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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Po to, kai Meksikos įlankoje iš platformos „Deepwater Horizon“ išsiliejo nafta ir neseniai 
Šiaurės jūroje esančioje naftos ir dujų platformoje „Elgin“ įvyko dujų nuotėkis, aiškiai 
suvokta, kad reikia spręsti jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių saugumo klausimus ir 
užtikrinti ES jūrų aplinkos apsaugą didelių avarijų atveju.

Taigi nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kaip gyvybiškai svarbią 
priemonę siekiant užtikrinti būtinus saugos ir aplinkos apsaugos standartus visoje ES. 
Nepaisant to, nuomonės referentas mano, jog pasiūlymą galima įvairiais būdais sustiprinti 
siekiant užtikrinti, kad šie tikslai iš tikrųjų būtų pasiekti.

Pasiūlyme reikėtų nustatyti aiškesnį reikalavimą operatoriams numatyti finansines garantijas, 
kurių reikia valymo ir kompensacijų išlaidoms padengti didelės avarijos atveju. Nuomonės 
referentas mano, kad tai atitinka pagrindinį ES aplinkos teisės aktų principą, pagal kurį žalą 
atlygina teršėjas. 

Be to, reikėtų sustiprinti nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo, kad jos atitiktų esamus 
tarptautinius ir ES šios srities teisės aktus, ir reikėtų numatyti, kad suinteresuota visuomenė 
būtų informuojama apie dideles avarijas ir veiksmus, kurių imtasi siekiant sumažinti žalą 
aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad licencijavimo institucijos, spręsdamos, ar išduoti 
leidimą jūroje vykdomai naftos ir dujų veiklai, ypatingą dėmesį skirtų ekologiniu požiūriu 
jautriai jūrų ir pakrančių aplinkai, o darbuotojams būtų suteikta didesnė apsauga numatant 
galimybę anonimiškai pranešti apie saugos arba aplinkos srities problemas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) SESV 191 straipsnyje nustatyti tikslai 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
o visos Sąjungos veiksmais įpareigojama 
siekti aukšto lygio aplinkos apsaugos, 
remiantis prevencijos principu ir imantis
prevencinių veiksmų, bei apdairiai ir 
racionaliai naudoti gamtinius išteklius; 

(1) SESV 191 straipsnyje nustatyti tikslai 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę 
bei apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos 
išteklius. Visos Sąjungos veiksmais 
įpareigojama siekti aukšto lygio apsaugos,
remiantis atsargumo principu bei 
principais, kad reikia imtis prevencinių 
veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia 
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turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos 
šaltinis, ir kad atlygina teršėjas; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) didelės avarijos, susijusios su naftos ar 
dujų operacijomis jūroje, rizika yra didelė. 
Ši iniciatyva turėtų sumažinti jūros 
vandenų taršos riziką ir taip padėti 
apsaugoti jūros aplinką, visų pirma 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti gerą jūrų 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 1 straipsnio 1 dalyje; 

(5) didelės avarijos, susijusios su naftos ar 
dujų operacijomis jūroje, rizika yra didelė. 
Šis reglamentas turėtų sumažinti jūros 
vandenų taršos riziką ir taip padėti 
užtikrinti jūros aplinkos apsaugą, visų 
pirma vėliausiai iki 2020 m. pasiekti arba 
išlaikyti gerą jūrų aplinkos būklę, kaip 
nurodyta 2008 m. liepos 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 1 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Jūrų strategijos pagrindų direktyva, 
kurioje reikalaujama sureguliuoti 
kumuliacinį visos veiklos poveikį jūrų 
aplinkai, yra Integruotos jūrų politikos 
aplinkos srities ramstis. Ši politika yra 
svarbi jūroje vykdomoms naftos ir dujų 
operacijoms, nes joje reikalaujama susieti 
kiekvieno ekonomikos sektoriaus 
konkrečias problemas su kompleksinio 

(6) Jūrų strategijos pagrindų direktyva kaip 
vieno iš pagrindinių tikslų siekiama
sureguliuoti kumuliacinį visos veiklos 
poveikį jūrų aplinkai ir ji yra Integruotos 
jūrų politikos aplinkos srities ramstis. Ši 
politika yra svarbi jūroje vykdomoms 
naftos ir dujų operacijoms, nes joje 
reikalaujama susieti kiekvieno ekonomikos 
sektoriaus konkrečias problemas su 
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vandenynų, jūrų ir pakrančių suvokimo 
bendruoju tikslu, siekiant suformuoti 
nuoseklų požiūrį į jūras, atsižvelgiant į 
visus ekonominius, aplinkos ir socialinius 
aspektus, naudojant jūrų erdvės planavimą 
ir jūrines žinias;

bendruoju tikslu užtikrinti kompleksinį
vandenynų, jūrų ir pakrančių suvokimą, 
siekiant suformuoti nuoseklų požiūrį į 
jūras, atsižvelgiant į visus ekonominius, 
aplinkos ir socialinius aspektus, naudojant 
jūrų erdvės planavimą ir jūrines žinias; 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal Direktyvą 85/337/EEB su 
pakeitimais, taikomą naftos ir dujų 
žvalgymo ir gavybos veiklai, turi būti 
vertinamas projektų, galinčių turėti didelį 
poveikį aplinkai dėl, be kita ko, savo 
pobūdžio, dydžio ar vietos, poveikis ir turi 
būti gaunamas sutikimas dėl planuojamos 
veiklos. Laikantis Direktyvos 85/337/EB, 
jeigu veiklai turi būti gautas sutikimas dėl 
planuojamos veiklos, turėtų būti užtikrintas 
realus visuomenės dalyvavimas pagal 
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 
komisijos (JT EEK) Konvenciją dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais;

(12) pagal Direktyvą 85/337/EEB su 
pakeitimais, taikomą naftos ir dujų 
žvalgymo ir gavybos veiklai, turi būti 
vertinamas projektų, galinčių turėti didelį 
poveikį aplinkai dėl, be kita ko, savo 
pobūdžio, dydžio ar vietos, poveikis ir turi 
būti gaunamas sutikimas dėl planuojamos 
veiklos. Laikantis Direktyvos 85/337/EB, 
jeigu veiklai turi būti gautas sutikimas dėl 
planuojamos veiklos, turėtų būti užtikrintas 
ankstyvas ir realus visuomenės 
dalyvavimas pagal Jungtinių Tautų
Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungoje jau yra taikomų gerų 
nacionalinio reguliavimo, susijusio su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
standartų. Tačiau visoje Sąjungoje jie 
taikomi nenuosekliai ir nė viena valstybė 
narė dar nėra į savo teisės aktus įtraukusi 
visų gerosios reguliavimo patirties, 
susijusios su didelių avarijų jūroje 
prevencija ar jų padarinių asmenims ir 
aplinkai ribojimu, pavyzdžių. Geroji 
reguliavimo patirtis turi padėti užtikrinti,
kad saugos ir aplinkos sritis būtų 
reguliuojama veiksmingai, integruojant 
susijusias funkcijas į bendrą kompetentingą 
instituciją (toliau – kompetentinga 
institucija), kuri galėtų naudotis vienos ar 
kelių nacionalinių agentūrų ištekliais; 

(13) Sąjungoje jau yra taikomų gerų 
nacionalinio reguliavimo, susijusio su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
standartų. Tačiau visoje Sąjungoje jie 
taikomi nenuosekliai ir nė viena valstybė 
narė dar nėra į savo teisės aktus įtraukusi 
visų gerosios reguliavimo patirties, 
susijusios su didelių avarijų jūroje 
prevencija ar jų padarinių žmogaus gyvybei 
ir sveikatai bei aplinkai ribojimu, 
pavyzdžių. Geroji reguliavimo patirtis yra 
būtina siekiant nustatyti veiksmingą 
reguliavimą, kuriuo būtų užtikrinti
aukščiausi saugos standartai ir saugoma 
aplinka, ir tai galima pasiekti, be kita ko,
integruojant susijusias funkcijas į bendrą 
kompetentingą instituciją (toliau –
kompetentinga institucija), kuri galėtų 
naudotis vienos ar kelių nacionalinių 
agentūrų ištekliais; 

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) po to, kai licencijuotam operatoriui 
suteikiamos teisės žvalgyti ar išgauti naftą 
ir dujas, valstybė narė kompetentingai 
institucijai turėtų suteikti teisinius 
įgaliojimus ir pakankamai išteklių, kad 
šioji galėtų imtis vykdymo užtikrinimo 
veiksmų (įskaitant operacijų nutraukimą) ir 
taip užtikrinti tinkamą darbuotojų ir
aplinkos apsaugą;

(14) po to, kai licencijuotam operatoriui 
suteikiamos teisės žvalgyti ar išgauti naftą 
ir dujas, valstybė narė kompetentingai 
institucijai turėtų suteikti teisinius 
įgaliojimus ir pakankamai išteklių, kad 
šioji galėtų imtis vykdymo užtikrinimo 
veiksmų (įskaitant operacijų nutraukimą) ir 
taip užtikrinti darbuotojų apsaugą arba 
apsaugoti aplinką ar žmogaus gyvybę ir 
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sveikatą; 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) tai, kaip veiksmingai kompetentinga 
institucija tikrina, ar licencijos turėtojas ar 
operatorius vykdo deramą didelių pavojų 
kontrolę, yra tiesiogiai susiję su 
kompetentingos institucijos didelių pavojų 
reguliavimo politika, sistemomis ir 
specialiosiomis žiniomis. Nedarant 
poveikio licencijuotų operatorių teisėms 
žvalgyti ar išgauti naftą ir dujas,
kompetentingai institucijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai imtis vykdymo 
užtikrinimo veiksmų (įskaitant operacijų 
nutraukimą), kad būtų užtikrinta tinkama
darbuotojų ir aplinkos apsauga. Tokioms 
funkcijoms atlikti kompetentingai 
institucijai reikalingi derami ištekliai, 
kuriuos turi suteikti valstybė narė;

(15) tai, kaip veiksmingai kompetentinga 
institucija tikrina, ar licencijos turėtojas ar 
operatorius vykdo deramą didelių pavojų 
kontrolę, yra tiesiogiai susiję su 
kompetentingos institucijos didelių pavojų 
reguliavimo politika, sistemomis ir 
specialiosiomis žiniomis. Nedarant 
poveikio licencijuotų operatorių teisėms 
žvalgyti ar išgauti naftą ir dujas, 
kompetentingai institucijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai imtis vykdymo 
užtikrinimo veiksmų (įskaitant operacijų 
nutraukimą), kad būtų užtikrinta 
darbuotojų apsauga arba saugoma aplinka 
ar žmogaus gyvybė ir sveikata. Tokioms 
funkcijoms atlikti kompetentingai 
institucijai reikalingi derami ištekliai, 
kuriuos turi suteikti valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) didžiausių pavojų ataskaitoje 
pateikiamame rizikos vertinime reikėtų 
atsižvelgti į riziką aplinkai, įskaitant 
poveikį, kurį klimato sąlygos ir klimato 
kaita turi ilgalaikiam įrenginių atsparumui; 

(28) didžiausių pavojų ataskaitoje 
pateikiamame rizikos vertinime reikėtų 
atsižvelgti į riziką žmogaus gyvybei ir 
sveikatai bei aplinkai, įskaitant klimato
sąlygų ir klimato kaitos poveikį ilgalaikiam 
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be to, atsižvelgiant į tai, kad vienoje 
valstybėje narėje vykdoma dujų ir naftos 
veikla jūroje gali turėti didelį neigiamą 
poveikį kitos valstybės narės aplinkai, 
reikia nustatyti ir taikytis specialias 
nuostatas pagal Konvenciją dėl poveikio 
aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste;

įrenginių atsparumui; be to, atsižvelgiant į 
tai, kad vienoje valstybėje narėje vykdoma 
dujų ir naftos veikla jūroje gali turėti didelį 
neigiamą poveikį kitos valstybės narės 
aplinkai, reikia nustatyti ir taikyti specialias 
nuostatas pagal JT EEK Konvenciją dėl 
poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste (vadinamoji 
Espo konvencija);

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant paskatinti visuomenės 
pasitikėjimą visoje ES vykdomos veiklos 
jūroje pagrįstumu ir sąžiningumu, 
valstybės narės turėtų teikti veiklos ir 
incidentų ataskaitas, taip pat nedelsdamos 
informuoti Komisiją apie dideles avarijas, 
o Komisija turėtų periodiškai skelbi 
ataskaitas apie ES veiklos lygį ir saugos 
tendencijas bei jūroje vykdomos veiklos 
rezultatus aplinkos srityje;

(34) siekiant paskatinti visuomenės 
pasitikėjimą visoje ES vykdomos veiklos 
jūroje pagrįstumu ir sąžiningumu, 
valstybės narės turėtų teikti veiklos ir 
incidentų ataskaitas, taip pat nedelsdamos 
informuoti Komisiją ir bet kurią kitą 
valstybę narę, kurios teritorijai ir 
vandenims daromas poveikis, taip pat 
suinteresuotą visuomenę apie dideles 
avarijas, o Komisija turėtų periodiškai 
skelbi ataskaitas apie ES veiklos lygį ir 
saugos tendencijas bei jūroje vykdomos 
veiklos rezultatus aplinkos srityje; 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) įgyvendinant šiame reglamente 
nustatytus įpareigojimus reikėtų turėti 

(38) įgyvendinant šiame reglamente 
nustatytus įpareigojimus reikėtų turėti 
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omenyje, kad jūrų vandenys, kuriuose 
taikoma valstybių narių suvereni valdžia ar 
jurisdikcija, yra sudedamoji keturių jūros 
regionų, nurodytų Direktyvos 2008/56 
4 straipsnio 1 dalyje, t. y. Baltijos jūros, 
Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno, 
Viduržemio jūros ir Juodosios jūros 
regionų dalis. Todėl reikėtų stiprinti 
koordinavimą su trečiosiomis šalimis, 
vykdančiomis suverenią valdžią ar 
jurisdikciją tokių jūros regionų vandenyse. 
Atitinkamos bendradarbiavimo sistemos 
apima regionines jūrų konvencijas, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2008/56 3 straipsnio 
10 dalyje; 

omenyje, kad jūrų vandenys, kuriuose 
taikoma valstybių narių suvereni valdžia ar 
jurisdikcija, yra sudedamoji keturių jūros 
regionų, nurodytų Direktyvos 2008/56 
4 straipsnio 1 dalyje, t. y. Baltijos jūros, 
Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno, 
Viduržemio jūros ir Juodosios jūros 
regionų dalis. Todėl reikėtų stiprinti 
koordinavimą su trečiosiomis šalimis, 
vykdančiomis suverenią valdžią ar 
jurisdikciją tokių jūros regionų vandenyse. 
Atitinkamos bendradarbiavimo sistemos 
apima regionines jūrų konvencijas, kaip 
nustatyta Direktyvos 2008/56 3 straipsnio 
10 dalyje ir 4 straipsnyje; 

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) dėl Viduržemio jūros, kartu su šiuo 
reglamentu imamasi būtinų veiksmų, kad 
Europos Sąjunga prisijungtų prie 
Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, 
susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir 
jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir 
eksploatavimo protokolo (Jūros protokolo) 
ir prie Jūrų aplinkos ir Viduržemio jūros 
pakrantės regiono apsaugos konvencijos 
(Barselonos konvencija), patvirtintos 
Tarybos sprendimu 77/585/EEB;

(39) dėl Viduržemio jūros ir be šiuo 
reglamentu nustatytų įpareigojimų
papildomai imamasi būtinų veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga 
prisijungtų prie Viduržemio jūros apsaugos 
nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio 
šelfo ir jūros dugno bei podugnio 
žvalgymo ir eksploatavimo protokolo 
(Jūros protokolo) ir prie Jūrų aplinkos ir 
Viduržemio jūros pakrantės regiono 
apsaugos konvencijos (Barselonos 
konvencija), patvirtintos Tarybos 
sprendimu 77/585/EEB;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) didelėms aplinkosauginėms 
problemoms, susijusioms su Arkties 
vandenimis ir ypač svarbia Bendrijai 
kaimynine jūros aplinka, turi būti skiriama 
ypač daug dėmesio, kad bet kokios jūroje 
vykdomos veiklos, įskaitant žvalgymą, 
srityje būtų užtikrinta Arkties aplinkos 
apsauga;

(40) Arkties vandenys yra unikali ir 
išskirtinai svarbi Europos Sąjungai 
kaimyninė jūros aplinka. Akivaizdu, kad 
Arkties vandenų aplinkai ir trapiai 
ekosistemai daroma didelė ir galbūt 
nepataisoma žala. Taigi ypač daug 
dėmesio turi būti skiriama tam, kad bet 
kokios jūroje vykdomos veiklos, visų 
pirma įskaitant žvalgymo veiklą, srityje 
būtų užtikrinta Arkties aplinkos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kadangi nė viena iš esamų finansinio 
saugumo priemonių, įskaitant rizikos 
paskirstymo priemones, negali apimti visų 
galimų ekstremalių avarijų padarinių, 
Komisija turėtų toliau papildomai 
analizuoti ir tirti atitinkamas priemones, 
siekdama užtikrinti pakankamai griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
sistemą, reikalavimus dėl finansinio 
pajėgumo, įskaitant atitinkamų finansinio 
saugumo ar kitų priemonių prieinamumą;

(48) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jų jurisdikcijai priklausantys operatoriai 
įrodytų turimas finansines garantijas, 
kuriomis didelės avarijos atveju būtų 
galima padengti visas valymo ir 
kompensacijų išlaidas, užtikrinant 
finansinį saugumą, ir turėtų nuspręsti, 
kokios priemonės (pavyzdžiui, fondai, 
bankų garantijos, draudimas ir (arba) 
rizikos paskirstymas) tinka šiam tikslui. 
kadangi nė viena iš esamų finansinio 
saugumo priemonių, įskaitant rizikos 
paskirstymo priemones, negali apimti visų 
galimų ekstremalių avarijų padarinių, 
Komisija turėtų toliau papildomai 
analizuoti ir tirti atitinkamas priemones, 
siekdama užtikrinti pakankamai griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
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sistemą, reikalavimus dėl finansinio 
pajėgumo, įskaitant atitinkamų finansinio 
saugumo ar kitų priemonių prieinamumą; 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
direktyvų 85/337/EB, 2008/1/EB ir 
direktyvos 2003/4/EB.

6. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
direktyvų 2011/92/ES, 2008/1/EB ir 
direktyvos 2003/4/EB. 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. priimtinas – toleruotino didelės avarijos 
rizikos lygio užtikrinimas iki kritinio 
momento, po kurio rizikos būtų 
nebeįmanoma reikšmingai sumažinti 
skiriant papildomo laiko, išteklių ar 
patiriant papildomų sąnaudų;

1. priimtinas – didelės avarijos rizikos 
lygio apribojimas iki galimo kritinio 
momento, po kurio rizikos būtų 
nebeįmanoma reikšmingai sumažinti 
atitinkamai skiriant papildomo laiko, 
išteklių ar patiriant papildomų sąnaudų;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. sektoriaus atstovai – privačios 
bendrovės, kurios tiesiogiai dalyvauja 
vykdant naftos ir dujų veiklą jūroje pagal šį 
reglamentą arba kurių veikla yra glaudžiai 
susijusi su tokiomis operacijomis;

13. sektoriaus atstovai – privačios ar 
viešosios bendrovės, kurios tiesiogiai 
dalyvauja vykdant naftos ir dujų veiklą 
jūroje pagal šį reglamentą arba kurių veikla 
yra glaudžiai susijusi su tokiomis 
operacijomis;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. licencijos turėtojas – leidimo vykdyti 
veiklą jūroje pagal Direktyvą 94/22/EB 
turėtojas;

17. licencijos turėtojas – leidimo vykdyti 
naftos ir dujų operacijas jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB turėtojas;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. didelė avarija – įvykis, kaip antai 
gaisras ar sprogimas, reikšmingas gręžinio
kontrolės praradimas ar reikšmingas 
angliavandenilių išsiveržimas į aplinką, 
reikšminga žala įrenginiui ar ant jo esančiai 
įrangai, įrenginio struktūros vientisumo 
pažeidimas, taip pat bet kuris kitas įvykis, 
dėl kurio žūsta ar sunkiai sužalojami ne 
mažiau kaip penki asmenys, dirbantys su 

18. didelė avarija – įvykis, kaip antai 
gaisras ar sprogimas, gręžinio kontrolės 
praradimas ar reikšmingas angliavandenilių 
ar kitų cheminių medžiagų išleidimas į 
aplinką, reikšminga žala įrenginiui ar ant jo 
esančiai įrangai, įrenginio struktūros 
vientisumo pažeidimas, taip pat bet kuris 
kitas įvykis, dėl kurio žūsta ar sunkiai 
sužalojami ne mažiau kaip penki asmenys, 
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įrenginiu ar su juo susijusius darbus; dirbantys su įrenginiu ar su juo susijusius 
darbus; 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. gavybai neskirtas įrenginys – ne 
gavybos įrenginys, naudojamas tiriamajam 
gręžimui ir kaip gavybai pagalbinis 
įrenginys;

20. gavybai neskirtas įrenginys – ne 
gavybos įrenginys, naudojamas tiriamajam 
gręžimui ir kaip naftos ir dujų gavybai 
pagalbinis įrenginys;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. naftos ir dujų operacijos jūroje – visa 
veikla, susijusi su naftos ir dujų žvalgymu, 
gavyba ar perdirbimu jūroje. Tokia veikla 
apima naftos ir dujų tiekimą panaudojant 
prie įrenginio ar podugnio įrenginio 
prijungtą infrastruktūrą jūroje; 

21. naftos ir dujų operacijos jūroje – visa 
veikla, susijusi su naftos ir dujų žvalgymu, 
gavyba ar perdirbimu jūroje arba su jūroje 
esančio naftos ar dujų įrenginio 
eksploatacijos nutraukimu. Tokia veikla 
apima naftos ir dujų tiekimą panaudojant 
prie įrenginio ar podugnio įrenginio 
prijungtą infrastruktūrą jūroje;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. operatorius – gavybos įrenginio 
operatorius arba gavybai neskirto
įrenginio savininkas, o gręžinio 
eksploatavimo atveju – gręžinio 
operatorius. Ir operatorius, ir licencijos 
turėtojas atitinka Direktyvos 2004/35/EB 
2 straipsnio 6 dalyje pateiktą apibrėžtį;

22. operatorius – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris eksploatuoja ar valdo 
įrenginį arba kuriam yra suteikti 
ekonominiai arba sprendimų priėmimo 
įgaliojimai spręsti įrenginio veikimo 
techninius klausimus; 

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. naftos ir dujų gavyba – naftos ir dujų 
išgavimas komerciniais tikslais iš 
licencijuotos teritorijos požeminio 
sluoksnio, įskaitant naftos ir dujų 
perdirbimą jūroje ir jų tiekimą prijungtąja 
infrastruktūra, kuri, be kita ko, apima 
vamzdžius, statinius ir jūros dugne 
esančias gręžinio galvutes, ir (arba) dujų 
saugojimas požeminiuose sluoksniuose, 
siekiant išgauti dujas;

25. naftos ir dujų gavyba – naftos ir dujų 
išgavimas komerciniais tikslais iš jūroje 
esančios licencijuotos teritorijos požeminio 
sluoksnio, įskaitant naftos ir dujų 
perdirbimą jūroje ir jų tiekimą prijungtąja 
infrastruktūra, kuri, be kita ko, apima 
vamzdžius, statinius ir jūros dugne 
esančias gręžinio galvutes, ir (arba) dujų 
saugojimas požeminiuose sluoksniuose, 
siekiant išgauti dujas;

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a. suinteresuota visuomenė –
visuomenė, kuriai turėjo arba gali turėti 
poveikio klausimai arba kuri 
suinteresuota klausimais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. Pagal šią 
apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, 
skatinančios aplinkos apsaugą ir 
atitinkančios reikalavimus, taikomus 
pagal nacionalinę teisę, yra laikomos 
suinteresuotomis; 

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. atitinkama institucija – (kai reikia 
likviduoti avariją jūroje) pagrindinė avariją 
likviduojanti valstybės narės organizacija, 
įpareigota pradėti didelės su naftos ir dujų 
operacijomis jūroje susijusios avarijos 
likvidavimo darbus;

29. atitinkama institucija – (kai reikia 
likviduoti avariją jūroje) pagrindinė avariją 
likviduojanti valstybės narės organizacija, 
įpareigota pradėti ir koordinuoti didelės su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje susijusios 
avarijos likvidavimo darbus;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32. gręžinio eksploatavimas – gręžinio 
gręžimas žvalgymo arba gavybos tikslais, 

32. gręžinio eksploatavimas – gręžinio 
gręžimas žvalgymo arba gavybos tikslais, 
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įskaitant operacijų sustabdymą, gręžinių 
taisymą ar modifikavimą, eksploatavimo 
nutraukimą visam laikui ar bet kokią su 
gręžiniu susijusią operaciją, dėl kurios gali 
atsitiktinai išsiveržti skysčiai ar kilti 
didelės avarijos rizika;

įskaitant operacijų sustabdymą, gręžinių 
taisymą, modifikavimą, izoliavimą ar 
uždarymą, eksploatavimo nutraukimą 
visam laikui ar bet kokią su gręžiniu 
susijusią operaciją, dėl kurios gali 
atsitiktinai išsiveržti skysčiai ar kilti 
didelės avarijos rizika; 

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a. ekstremalios eksploatavimo sąlygos –
eksploatacijos vietoje esančios sąlygos, dėl 
kurių padidėja jūroje veikiančių gręžimo 
įrenginių ir gavybos veiklos rizikos lygis ir 
sumažėja avarijų likvidavimo įrangos ar 
darbuotojų pajėgumai reaguoti, išvalyti ar 
pašalinti išsiliejusią naftą ar pavojingas 
medžiagas. Tos sąlygos apima fizines, 
geologines, ekologines ir socialines 
sąlygas minėtoje teritorijoje, bet jomis 
neapsiriboja;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu didelė avarija vis dėlto įvyksta, 
operatoriai ir kompetentingos institucijos 
imasi visų tinkamų priemonių jos 
padariniams žmogaus sveikatai ir aplinkai 
apriboti, ir, jeigu įmanoma, išvengti didelių 
naftos ir dujų gavybos trikdžių Sąjungoje.

3. Jeigu didelė avarija vis dėlto įvyksta, 
valstybių narių, kurioms ši avarija turi 
poveikį, operatoriai ir kompetentingos 
institucijos imasi visų tinkamų priemonių 
jos padariniams žmogaus sveikatai ir 
aplinkai apriboti, ir, jeigu įmanoma, 
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išvengti didelių naftos ir dujų gavybos 
trikdžių Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įvykus didelei avarijai valstybės narės, 
kurios teritoriniuose vandenyse įvyko 
avarija, kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja Komisiją, kitas 
atitinkamas valstybes nares ir jų 
kompetentingas institucijas bei 
suinteresuotą visuomenę apie avariją ir 
veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant 
apriboti poveikį aplinkai ir žmogaus 
sveikatai. 

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Naftos ir dujų veikla jūroje, kuriai 
taikomas šis reglamentas, vykdoma 
remiantis sistemingu pavojingų įvykių ir jų 
padarinių tikimybės vertinimu ir kontrolės 
priemonių įgyvendinimu, kad didelių 
avarijų keliama rizika žmonėms, aplinkai ir 
jūroje naudojamam turtui būtų priimtina. 

4. Naftos ir dujų veikla jūroje, kuriai 
taikomas šis reglamentas, vykdoma 
remiantis sistemingu pavojingų įvykių ir jų 
padarinių tikimybės vertinimu ir kontrolės 
priemonių įgyvendinimu, kad didelių 
avarijų keliama rizika žmonėms, aplinkai ir 
jūroje naudojamam turtui būtų sumažinta 
iki mažiausio priimtino lygio. 

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nedarant poveikio 3 dalies taikymui, 
kompetentinga institucija, išduodama 
leidimą eksploatavimui ar gavybos 
operacijai, tinkamai atsižvelgia į visas 
pareiškėjo, kuris vykdė naftos ir dujų 
žvalgymo operacijas jūroje, paraiškas. 

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Licencijavimo institucijos, laikydamosi 
Direktyvos 94/22/EB, vertindamos 
techninius ir finansinius subjektų, kurie 
kreipiasi dėl leidimo vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, pajėgumus, atsižvelgia į 
riziką, pavojus ir visą kitą svarbią 
informaciją, susijusią su atitinkama vietove 
ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu.

4. Licencijavimo institucijos, laikydamosi 
Direktyvos 94/22/EB, vertindamos 
techninius ir finansinius subjektų, kurie 
kreipiasi dėl leidimo vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, pajėgumus, atsižvelgia į 
riziką, pavojus ir visą kitą svarbią 
informaciją, susijusią su atitinkama vietove 
ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, ir užtikrina, kad finansinės 
nuostatos dėl galimos atsakomybės, 
susijusios, be kita ko, su didele avarija ar 
incidentu, būtų proporcingos su ta veikla 
susijusiai rizikai ir pakankamo dydžio, 
kad didelės avarijos ar incidento atveju 
būtų galima padengti visas valymo ir 
kompensacijų išlaidas.

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Licencijavimo institucijos, 
spręsdamos, ar išduoti leidimą jūroje 
vykdomai naftos ir dujų veiklai pagal 
Direktyvą 94/22/EB, ypatingą dėmesį 
skiria ekologiniu požiūriu jautriai jūrų ir 
pakrančių aplinkai, visų pirma 
ekosistemoms, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos 
ir švelninat jos padarinius, pavyzdžiui 
druskingoms žemapelkėms ir jūrų žolių 
sąžalynams, taip pat saugomoms jūrų 
teritorijoms, pavyzdžiui, specialioms 
saugomoms teritorijoms pagal Buveinių 
direktyvą arba Paukščių direktyvą. 

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų iš anksto suteikta 
veiksminga galimybė dalyvauti 
procedūrose, susijusiose su jų jurisdikcijoje 
vykdomomis licencijavimo procedūromis 
pagal šio reglamento I priedo reikalavimus. 
Taikomos procedūros nustatytos 
Direktyvos 2003/35/EB II priede.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenė kiek galima anksčiau gautų 
informaciją apie paraiškas dėl leidimų, 
kuriems taikomas 4 straipsnis, išdavimo ir 
jai būtų iš anksto suteikta veiksminga 
galimybė dalyvauti procedūrose, 
susijusiose su jų jurisdikcijoje 
vykdomomis licencijavimo procedūromis 
pagal šio reglamento I priedo reikalavimus. 
Taikomos procedūros nustatytos 
Direktyvos 2003/35/EB II priede.

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrenginius licencijuotose teritorijose gali 
eksploatuoti tik licencijų turėtojai arba jų 
šiam tikslui samdomi ir paskirti bei 
valstybių narių patvirtinti subjektai.

1. Įrenginius licencijuotose teritorijose gali 
eksploatuoti tik licencijų turėtojai arba jų 
šiam tikslui samdomi ir paskirti bei 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos patvirtinti subjektai.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlieka patikras, tyrimus ir vykdymo 
užtikrinimo veiksmus;

b) prižiūri ar atlieka patikras, tyrimus ir 
vykdymo užtikrinimo veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 39 straipsnio pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, gavybos arba 
gavybai neskirto įrenginio operatorius 
kompetentingai institucijai pateikia tokius 
dokumentus:

1. Taikant 38 straipsnio pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, gavybos arba 
gavybai neskirto įrenginio operatorius 
kompetentingai institucijai pateikia tokius 
dokumentus:

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama II priedo 2 ir 
5 dalyse nurodyta informacija.

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama II priedo 2 ir 
5 dalyse nurodyta informacija ir pateikiami 
įrodymai, kad buvo konsultuojamasi su 
darbuotojais.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu padaromi reikšmingi gavybos 
įrenginio pakeitimai arba planuojama 
įrenginį išmontuoti, gavybos įrenginio 
didelių pavojų ataskaita iš dalies 
pakeičiama pagal II priedo 6 dalies 
reikalavimus ir pateikiama kompetentingai 
institucijai.

3. Jeigu padaromi reikšmingi gavybos 
įrenginio pakeitimai arba planuojama 
įrenginį išmontuoti ir (arba) nutraukti jo 
eksploataciją, gavybos įrenginio didelių 
pavojų ataskaita iš dalies pakeičiama pagal 
II priedo 6 dalies reikalavimus ir 
pateikiama kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybai neskirto įrenginio didžiausių 
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 
5 dalyse nurodyta informacija.

1. Gavybai neskirto įrenginio didžiausių 
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 
5 dalyse nurodyta informacija ir pateikiami 
įrodymai, kad buvo konsultuojamasi su 
darbuotojais.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu padaromi reikšmingi gavybai 
neskirto įrenginio pakeitimai arba 
planuojama įrenginį išmontuoti, gavybai 
neskirto įrenginio didelių pavojų ataskaita 
iš dalies pakeičiama pagal II priedo 
6 dalies (išskyrus 4 punktą) reikalavimus ir 
pateikiama kompetentingai institucijai.

2. Jeigu padaromi reikšmingi gavybai 
neskirto įrenginio pakeitimai arba 
planuojama įrenginį išmontuoti ir (arba) 
nutraukti jo eksploataciją, gavybai 
neskirto įrenginio didelių pavojų ataskaita 
iš dalies pakeičiama pagal II priedo 
6 dalies (išskyrus 4 punktą) reikalavimus ir 
pateikiama kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Operatoriai užtikrina, kad į pranešimą 
apie gręžinį, teikiamą pagal 13 straipsnį, 
būtų įtrauktos nepriklausomo gręžinio 
tikrintojo, kaip numatyta šio straipsnio 
3 dalies b punkte, išvados ir pastabos.

5. Operatoriai užtikrina, kad į pranešimą 
apie gręžinį, teikiamą pagal 13 straipsnį, 
būtų įtrauktos nepriklausomo gręžinio 
tikrintojo, kaip numatyta šio straipsnio 
3 dalies b punkte, išvados ir pastabos, taip 
pat operatoriaus atsakymai ir veiksmai, 
kurių jis ėmėsi reaguodamas į 
nepriklausomo vertintojo išvadas.

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė mano, kad gręžinio 
ar įrenginio eksploatavimas gali sukelti 
reikšmingus neigiamus padarinius kitos 
valstybės narės vandenims įvykus avarijai, 
arba jeigu to prašo valstybė narė, kuri gali 
būti reikšmingai paveikta tokios avarijos, 
valstybė narė, kurios jurisdikcijoje turi būti 
vykdomos operacijos, valstybei narei, kuri 
gali būti paveikta, pateikia reikiamą 
informaciją ir stengiasi patvirtinti bendras 
žalos prevencijos priemones.

1. Jeigu valstybė narė mano, kad gręžinio 
ar įrenginio eksploatavimas gali sukelti 
reikšmingus neigiamus padarinius kitos 
valstybės narės aplinkai ar vandenims 
įvykus avarijai, arba jeigu to prašo valstybė 
narė, kuri gali būti reikšmingai paveikta 
tokios avarijos, valstybė narė, kurios 
jurisdikcijoje turi būti vykdomos 
operacijos, valstybei narei, kuri gali būti 
paveikta, pateikia reikiamą informaciją.

Paveiktos valstybės narės prašymu 
valstybė narė, kurios jurisdikcijoje turi 
būti vykdomos operacijos, leidžia 
atitinkamoms valstybėms narėms atlikti 
bendrą gręžinio eksploatavimo ar 
įrenginio patikrinimą ir stengiasi 
patvirtinti bendras žalos aplinkai ir 
žmogaus sveikatai prevencijos priemones. 

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies
nuostatų nesilaikymo kyla tiesioginis 
pavojus žmogaus sveikatai ar gali būti 
padarytas tiesioginis ir reikšmingas 
neigiamas poveikis saugai ir (arba) 
aplinkai, operatorius sustabdo įrenginio ar 
atitinkamos jo dalies eksploatavimą, kol 
minėtų nuostatų vėl pradedama laikytis.

2. Jeigu dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų
nesilaikymo kyla tiesioginis pavojus 
žmogaus sveikatai ar gali būti padarytas 
tiesioginis ir reikšmingas neigiamas 
poveikis saugai ir (arba) aplinkai, 
operatorius sustabdo įrenginio ar 
atitinkamų jo dalių eksploatavimą, kol 
operatorius įrodys, kad 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų vėl pradedama laikytis.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu imamasi šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių, operatorius 
nedelsdamas apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.

3. Jeigu taikoma 2 dalis, operatorius 
nedelsdamas praneša kompetentingai 
institucijai apie priemones, kurių jis ėmėsi 
siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi 
1 dalyje nustatytų reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija rengia 
metinius planus, kuriais užtikrinama 
veiksminga didelių pavojų keliančios 
veiklos priežiūra, kuri, be kita ko, apima 
patikras; ji atsižvelgia į riziką ir ypač daug 
dėmesio skiria atitikčiai pagal 9 straipsnį 
jai pateiktiems dokumentams bei šios 
atitikties tikrinimui, taip pat stebi šios 
priežiūros veiksmingumą ir imasi visų 
būtinų priemonių jai patobulinti.

4. Kompetentinga institucija plėtoja ir
rengia metinius planus, kuriais užtikrinama 
veiksminga didelių pavojų keliančios 
veiklos priežiūra. Tuose planuose 
nustatoma reguliari tokios veiklos 
stebėsena ir tikrinimas. Tie planai taip pat 
grindžiami rizika ir juose ypač daug 
dėmesio skiriama atitikties pagal 
9 straipsnį jai pateiktiems dokumentams 
tikrinimui. Šių planų veiksmingumas 
nuolat persvarstomas ir kompetentinga 
institucija imasi visų būtinų priemonių 
jiems patobulinti.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos nustato 
procedūras, pagal kurias būtų galima 
anonimiškai pranešti apie saugos ir (arba)
aplinkos srities problemas, susijusias su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje. 
Kompetentingos institucijos taip pat 
nustato tokių pranešimų nagrinėjimo 
procedūras ir kartu išsaugo atitinkamų 
asmenų anonimiškumą. 

1. Kompetentingos institucijos nustato 
procedūras, pagal kurias būtų galima 
anonimiškai pranešti apie saugos arba 
aplinkos srities problemas, susijusias su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje, kurioms 
taikomas šis reglamentas. Kompetentingos 
institucijos taip pat nustato tokių pranešimų 
nagrinėjimo procedūras ir kartu užtikrina, 
kad būtų išsaugotas atitinkamų asmenų 
anonimiškumas. 

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai savo darbuotojus bei 
atitinkamų subrangovų darbuotojus 
išsamiai supažindina su nacionalinėmis 
procedūromis, parengtomis pagal šio 
straipsnio 1 dalį, ir užtikrina, kad per 
atitinkamus mokymus ir į atitinkamus 
pranešimus būtų įtraukta informacija apie 
anonimišką pranešimą.

2. Operatoriai savo darbuotojus bei visų
atitinkamų subrangovų darbuotojus 
išsamiai supažindina su nacionalinėmis 
procedūromis, kompetentingų institucijų 
parengtomis pagal šio straipsnio 1 dalį, ir 
užtikrina, kad per atitinkamus mokymus ir 
į atitinkamus pranešimus, taip pat į 
darbuotojo darbo sutartį būtų įtraukta 
informacija apie anonimišką pranešimą. 

Or. en
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš karto po didelės avarijos operatorius 
kompetentingai institucijai pateikia 
reikšmingą informaciją, įskaitant 
informaciją apie avarijos aplinkybes ir jos 
padarinius.

1. Iš karto po didelės avarijos operatorius 
kompetentingai institucijai pateikia visą
reikšmingą informaciją, įskaitant 
informaciją apie avarijos aplinkybes ir jos 
padarinius. Jeigu avarija gali turėti 
poveikio kitos valstybės narės teritorijai 
(įskaitant vandenis), valstybės narės, 
kurios vandenyse arba kurios teritorijoje 
įvyko avarija, kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja atitinkamos 
valstybės narės kompetentingą instituciją 
ir suinteresuotą visuomenę apie avariją ir 
veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant 
apriboti poveikį aplinkai ir žmogaus 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Operatorius periodiškai bando savo 
avarijos likvidavimo vidaus planų 
veiksmingumą.

5. Operatorius periodiškai bando savo 
avarijos likvidavimo vidaus planų 
veiksmingumą ir ypač bando avarijų 
likvidavimo įrangos veiksmingumą ir 
pajėgumus pagal V priedo 1 skirsnio 
2a punktą.

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatorius nedelsdamas praneša 
atitinkamoms institucijoms apie didelę 
avariją arba padėtį, dėl kurios kyla 
tiesioginė didelės avarijos rizika. Prireikus 
atitikinamos institucijos padeda 
atitinkamam operatoriui, kad užkirstų kelią 
rizikos ar avarijos plitimui. 

1. Operatorius nedelsdamas praneša 
atitinkamoms institucijoms apie didelę 
avariją, taip pat jos kilmę ir galimą poveikį 
aplinkai ir žmogaus gyvybei bei sveikatai,
arba padėtį, dėl kurios kyla tiesioginė 
didelės avarijos rizika. Prireikus 
atitikinamos institucijos padeda 
atitinkamam operatoriui, kad užkirstų kelią 
rizikos ar avarijos plitimui.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) įrenginio operatoriaus pavadinimas ir 
adresas;

1) įrenginio operatoriaus ir, jei skiriasi, 
savininko pavadinimas ir adresas;

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) įrenginio ir numatomoje jo buvimo 
vietoje esančių sąlygų aprašymas;

5) įrenginio ir numatomoje jo buvimo 
vietoje esančių sąlygų aprašymas, taip pat 
galimi fiziniai, geografiniai, 
meteorologiniai ar aplinkosaugos 
apribojimai toje vietoje vykdomoms 
operacijoms;
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) aplinkos aspektų, kuriems gali būti 
padaryta reikšminga įtaka, aprašymas, 
nustatytų galimų padarinių aplinkai, visų 
pirma teršalų išleidimo į aplinką, 
įvertinimas, taip pat tokio išleidimo 
prevencijai, sumažinimui ar 
kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant stebėseną, 
aprašymas.

13) aplinkos aspektų, kuriems gali būti 
padaryta įtaka, aprašymas, nustatytų 
galimų padarinių aplinkai, visų pirma 
cheminių medžiagų, kitų pavojingų 
medžiagų ir teršalų išleidimo į aplinką, 
įvertinimas, taip pat tokio išleidimo 
prevencijai, sumažinimui ar 
kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant stebėseną, 
aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) įrenginio operatoriaus pavadinimas ir 
adresas;

1) įrenginio operatoriaus ir, jei skiriasi, 
savininko pavadinimas ir adresas;

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) aplinkos aspektų, kuriems gali būti 
padaryta reikšminga įtaka, aprašymas, 

14) aplinkos aspektų, kuriems gali būti 
padaryta įtaka, aprašymas, nustatytų 
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nustatytų galimų padarinių aplinkai, visų 
pirma teršalų išleidimo į aplinką, 
įvertinimas, taip pat tokio išleidimo 
prevencijai, sumažinimui ar 
kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant stebėseną, 
aprašymas.

galimų padarinių aplinkai, visų pirma 
cheminių medžiagų, kitų pavojingų 
medžiagų ir teršalų išleidimo į aplinką, 
įvertinimas, taip pat tokio išleidimo 
prevencijai, sumažinimui ar 
kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant stebėseną, 
aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 11 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsami aplinkos sąlygų, į kurias 
atsižvelgta įrenginio avariniame vidaus 
plane, informacija;

b) išsami aplinkos sąlygų, kurios įtrauktos 
į įrenginio avarinį vidaus planą, 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 11 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išsami informacija apie nuostatas dėl 
avarijos likvidavimo (įskaitant didelės 
avarijos aplinkai atveju), neaprašytas 
didelių pavojų ataskaitoje; ir

c) išsami informacija apie nuostatas dėl 
avarijos likvidavimo (įskaitant didelės 
avarijos ar incidento, turinčio įtakos
aplinkai ar žmogaus sveikatai atveju), 
neaprašytas didelių pavojų ataskaitoje; ir

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. įrenginio operatoriaus pavadinimą ir 
adresą;

1. įrenginio operatoriaus ir, jei skiriasi, 
savininko pavadinimą ir adresą;

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) avarijų likvidavimo įrangos 
prieinamumo ir jos veiksmingo 
panaudojimo procedūrų deramumo 
vertinimą.

(i) avarijų likvidavimo įrangos 
prieinamumo ir deramumo bei tinkamo 
veikimo ir jos veiksmingo panaudojimo 
procedūrų deramumo vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Operatoriai užtikrina, kad pavojingos 
medžiagos visada būtų joms saugiai 
izoliuoti skirtuose vamzdžiuose, laivuose ir 
sistemose. Be to, operatoriai užtikrina, kad 
nė vienas užkardų, kurie padeda užtikrinti 
pavojingų medžiagų izoliavimą, gedimas 
negalėtų sukelti didelio pavojaus incidento. 

4. Operatoriai užtikrina, kad cheminės ir 
kitos pavojingos medžiagos visada būtų 
joms saugiai izoliuoti skirtuose 
vamzdžiuose, laivuose ir sistemose. Be to, 
operatoriai užtikrina, kad nė vienas 
užkardų, kurios padeda užtikrinti pavojingų 
medžiagų izoliavimą, gedimas negalėtų 
sukelti didelio pavojaus incidento, visų 
pirma turinčio poveikį aplinkai arba 
žmogaus gyvybei ar sveikatai. 
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) blogiausio atvejo išsiliejimo 
scenarijų, detaliai nurodant galimą dienos 
kiekį, trajektoriją ir paveiktas teritorijas 
įvykus blogiausiam atvejui, kai medžiagų 
išsiliejimas iš gręžinio nekontroliuojamas. 
Be to, kartu su scenarijumi pateikiama 
informacija apie galimą reagavimą ir 
galimybę atitolinti blogiausio atvejo 
išsiliejimo scenarijų ekstremaliomis 
eksploatavimo sąlygomis; 

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) priemones, kurios derėtų su gelbėjimo 
priemonėmis, aprašytomis didelių pavojų 
ataskaitoje, pavyzdžiui, aprašytomis 
II priedo 2 dalies 7 punkte ir 3 dalies 
7 punkte, siekiant užtikrinti geras 
įrenginyje esančių asmenų išgyvenimo 
įvykus didelei avarijai perspektyvas;

g) priemones, kurios derėtų su gelbėjimo 
priemonėmis, aprašytomis didelių pavojų 
ataskaitoje, pavyzdžiui, aprašytomis 
II priedo 2 dalies 7 punkte ir 3 dalies 
7 punkte, siekiant kuo labiau sumažinti 
žalą aplinkai ir užtikrinti geras įrenginyje 
esančių asmenų išgyvenimo įvykus didelei 
avarijai perspektyvas;

Or. en
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Operatoriai reguliariai tikrina savo 
avarinius planus, kad įrodytų savo avarijų 
likvidavimo įrangos veiksmingumą ir 
pajėgumus siekiant užtikrinti aukšto lygio 
saugą ir veiksmus evakuacijos, žalos 
apribojimo ir kontrolės, gelbėjimo, valymo 
ir šalinimo operacijų metu.

Or. en


