en

Amendamentul 141
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii stabilesc prioritățile pentru 
industria de profil și se consultă periodic 
cu reprezentanții statelor membre 
relevante, în temeiul articolului 27, pentru 
a pregăti și/sau a revizui standardele și 
orientările privind cele mai bune practici 
pentru controlul riscurilor de accidente 
offshore majore pe durata ciclului de 
viață al proiectării și desfășurării 
operațiunilor offshore; în acest sens, ei 
respectă cel puțin prezentarea generală 
din anexa IV.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este oportună includerea într-un regulament a unor măsuri care nu pot fi aplicate decât 
prin infracțiune de către autoritatea competentă sau statul membru sau de către Comisie. În 
cazul în care textul devine o directivă această eliminare poate fi retrasă.

Amendamentul 142
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează 
în Uniune se străduiesc, atunci când se 
află în afara Uniunii, să își desfășoare 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Justificare

Nu este oportună includerea într-un regulament a unor măsuri care nu pot fi aplicate decât 
prin infracțiune de către autoritatea competentă sau statul membru sau de către Comisie. În 
cazul în care textul devine o directivă această eliminare poate fi retrasă.

Amendamentul 143
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 144
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu obligațiile al căror obiect 
îl fac în temeiul prezentului articol și în 
conformitate cu articolele 21 și 23.

Or. en
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Amendamentul 145
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament. Până la 
20 decembrie 2013, Comisia prezintă un 
raport privind mecanismele 
corespunzătoare menite să asigure că 
întreprinderile stabilite în UE operează la 
nivel mondial în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 146
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care o activitate 
desfășurată de un operator prezintă un 
pericol imediat pentru sănătatea umană 
sau crește semnificativ riscul de accident 
major, operatorii adoptă imediat cele mai 
sigure măsuri posibile de atenuare, care 
pot include suspendarea exploatării 
instalației până când riscul sau pericolul 
concret și iminent este sub control.

Or. en
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Justificare

Prezentul alineat se bazează pe articolul 20 alineatul (2) și este mutat la articolul 18 întrucât 
acesta se referă la intervenția operatorului. Modificarea reflectă faptul că suspendarea în 
totalitate a operațiunii poate să nu fie întotdeauna cea mai sigură opțiune și, în unele cazuri, 
ar putea crește riscul de accident major.

Amendamentul 147
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care se iau măsurile 
menționate la alineatul (6a) de la 
prezentul articol, operatorul notifică în 
mod prompt, fără a compromite siguranța 
și în mod corespunzător autoritatea 
competentă.

Or. en

Justificare

Prezentul alineat se bazează pe articolul 20 alineatul (3) și este mutat la articolul 18 întrucât 
acesta se referă la intervenția operatorului.

Amendamentul 148
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă realizează 
aranjamentele corespunzătoare pentru a-și
asigura independența față de conflictele de 
interese între reglementarea în materie de 
siguranță și de protecție a mediului, pe de o 
parte, și funcțiile legate de dezvoltarea 
economică a statului membru, în special 
autorizarea activităților petroliere și gaziere 

(1) Statele membre în a căror jurisdicție 
se desfășoară activități petroliere și 
gaziere offshore realizează aranjamentele 
corespunzătoare pentru a asigura 
independența autorităților competente față 
de conflictele de interese între 
reglementarea în materie de siguranță și de 
protecție a mediului, pe de o parte, și 
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offshore și politica privind veniturile 
aferente acestor operațiuni și colectarea lor, 
pe de altă parte.

funcțiile legate de dezvoltarea economică a 
statului membru, în special autorizarea 
activităților petroliere și gaziere offshore și 
politica privind veniturile aferente acestor 
operațiuni și colectarea lor, pe de altă parte.
Autoritățile competente sunt, în special, 
independente funcțional de acele părți ale 
statelor membre responsabile pentru 
acordarea autorizațiilor în conformitate 
cu Directiva 94/22/CE și pentru stabilirea 
politicii privind veniturile aferente și 
colectarea lor, pe de altă parte.

Or. en

Amendamentul 149
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nerespectarea 
dispozițiilor de la alineatul (1) de la 
prezentul articol prezintă un pericol 
imediat pentru sănătatea umană sau 
amenință să producă un efect imediat 
negativ grav asupra siguranței și/sau a 
mediului, exploatarea instalației sau a unei 
părți relevante din aceasta este 
suspendată de către operator până în 
momentul în care se restabilește 
respectarea dispozițiilor.

(2) În cazul în care o activitate desfășurată 
de un operator prezintă un pericol imediat 
pentru sănătatea umană sau crește 
semnificativ riscul de accident major, 
operatorii adoptă măsuri imediate și 
corespunzătoare, cum ar fi suspendarea
exploatării instalației până în momentul în 
care riscul sau pericolul concret și 
iminent este sub control.

Or. en

Justificare

Textul trebuie modificat pentru a permite operatorilor să adopte măsuri acceptabile, inclusiv 
suspendarea exploatării instalației, până în momentul în care riscul sau pericolul concret și 
iminent este sub control. Această abordare va permite adoptarea unor acțiuni 
corespunzătoare (inclusiv proceduri prestabilite) de către operator. Suspendarea 
operațiunilor poate crește riscul de accident major.
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Amendamentul 150
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nerespectarea 
dispozițiilor de la alineatul (1) de la 
prezentul articol prezintă un pericol 
imediat pentru sănătatea umană sau 
amenință să producă un efect imediat 
negativ grav asupra siguranței și/sau a 
mediului, exploatarea instalației sau a unei 
părți relevante din aceasta este 
suspendată de către operator până în 
momentul în care se restabilește 
respectarea dispozițiilor.

(2) În cazul în care o activitate desfășurată 
de un operator prezintă un pericol imediat 
pentru sănătatea umană sau crește 
semnificativ riscul de accident major, 
operatorii adoptă imediat cele mai sigure 
măsuri posibile de atenuare, care pot 
include suspendarea exploatării instalației 
până în momentul în care riscul sau 
pericolul concret și iminent este sub 
control.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă faptul că suspendarea în totalitate a operațiunii poate să nu fie 
întotdeauna cea mai sigură opțiune și, în unele cazuri, ar putea crește riscul de accident 
major.

Amendamentul 151
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă elaborează
planuri anuale în vederea supravegherii 
eficiente, inclusiv prin inspecții, a 
activităților care prezintă riscuri majore, 
ținând seama de riscuri și verificând cu o 
atenție specială conformitatea cu 
documentele care îi sunt prezentate în 
temeiul articolului 9. Ea asigură 
monitorizarea eficacității sale și ia orice 
măsuri necesare cu scopul de a-i aduce 

(4) Autoritățile competente elaborează 
planuri anuale în vederea supravegherii 
eficiente, inclusiv prin inspecții, a 
activităților care prezintă riscuri majore, 
ținând seama de riscuri și acordând o 
atenție specială conformității cu 
rapoartele privind riscurile majore, 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență și notificările privind operațiunile 
la sondă care sunt prezentate în temeiul
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îmbunătățiri. articolului 9.

Or. en

Amendamentul 152
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre în a căror jurisdicție 
se desfășoară activități petroliere și 
gaziere offshore monitorizează 
eficacitatea autorității competente și iau 
toate măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea acesteia.

Or. en

Amendamentul 153
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea anonimă referitoare la 
preocupările în materie de siguranță

Raportarea referitoare la preocupările în 
materie de siguranță

Or. en

Amendamentul 154
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente stabilesc
proceduri cu scopul de a permite raportarea 
anonimă referitoare la preocupările în 
materie de siguranță și/sau de mediu legate 
de operațiunile petroliere și gaziere 
offshore. Autoritățile competente stabilesc, 
de asemenea, proceduri pentru investigarea 
unor astfel de raportări, menținând în 
același timp anonimatul persoanelor în 
cauză.

(1) Autoritățile competente stabilesc 
proceduri cu scopul de a permite raportarea 
referitoare la preocupările în materie de 
siguranță și/sau de mediu legate de 
operațiunile petroliere și gaziere offshore. 
Autoritățile competente stabilesc, de 
asemenea, proceduri pentru investigarea 
unor astfel de raportări.

Or. en

Amendamentul 155
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente stabilesc 
proceduri cu scopul de a permite raportarea 
anonimă referitoare la preocupările în 
materie de siguranță și/sau de mediu legate 
de operațiunile petroliere și gaziere 
offshore. Autoritățile competente stabilesc, 
de asemenea, proceduri pentru investigarea 
unor astfel de raportări, menținând în 
același timp anonimatul persoanelor în 
cauză.

(1) Autoritățile competente stabilesc 
proceduri cu scopul de a permite raportarea 
anonimă referitoare la preocupările în 
materie de siguranță și/sau de mediu legate 
de operațiunile petroliere și gaziere 
offshore. Autoritățile competente stabilesc, 
de asemenea, proceduri pentru investigarea 
unor astfel de raportări, menținând în 
același timp anonimatul persoanelor în 
cauză. Aceste proceduri sunt deschise, de 
asemenea, pentru angajații care participă 
la operațiunile din afara Uniunii. 
Autoritățile competente fac schimb de 
informații cu privire la aceste proceduri 
în cadrul Grupului autorităților UE.

Or. en

Amendamentul 156
Struan Stevenson, Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii comunică angajaților lor și 
angajaților subcontractanților relevanți
detaliile referitoare la regimurile naționale 
în conformitate cu alineatul (1) și se 
asigură că referințele cu privire la 
raportarea anonimă sunt incluse în cadrul 
formării profesionale și al comunicărilor 
relevante.

(2) Operatorii comunică angajaților lor,
contractanților și subcontractanților care 
au legătură cu operațiunea și angajaților 
acestora detaliile referitoare la regimurile 
naționale în conformitate cu alineatul (1) și 
se asigură că referințele cu privire la 
raportarea anonimă sunt incluse în cadrul 
formării profesionale și al comunicărilor 
relevante.

Or. en

Amendamentul 157
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii comunică angajaților lor și 
angajaților subcontractanților relevanți 
detaliile referitoare la regimurile naționale 
în conformitate cu alineatul (1) și se 
asigură că referințele cu privire la 
raportarea anonimă sunt incluse în cadrul 
formării profesionale și al comunicărilor 
relevante.

(2) Operatorii comunică angajaților lor și 
angajaților subcontractanților relevanți 
detaliile referitoare la regimurile naționale 
în conformitate cu alineatul (1) și se 
asigură că referințele cu privire la 
raportare sunt incluse în cadrul formării 
profesionale și al comunicărilor relevante.

Or. en

Amendamentul 158
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor și detaliile referitoare la 
schimbul de informații care trebuie să fie 
realizat. Actul de punere în aplicare este 
adoptat în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor.

Or. en

Amendamentul 159
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial afectate 
și la dispoziția Comisiei.

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial 
afectate, la dispoziția agenției și la 
dispoziția Comisiei.

Or. en

Amendamentul 160
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
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în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial afectate 
și la dispoziția Comisiei.

în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial 
afectate, la dispoziția EMSA și la 
dispoziția Comisiei.

Or. en

Amendamentul 161
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile în temeiul anexei VI sunt 
puse la dispoziția publicului fără a fi 
necesară o solicitare în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile ale legislației 
Uniunii privind accesul la informațiile 
despre mediu.

(1) Informațiile în temeiul articolelor 22-
25 și al anexei VI sunt puse la dispoziția 
publicului de către autoritatea competentă 
fără a fi necesară o solicitare în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu

Or. en

Amendamentul 162
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, de asemenea, printr-
un act de punere în aplicare, un format 
comun privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 

(2) Comisia, sprijinită de agenție,
stabilește, de asemenea, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun 
privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
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(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

Or. en

Amendamentul 163
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, de asemenea, printr-
un act de punere în aplicare, un format 
comun privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

(2) Comisia, sprijinită de EMSA,
stabilește, de asemenea, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun 
privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

Or. en

Amendamentul 164
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3



AM\909077RO.doc 61/97 PE492.910v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când își publică planurile 
naționale de intervenție în caz de urgență 
în temeiul articolului 30, statele membre 
se asigură că informațiile divulgate nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și 
gaziere offshore și pentru exploatarea 
acestora.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest punct ar trebui transferat la articolul 30 alineatul (3), care tratează cerințele privind 
planul extern de intervenție în caz de urgență și ar trebui modificat pentru a reglementa 
publicarea informațiilor despre mediu în legătură cu regulamentul.

Amendamentul 165
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc un raport 
anual privind:

(1) Statele membre pregătesc un raport 
anual privind siguranța și impactul asupra 
mediului al activităților petroliere și 
gaziere offshore care include:

Or. en

Amendamentul 166
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele referitoare la incidente în (c) datele referitoare la incidente în 
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conformitate cu sistemul comun de 
raportare prevăzut la articolul 22;

conformitate cu cerințele comune de 
publicare a raportării de la articolele 22 și 
23;

Or. en

Amendamentul 167
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) performanța în materie de siguranță și 
de mediu privind operațiunile petroliere și 
gaziere offshore desfășurate sub 
jurisdicția acestora.

(e) orice schimbare majoră în legătură cu 
prevenirea accidentelor majore și 
limitarea consecințelor accidentelor 
majore care se produc.

Or. en

Justificare

Referința la performanța privind siguranța și mediul ar trebui înlăturată, deoarece nu ar fi 
posibilă realizarea unei evaluări obiective pe baza comunicării incidentelor, iar acest lucru 
ar reprezenta un volum de muncă semnificativ dacă este extins dincolo de comunicarea 
incidentelor. Revizuirile performanței privind siguranța și mediul ar trebui să fie la 
latitudinea statelor membre și nu ar trebui să constituie o componentă a rapoartelor anuale.

Amendamentul 168
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre desemnează o 
autoritate responsabilă cu schimbul de 
informații în conformitate cu articolul 22 și 
cu publicarea informațiilor în conformitate 
cu articolul 23 și informează Comisia în 
mod corespunzător.

(2) Autoritățile competente sunt 
responsabile cu schimbul de informații în 
conformitate cu articolul 22 și cu 
publicarea informațiilor în conformitate cu 
articolul 23 și informează Comisia în mod 
corespunzător.
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Or. en

Amendamentul 169
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de 
statele membre și de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă. Comisia este 
sprijinită în îndeplinirea acestei sarcini de 
statele membre relevante în temeiul 
articolului 26.

eliminat

Or. en

Amendamentul 170
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de statele 
membre relevante în temeiul articolului 26.

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de agenție și 
statele membre relevante în temeiul 
articolului 27.

Or. en
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Amendamentul 171
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de statele 
membre relevante în temeiul articolului 26.

(3) În fiecare an până la 31 martie, 
Comisia publică rapoarte privind siguranța 
operațiunilor offshore pe cuprinsul Uniunii 
pe baza informațiilor comunicate acesteia 
de statele membre și de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă. Comisia este 
sprijinită în îndeplinirea acestei sarcini de 
statele membre relevante în temeiul 
articolului 26.

Or. en

Justificare

Comisia informează în mod regulat Parlamentul European, statele membre și publicul 
european cu privire la siguranța activităților offshore de prospectare, explorare și extracție.

Amendamentul 172
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de statele 
membre relevante în temeiul articolului 26.

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de EMSA și 
statele membre relevante în temeiul 
articolului 26.

Or. en
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Amendamentul 173
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care implică 
pierderi majore de active. Raportul privind 
investigația include o evaluare cu privire la 
eficiența reglementării autorității 
competente referitoare la instalația în cauză 
în perioada anterioară producerii 
accidentului și recomandări privind 
modificări adecvate, acolo unde este cazul, 
ale practicilor de reglementare relevante.

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care implică 
pierderi majore de active. Raportul privind 
investigația include o evaluare cu privire la 
eficiența supravegherii autorității 
competente referitoare la instalația în cauză 
în perioada anterioară producerii 
accidentului și recomandări privind 
modificări adecvate, acolo unde este cazul, 
ale practicilor de reglementare relevante.

Or. en

Amendamentul 174
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care 
implică pierderi majore de active. 
Raportul privind investigația include o 
evaluare cu privire la eficiența 
reglementării autorității competente 
referitoare la instalația în cauză în perioada 
anterioară producerii accidentului și 
recomandări privind modificări adecvate, 
acolo unde este cazul, ale practicilor de 
reglementare relevante.

(2) Statele membre inițiază investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore
Raportul privind investigația include, după 
caz, detalii relevante cu privire la 
reglementarea autorității competente 
referitoare la instalația în cauză în perioada 
anterioară producerii accidentului și 
recomandări privind oricare modificări 
corespunzătoare ale practicilor de 
reglementare relevante.

Or. en
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Amendamentul 175
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei și agenției la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

Or. en

Amendamentul 176
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația și al raportului de evaluare 
pregătit în conformitate cu alineatul (2) de 
la prezentul articol este furnizat Comisiei 
la finalizarea investigației sau la finalizarea 
procedurilor legale, în funcție de care 
situație survine mai târziu. Sub rezerva
posibilelor constrângeri legale, un raport 
separat este pus la dispoziția publicului, 
care include informații în conformitate cu 
anexa VI. Informațiile despre mediu 
incluse în raport sunt în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2003/4/CE.

Or. en
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Amendamentul 177
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei și EMSA la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

Or. en

Amendamentul 178
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ca urmare a investigațiilor proprii 
prevăzute la alineatul (2), autoritatea 
competentă pune în aplicare orice 
recomandări rezultate pe baza investigației 
care sunt de competența sa.

(4) Ca urmare a investigațiilor prevăzute la 
alineatul (2), autoritatea competentă pune 
în aplicare orice recomandări rezultate pe 
baza investigației care sunt de competența 
sa.

Or. en

Amendamentul 179
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei persoane fizice sau 
juridice, la cerere, informațiile primite în 
temeiul prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei entități, la cerere, 
informațiile primite în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 180
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei persoane fizice sau 
juridice, la cerere, informațiile primite în 
temeiul prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei entități fizice sau 
juridice, la cerere, informațiile obținute în 
temeiul articolelor 24 și 25.

Or. en

Amendamentul 181
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Solicitările privind informațiile obținute 
de către autoritatea competentă în 
conformitate cu prezentul regulament pot fi 
refuzate în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(2) din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24.

(2) Solicitările privind informațiile obținute 
de către autoritatea competentă în 
conformitate cu prezentul regulament pot fi 
refuzate în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatele 
(1) și (2) din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24.

Or. it
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Amendamentul 182
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul furnizează
autorității competente și pune la dispoziția 
publicului o variantă a documentului care 
nu include informații confidențiale.

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul prezintă autorității 
competente și pune la dispoziția publicului 
o variantă a documentului solicitat care nu 
include informații confidențiale.

Or. en

Amendamentul 183
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În strânsă cooperare cu statele membre, 
inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul 
convențiilor privind mările regionale, 
Comisia promovează cooperarea cu țările 
terțe care desfășoară operațiuni petroliere și 
gaziere offshore în aceleași regiuni marine 
ca și statele membre.

(1) În strânsă cooperare cu statele membre, 
inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul 
convențiilor privind mările regionale sau al 
altor mecanisme de cooperare 
internațională, Comisia adoptă măsuri 
pentru a asigura cooperarea cu țările terțe 
care desfășoară operațiuni petroliere și 
gaziere offshore în aceleași regiuni marine 
ca și statele membre.

Or. en

Amendamentul 184
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică și la Marea Neagră.

Or. en

Amendamentul 185
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică. Comisia intervine, de 
asemenea, în locurile potrivite pentru un 
moratoriu privind activitățile petroliere și 
gaziere offshore din apele arctice.

Or. de

Justificare

Riscul unui accident offshore major în apele UE este clasificat de către Comisie ca fiind 
semnificativ. Riscurile sunt de multiple ori mai ridicate în apele arctice. Companiile nu au 
experiență în ceea ce privește forajul în Marea Arctică. Consecințele unui accident în Marea 
Arctică ar fi catastrofale și incontrolabile. Numai după topirea gheții ar putea fi recuperate 
scurgerile de ulei. UE ar trebui, prin urmare, să intervină energic pentru un moratoriu.

Amendamentul 186
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional.

Or. en

Amendamentul 187
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică. Comisia utilizează 
politica europeană de vecinătate ca 
instrument de recomandare a celor mai 
înalte standarde ecologice și de siguranță.

Or. en

Amendamentul 188
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre și autoritățile 
competente ale acestora nu acordă 
autorizații de explorare și/sau foraj al 
petrolului și gazelor în regiunea arctică și 
nici în câmpiile care se extind până la 
regiunea arctică.

Or. en

Amendamentul 189
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un accident 
major în fază incipientă produs în cadrul 
instalației sau al zonei exclusive stabilite 
de statul membru în jurul perimetrului 
instalației sau al gurii sondei submarine;

(a) să fie inițiate pentru a interveni în cazul 
unui accident major produs în cadrul 
instalației, care implică o instalație sau 
infrastructura conectată;

Or. en

Amendamentul 190
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un accident 
major în fază incipientă produs în cadrul 
instalației sau al zonei exclusive stabilite 
de statul membru în jurul perimetrului 
instalației sau al gurii sondei submarine;

(a) să fie inițiate pentru a preveni 
extinderea sau a limita consecințele unui
accident legat de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore în cadrul unei zone
exclusive stabilite de statul membru în 
jurul perimetrului instalației, al gurii sondei 
submarine sau al conductei;
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Or. en

Amendamentul 191
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie executate în conformitate cu 
planul de urgență extern în cazul în care 
accidentul s-a extins în afara instalației.

(b) să fie în conformitate cu planul extern 
de intervenție în caz de urgență în cazul în 
care accidentul s-a extins și se impune 
completarea planului intern de intervenție 
în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 192
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul menține echipamentele și 
expertiza relevante pentru plan astfel încât 
acestea să fie disponibile în orice situație și 
să fie folosite în comun cu statul membru, 
în cazul în care este necesar, pentru 
aplicarea planului extern de intervenție în 
caz de urgență.

(2) Operatorul menține accesul la 
echipamentele și expertiza relevante pentru 
plan astfel încât acestea să fie disponibile 
în orice situație și să fie folosite în comun 
cu statul membru relevant, în cazul în care 
este necesar, pentru aplicarea planului 
extern de intervenție în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 193
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de urgență intern este pregătit în 
conformitate cu dispozițiile anexei V și 
este actualizat în conformitate cu orice 
modificare adusă evaluării riscurilor 
majore referitoare la planul privind sonda 
sau, dacă este cazul, la raportul privind 
riscurile majore. Orice astfel de actualizări 
sunt comunicate autorității responsabile 
cu pregătirea planurilor externe de 
intervenție în caz de urgență pentru zona în 
cauză.

(3) Planul intern de intervenție în caz de 
urgență este pregătit în conformitate cu 
dispozițiile anexei V și este actualizat în 
conformitate cu orice modificare relevantă 
adusă evaluărilor riscurilor referitoare la 
raportul privind riscurile majore sau 
notificările prezentate în conformitate cu 
anexa II. Orice astfel de actualizări sunt 
notificate autorităților relevante 
responsabile cu planurile externe de 
intervenție în caz de urgență pentru zona în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 194
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planul intern de intervenție în caz de 
urgență este integrat altor dispoziții 
privind protecția și salvarea personalului 
de pe instalația avariată, astfel încât să se 
asigure o șansă ridicată de supraviețuire.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții sunt incluse în planul intern de intervenție în caz de urgență (a se vedea 
anexa V). Prin urmare, acest punct este inutil și ar trebui eliminat.

Amendamentul 195
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul testează periodic eficiența
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență.

(5) Operatorul testează anual planul intern 
de intervenție în caz de urgență pentru a 
demonstra eficacitatea echipamentului și 
capacității de reacție a acestora în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de siguranță 
și performanță în operațiunile de 
evacuare, izolare și control, recuperare, 
curățare și eliminare.

Or. en

Amendamentul 196
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul testează periodic eficiența
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență.

(5) Operatorul testează periodic planurile 
interne de intervenție în caz de urgență
pentru a demonstra eficacitatea 
echipamentului și capacității de reacție a 
acestora, recunoscând că este adecvată 
testarea anumitor echipamente și 
capacități critice mai frecvent decât a 
altora.

Or. en

Amendamentul 197
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Operatorul pune la dispoziția 
publicului planurile interne de intervenție 
în caz de urgență.
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Or. en

Amendamentul 198
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
urgență externe referitoare la toate 
instalațiile petroliere și gaziere offshore și 
la zonele eventual afectate aflate sub 
jurisdicția lor.

(1) Statele membre pregătesc planuri 
externe de intervenție în caz de urgență 
referitoare la toate instalațiile petroliere și 
gaziere offshore sau la infrastructura 
conectată și la zonele eventual afectate 
aflate sub jurisdicția lor. Planurile externe 
de intervenție în caz de urgență specifică 
rolul operatorilor în intervenția de 
urgență externă și răspunderea care le 
revine operatorilor pentru cheltuielile 
aferente intervenției de urgență externă.

Or. en

Amendamentul 199
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
urgență externe referitoare la toate 
instalațiile petroliere și gaziere offshore și 
la zonele eventual afectate aflate sub 
jurisdicția lor.

(1) Statele membre pregătesc planuri 
externe de intervenție în caz de urgență 
referitoare la toate instalațiile petroliere și 
gaziere offshore sau la infrastructura 
conectată și la zonele eventual afectate 
aflate sub jurisdicția lor. Planurile externe 
de intervenție în caz de urgență specifică 
rolul operatorilor în intervenția de 
urgență externă.

Or. en
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Amendamentul 200
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
urgență externe referitoare la toate 
instalațiile petroliere și gaziere offshore și 
la zonele eventual afectate aflate sub 
jurisdicția lor.

(1) Statele membre pregătesc planuri 
externe de intervenție în caz de urgență 
referitoare la toate instalațiile petroliere și 
gaziere offshore sau la infrastructura 
conectată și la zonele eventual afectate 
aflate sub jurisdicția lor. Planurile externe 
de intervenție în caz de urgență specifică 
rolul operatorilor în intervenția de 
urgență externă și răspunderea care le 
revine operatorilor pentru cheltuielile 
aferente intervenției de urgență externă.

Or. en

Amendamentul 201
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile sau 
infrastructura conectată existente sau 
planificate în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

Or. en
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Amendamentul 202
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne actuale de intervenție în 
caz de urgență privind instalațiile
amplasate sau infrastructura conectată
existente sau planificate în zona în cauză. 
Trebuie să se țină seama de orice 
actualizare recomandată de către un 
operator cu privire la planurile interne.

Or. en

Amendamentul 203
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexelor I și V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei și a publicului, dacă 
este cazul.

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexei V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei, a EMSA și a 
publicului, dacă este cazul. Procedurile 
adoptate pentru informarea publicului 
sunt cele stabilite în anexa II la 
Directiva 2003/35/CE. Atunci când își 
publică planurile externe de intervenție în 
caz de urgență, statele membre sub a 
căror jurisdicție se desfășoară activități 
petroliere și gaziere offshore se asigură că 
informațiile divulgate nu comportă riscuri 
pentru siguranța și securitatea 
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instalațiilor petroliere și gaziere offshore 
și pentru exploatarea acestora și nici 
pentru personalul operatorilor, al 
autorităților competente sau al altor terți.

Or. en

Justificare

Referința la anexa I ar trebui eliminată deoarece nu este relevantă pentru dispozițiile 
articolului 30 alineatul (3). Proiectul ar trebui completat, de asemenea, de textul transferat 
de la articolul 23 alineatul (3). Din motive de securitate, de exemplu, statele membre pot să 
nu dorească să publice numele și detaliile personale ale persoanelor implicate în activitățile 
petroliere și gaziere offshore.

Amendamentul 204
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a atinge un nivel ridicat de 
compatibilitate și interoperabilitate privind 
echipamentele de intervenție și expertiza 
între toate statele membre dintr-o regiune 
geografică și, dacă este cazul, din afara 
acesteia. Statele membre încurajează 
industria de profil să elaboreze 
instrumente de intervenție compatibile în 
conformitate cu prezentul alineat.

(4) Statele membre în a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
offshore iau toate măsurile adecvate pentru 
a atinge un nivel ridicat de compatibilitate 
și interoperabilitate privind echipamentele 
de intervenție și expertiza între toate statele 
membre dintr-o regiune geografică și, dacă 
este cazul, din afara acesteia. Statele 
membre în cauză încurajează industria de 
profil să elaboreze echipamente și servicii
de intervenție compatibile în conformitate 
cu prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 205
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție pe 
teritoriul lor sau sub jurisdicția lor atât de 
entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse la 
dispoziția celorlalte state membre și, în 
mod reciproc, sunt disponibile țărilor terțe 
învecinate și Comisiei.

(6) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție pe 
teritoriul lor sau sub jurisdicția lor atât de 
entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse, la cerere,
la dispoziția celorlalte state membre și a 
Comisiei și, în mod reciproc, sunt 
disponibile țărilor terțe învecinate.

Or. en

Amendamentul 206
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul informează imediat 
autoritățile relevante cu privire la un 
accident major sau la o situație care 
prezintă un risc imediat de accident major. 
În cazul în care este necesar, autoritățile 
relevante sprijină operatorul în cauză în 
vederea prevenirii extinderii riscului sau a 
accidentului.

(1) Operatorul informează imediat 
autoritățile relevante cu privire la un 
accident major sau la o situație care 
prezintă un risc imediat de accident major. 
În cazul în care este necesar, autoritățile 
relevante sprijină operatorul în cauză în 
vederea prevenirii extinderii riscului sau a 
accidentului. Notificarea include 
circumstanțele accidentului și 
consecințele prevăzute ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 207
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui accident, autoritățile 
relevante, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele.

(2) În cazul unui accident major, 
operatorul, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele. Operatorul poate fi 
sprijinit de autoritățile relevante care pot 
furniza resurse suplimentare.

Or. en

Amendamentul 208
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui accident, autoritățile 
relevante, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele.

(2) În cazul unui accident, atât autoritățile 
relevante, cât și operatorii în cauză iau 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
extinderea accidentului și pentru a-i limita 
consecințele.

Or. en

Amendamentul 209
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui accident, autoritățile 
relevante, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele.

(2) În cazul unui accident major, 
operatorul ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni extinderea accidentului și 
pentru a-i limita consecințele.

Or. en
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Amendamentul 210
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
pun, în mod reciproc, informații la 
dispoziția Comisiei și a eventualelor state 
afectate sau a țărilor terțe și iau în 
considerare riscurile identificate atunci 
când pregătesc planul de urgență extern. 
Statele membre în cauză își coordonează 
propriile planuri de urgență pentru a 
facilita răspunsul comun în cazul unui 
accident.

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
în cauză pun, în mod reciproc, informații 
la dispoziția Comisiei și a eventualelor 
state afectate sau a țărilor terțe și iau în 
considerare riscurile identificate atunci 
când pregătesc planul extern de intervenție 
în caz de urgență. Statele membre în cauză 
își coordonează propriile planuri de 
intervenție în caz de urgență pentru a 
facilita răspunsul comun în cazul unui 
accident. În cazul în care efectele 
transfrontaliere ale accidentelor petroliere 
și gaziere offshore pot fi prevăzute, iar 
acestea prezintă riscuri pentru țările terțe, 
statele membre pun, în mod reciproc, 
informații la dispoziția Comisiei și a 
țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 211
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
pun, în mod reciproc, informații la 
dispoziția Comisiei și a eventualelor state 
afectate sau a țărilor terțe și iau în 

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
în cauză fac schimb de informații cu 
eventualele state afectate sau țările terțe 
învecinatei atunci când pregătesc planurile 
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considerare riscurile identificate atunci 
când pregătesc planul de urgență extern.
Statele membre în cauză își coordonează 
propriile planuri de urgență pentru a 
facilita răspunsul comun în cazul unui 
accident.

externe de intervenție în caz de urgență și 
convin asupra sistemelor de coordonare a 
punerii în aplicare a acestor planuri care 
să faciliteze o intervenție comună în cazul 
unui accident.

Or. en

Justificare

Nu este necesar sau adecvat ca Comisia să fie implicată în acorduri bilaterale și aranjamente 
privind intervenția în caz de incidente, exceptând cunoașterea faptului că acordurile există.

Amendamentul 212
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre coordonează măsurile 
referitoare la zonele din afara granițelor 
Uniunii pentru a preveni eventualele efecte 
negative ale operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore.

(2) Statele membre în cauză coordonează 
măsurile referitoare la zonele din afara 
granițelor Uniunii pentru a preveni 
eventualele efecte negative ale 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore.

Or. en

Amendamentul 213
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre își testează periodic 
capacitatea de pregătire în vederea unei 
intervenții eficiente în cazul accidentelor, 
cooperând cu statele membre posibil 
afectate, agențiile relevante ale UE sau cu 
țările terțe. Comisia poate contribui la 

(3) Statele membre în cauză își testează 
periodic capacitatea de pregătire în vederea 
unei intervenții eficiente în cazul 
accidentelor, cooperând cu alte state
membre posibil afectate, agențiile relevante 
ale UE sau cu țările terțe învecinate. 
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exercițiile care se axează pe testarea 
mecanismelor de urgență transfrontaliere și 
ale Uniunii.

Comisia poate contribui la exercițiile care 
se axează pe testarea mecanismelor de 
urgență transfrontaliere și ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 214
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere Comisia 
și statele membre care pot fi afectate de 
situația de urgență respectivă.

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere statele 
membre care pot fi afectate de situația de 
urgență respectivă și Comisia.

Or. en

Amendamentul 215
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere Comisia 
și statele membre care pot fi afectate de 
situația de urgență respectivă.

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere Comisia
și statele membre sau țările terțe care pot 
fi afectate de situația de urgență respectivă.

Or. en
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Amendamentul 216
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 35 din 
prezentul regulament pentru a adapta 
cerințele din anexele I-VI la regulament la 
cele mai recente progrese în domeniul 
tehnologiilor și procedurilor relevante.

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 35 din 
prezentul regulament pentru a adapta 
cerințele de la punctele 3, 4 și 5 din anexa
VI la regulament la cele mai recente 
progrese în domeniul tehnologiilor și 
procedurilor relevante.

Or. en

Amendamentul 217
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolul 
35 din prezentul regulament, în vederea 
aplicării cu exactitate a cerințelor 
menționate în regulament în legătură cu:

eliminat

(a) detaliile care trebuie prezentate în 
notificarea de proiectare sau în raportul 
privind riscurile majore, în conformitate 
cu anexa II punctele 1, 2, 3, 6;
(b) notificarea privind operațiunile la 
sondă/combinate, în conformitate cu 
anexa II punctele 4 și 7;
(c) cerințele cu privire la verificarea de 
către organisme terțe independente, în 
conformitate cu anexa II punctul 5 litera 
(d), cerințele privind funcționarea și 
organizarea autorităților competente, în 
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conformitate cu anexa III și
(d) cerințele referitoare la prevenirea 
riscurilor majore de către operatori, 
prezentate în anexa IV.

Or. en

Justificare

Dacă aceste elemente fac obiectul actelor delegate, va fi dificilă actualizarea regulată a 
acestora astfel încât să reflecte modificările relevante materiale, tehnice sau aferente 
echipamentelor de care s-ar putea să trebuiască să se țină cont. Prin urmare, anexele ar 
trebui să stabilească cerințe minime, iar autorităților competente ar trebui să li se impună să 
actualizeze și să îmbunătățească standardele, ceea ce poate implica cerințe legate de 
informații suplimentare față de cele incluse în anexe.

Amendamentul 218
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
directiva respectivă se înlocuiește cu textul 
următor:

(1) Comisia realizează, anterior 
modificării Directivei 2004/35/CE, o 
evaluare a impactului pentru a stabili 
modul în care extinderea domeniului de 
aplicare geografic al directivei va afecta 
toate sectoarele industriei marine. 
Comisia asigură consultarea deplină a 
sectoarelor relevante, inclusiv a 
industriilor pescuitului și asigurărilor.

Or. en

Justificare

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (Directiva 2004/35/CE) se aplică 
pentru toate industriile care activează în sectorul maritim, nu doar pentru industria 
petrolieră și gazieră. Prin urmare, orice modificare din prezentul regulament va avea în mod 
inevitabil implicații la nivelul altor industrii din sectorul maritim, în special pentru industria 
pescuitului. Comisia trebuie să se asigure că Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător rămâne realizabilă, practică și eficientă pentru sectoarele relevante.



AM\909077RO.doc 87/97 PE492.910v01-00

RO

Amendamentul 219
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
2008/56/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) asupra stării ecologice a apelor marine 
în cauză, astfel cum au fost definite de
Directiva 2008/56/CE, în măsura în care 
aspectele speciale privind starea ecologică 
a mediului marin nu fac deja obiectul 
Directivei 2000/60/CE;”

(ii) asupra stării ecologice a apelor marine 
în cauză, astfel cum au fost definite la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din
Directiva 2008/56/CE în măsura în care 
aspectele speciale privind starea ecologică 
a mediului marin nu fac deja obiectul 
Directivei 2000/60/CE;”

Or. en

Amendamentul 220
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Modificarea Directivei 2008/99/CE 

privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal

Directiva 2008/99/CE se modifică după 
cum urmează:
1. La articolul 3, se adaugă următoarea 
literă:
„(j) un accident grav de poluare cu 
petrol”.
2. În anexa A, se adaugă următoarea 
liniuță:
„- Regulamentul XX/XX/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind siguranța activităților petroliere și 
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gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție.”

Or. en

Amendamentul 221
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Modificarea Directivei 2008/99/CE 

privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal

Directiva 2008/99/CE se modifică după 
cum urmează:
1. La articolul 3, se adaugă următoarea 
literă:
„(h) orice act care provoacă deteriorarea 
semnificativă a unui habitat în cadrul 
unui sit protejat, inclusiv un accident 
major cauzat de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore;”
2. În anexa A, se adaugă următoarea 
liniuță:
„- Directiva XX/XX/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
siguranța activităților petroliere și gaziere 
offshore de prospectare, explorare și 
producție.”

Or. en

Amendamentul 222
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Modificarea Directivei 2008/99/CE 

privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal

Directiva 2008/99/CE se modifică după 
cum urmează:
1. La articolul 3, se adaugă următoarea 
literă:
„(j) un accident grav de poluare cu 
petrol”.
2. În anexa A, se adaugă următoarea 
liniuță:
„- Directiva XXX/XXX/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție.”

Or. en

Amendamentul 223
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele privind informațiile prezentate 
în prezenta anexă sunt cerințe minime. 
Autoritățile competente țin cont de 
evoluțiile legate de cele mai bune practici 
și pot solicita, în orice moment, informații 
suplimentare care să reflecte modificările 
relevante materiale, tehnice sau aferente 
echipamentelor de care s-ar putea să 
trebuiască să se țină cont.

Or. en
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Amendamentul 224
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora, inclusiv elementele 
critice de siguranță, sunt și vor continua 
să fie adecvate, astfel încât riscurile de 
producere a unui eveniment care comportă 
riscuri majore pentru persoane și mediu să 
fie reduse la un nivel tolerabil;

Or. en

Amendamentul 225
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. o descriere a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a efectelor potențiale asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
poluanți în mediu și o descriere a măsurilor 
tehnice și non-tehnice avute în vedere 
pentru prevenirea, reducerea sau 
compensarea acestora, inclusiv a măsurilor 
de monitorizare.

13. o descriere a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a efectelor potențiale asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
substanțe periculoase sau poluanți în 
mediu și o descriere a măsurilor tehnice și 
non-tehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau compensarea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare.

Or. it
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Amendamentul 226
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa II – partea 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. o descriere a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a efectelor potențiale asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
poluanți în mediu și o descriere a măsurilor 
tehnice și non-tehnice avute în vedere 
pentru prevenirea, reducerea sau 
compensarea acestora, inclusiv a măsurilor 
de monitorizare.

14. o descriere a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a efectelor potențiale asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
substanțe periculoase sau poluanți în 
mediu și o descriere a măsurilor tehnice și 
non-tehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau compensarea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare.

Or. it

Amendamentul 227
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – partea 5 – punctul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) este o entitate juridică independentă;

Or. en

Amendamentul 228
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – partea 5 – punctul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. partea terță independentă nu are nici 
un conflict de interes cu operatorul 
instalației sau operatorul sondei;
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Or. en

Amendamentul 229
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – partea 5 – punctul 1 – subpunctul -1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. partea terță independentă și 
persoanele care o sprijină nu au nici un 
interes comercial sau financiar legat de 
operațiunile care urmează să fie efectuate 
de operator.

Or. en

Amendamentul 230
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – partea 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) el este suficient de independent față de 
sistemul de gestionare care are sau care a 
avut orice responsabilitate pentru orice 
aspect legat de o componentă a sistemului 
independent de verificare sau de examinare 
a sondei, pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului;

(b) el este independent față de sistemul de 
gestionare care are sau care a avut orice 
responsabilitate pentru orice aspect legat de 
o componentă a sistemului independent de 
verificare sau de examinare a sondei, 
pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului;

Or. en

Amendamentul 231
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a disponibilității 
echipamentelor de intervenție în caz de 
urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient.

(i) o evaluare a disponibilității și 
suficienței echipamentelor de intervenție în 
caz de urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient, inclusiv o analiză a lacunei de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol, 
dacă este relevant;

Or. en

Amendamentul 232
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o evaluare a eficienței capacităților de 
intervenție în caz de urgență ale 
operatorului, inclusiv desfășurarea în 
cazul celei mai grave deversări și 
performanțele legate de recuperare.

Or. en

Amendamentul 233
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa IV – titlul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prevăzute în prezenta anexă 
sunt dispoziții minime. Autoritățile 
competente țin cont de evoluțiile legate de 
cele mai bune practici și pot solicita 
operatorilor, în orice moment, dispoziții 
suplimentare care să asigure că, în cazul 
în care este necesar, se poate ține cont de 
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modificările relevante materiale, tehnice 
sau aferente echipamentelor.

Or. en

Amendamentul 234
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Anexa IV - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorii se asigură că substanțele 
periculoase sunt izolate în orice moment în 
conductele, navele și sistemele prevăzute 
pentru izolarea acestora în condiții de 
siguranță. Mai mult, operatorii se asigură 
că nicio defecțiune a barierelor în calea 
pierderii izolării nu poate conduce la un 
incident care implică riscuri majore.

4. Operatorii se asigură că substanțele 
periculoase sunt izolate în orice moment în 
conductele, navele și sistemele prevăzute 
pentru izolarea acestora în condiții de 
siguranță. Mai mult, operatorii se asigură 
că nicio defecțiune a barierelor de izolare 
nu poate conduce la un incident care 
implică riscuri majore.

Or. en

Amendamentul 235
Vicky Ford, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa V – titlul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele prevăzute în prezenta anexă 
sunt cerințe minime. Autoritățile 
competente țin cont de evoluțiile legate de 
cele mai bune practici și pot pune în 
aplicare, în orice moment, cerințe 
suplimentare care să asigure că, în cazul 
în care este necesar, se poate ține cont de 
modificările relevante materiale, tehnice 
sau aferente echipamentelor.

Or. en
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Amendamentul 236
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor disponibile;

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor disponibile, inclusiv pentru 
limitarea eventualelor scurgeri;

Or. en

Amendamentul 237
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dovada privind evaluările anterioare 
cu privire la substanțele chimice utilizate 
ca agent de dispersie care au fost 
efectuate pentru a reduce la minimum 
implicațiile asupra sănătății publice și 
daunele suplimentare aduse mediului.

Or. en

Amendamentul 238
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
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anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație în timpul unui accident 
major;

anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație și pentru a reduce la 
minimum daunele aduse mediului în 
timpul unui accident major;

Or. en

Amendamentul 239
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – punctul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o estimare a lacunei de intervenție în 
cazul scurgerilor de petrol, exprimată ca 
procent de timp și o descriere a limitărilor 
privind funcționarea pentru instalațiile în 
cauză. Această analiză care vizează 
lacunele implică un calcul al limitelor 
maxime de funcționare în cazul 
intervenției ale sistemelor de intervenție în 
cazul scurgerilor pentru un set de factori 
de mediu și de siguranță și o analiză 
privind frecvența, durata și calendarul 
condițiilor care ar exclude o intervenție la 
o anumită locație. Condițiile de mediu 
care trebuie avute în vedere în acest 
calcul al intervenției includ:
(i) vremea, inclusiv vântul, vizibilitatea, 
precipitațiile și temperatura;
(ii) stările mării, mareele și curenții;
(iii) prezența gheții și a epavelor;
(iv) orele de lumină; precum și
(v) alte condiții de mediu cunoscute care 
ar putea influența eficiența 
echipamentelor de intervenție sau 
eficacitatea generală a unei acțiuni de 
intervenție;
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Or. en

Amendamentul 240
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada privind evaluările anterioare 
cu privire la mediu și sănătate a oricărei 
substanțe chimice prevăzute a fi utilizată 
ca agent de dispersie;

Or. en


