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ĪSS PAMATOJUMS

Naftas noplūde Meksikas līcī no platformas Deepwater Horizon un vēl nesenākā gāzes 
noplūde Ziemeļjūrā no naftas un gāzes platformas Elgin uzmanības centrā ir izvirzījusi 
nepieciešamību risināt ar naftas un gāzes jūras iekārtu drošību saistītus jautājumus un 
nodrošināt ES jūras vides aizsardzību, ja noticis smags negadījums.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu kā svarīgu 
instrumentu vajadzīgo drošības un vides standartu nodrošināšanai visā ES. Tomēr atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka priekšlikumu var dažādi uzlabot, lai nodrošinātu, ka šie mērķi 
patiešām tiek sasniegti.

Priekšlikumā jāizvirza skaidrāka prasība operatoriem nodrošināt vajadzīgās finanšu 
garantijas, lai segtu attīrīšanas un kompensācijas izmaksas, ja noticis smags negadījums. 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tas atbilst ES vides tiesību aktu pamatprincipam 
„piesārņotājs maksā”. 

Turklāt jāpastiprina noteikumi attiecībā uz sabiedrības līdzdalību saskaņā ar šajā jomā spēkā 
esošajiem starptautiskajiem un ES tiesību aktiem un jāparedz, ka attiecīgā sabiedrība tiek 
informēta par smagiem negadījumiem un veiktajiem pasākumiem, lai ierobežotu kaitējumu 
videi un cilvēka veselībai. 

Iestādēm, kas izdod licences, būtu arī jānosaka prasība, izskatot jautājumu par atļaujas 
piešķiršanu naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, īpašu uzmanību pievērst tādām jūras un 
piekrastes vidēm, kurās ir paaugstināts ekoloģiskās ietekmes risks, un būtu jāpastiprina to 
darbinieku aizsardzība, kuri iesniedz anonīmus ziņojumus par drošuma un vides problēmām. 
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) LESD 191. pantā ir noteikti mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, kā arī pienākums nodrošināt, ka
Savienības līmeņa rīcība jāpapildina ar 
augsta līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz 
piesardzības principu, preventīvu darbību, 
kā arī dabas resursu apdomīgu un 
racionālu izmantošanu. 

(1) LESD 191. pantā ir noteikti mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti un apdomīgi un racionāli 
izmantot dabas resursus. Tajā ir noteikts 
pienākums nodrošināt, ka Savienības 
līmeņa rīcība jāpapildina ar augsta līmeņa 
aizsardzību, pamatojoties uz piesardzības 
un preventīvās darbības principu, uz 
principu, ka videi nodarīts kaitējums 
jālabo, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, 
un uz principu, ka maksā piesārņotājs. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Smaga naftas un gāzes ieguves 
negadījuma iespējamība jūrā ir būtiska. 
Tāpēc, samazinot jūras ūdeņu 
piesārņojuma risku, iniciatīvai būtu 
jāveicina jūras vides aizsardzība un it 
sevišķi laba vides stāvokļa sasniegšana 
līdz, vēlākais, 2020. gadam, kā noteikts 
1. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

(5) Smaga naftas un gāzes ieguves 
negadījuma iespējamība jūrā ir būtiska. 
Tāpēc, samazinot jūras ūdeņu 
piesārņojuma risku, šai regulai būtu 
jāveicina jūras vides aizsardzības 
nodrošināšana un it sevišķi laba vides 
stāvokļa sasniegšana vai saglabāšana līdz, 
vēlākais, 2020. gadam, kā noteikts 1. panta 
1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
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politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva). 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva).

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jūras stratēģijas pamatdirektīva, kas 
paredz risināt visu darbību kopējo ietekmi 
uz jūras vidi, ir integrētās jūras politikas 
vides pīlārs. Šī politika attiecas uz naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā, jo paredz 
sasaistīt katras ekonomikas nozares 
konkrētās problēmas ar vispārējo mērķi, 
kas attiecas uz vispusīgu izpratni par 
okeāniem, jūrām un piekrastes teritorijām, 
lai izstrādātu saskaņotu pieeju jūrām, 
ņemot vērā visus ekonomikas, vides un 
sociālos aspektus, kā arī izmantojot jūras 
teritoriālo plānošanu un zināšanas par jūru.

(6) Viens no Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas galvenajiem mērķiem ir 
novērtēt visu darbību kopējo ietekmi uz 
jūras vidi, un tā ir integrētās jūras politikas 
vides pīlārs. Šī politika attiecas uz naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā, jo paredz 
sasaistīt katras ekonomikas nozares 
konkrētās problēmas ar vispārējo mērķi
nodrošināt vispusīgu izpratni par 
okeāniem, jūrām un piekrastes teritorijām, 
lai izstrādātu saskaņotu pieeju jūrām, 
ņemot vērā visus ekonomikas, vides un 
sociālos aspektus, kā arī izmantojot jūras 
teritoriālo plānošanu un zināšanas par jūru. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar grozīto 
Direktīvu 85/337/EEK, kas attiecas uz 
naftas un gāzes izpētes un ieguves 
darbībām, projektiem, kuri var būt būtiski 
ietekmēt vidi saistībā ar, cita starpā, savu 
būtību, apmēru vai atrašanās vietu, piemēro 
novērtējumu attiecība uz to ietekmi un 

(12) Saskaņā ar grozīto 
Direktīvu 85/337/EEK, kas attiecas uz 
naftas un gāzes izpētes un ieguves 
darbībām, projektiem, kuri var būtiski 
ietekmēt vidi saistībā ar, cita starpā, savu 
būtību, apmēru vai atrašanās vietu, piemēro 
novērtējumu attiecība uz to ietekmi un 
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prasību saņemt izstrādes apstiprinājumu. 
Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, ja 
darbībai piemēro izstrādes apstiprinājumu, 
būtu jānodrošina efektīva sabiedrības 
dalība atbilstīgi Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Eiropas Ekonomikas 
komisijas (turpmāk — UNECE) 
Konvencijai par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem.

prasību saņemt izstrādes apstiprinājumu. 
Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, ja 
darbībai piemēro izstrādes apstiprinājumu, 
būtu jāgarantē efektīva sabiedrības dalība 
jau procesa sākumā atbilstīgi Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas 
komisijas (turpmāk — UNECE) 
Konvencijai par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienībā jau ir labu standartu paraugi 
saistībā ar valstu regulatīvajām praksēm 
attiecībā uz naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā. Tomēr Savienībā tie netiek 
konsekventi piemēroti, un neviena 
dalībvalsts vēl nav savos tiesību aktos 
integrējusi labākās regulatīvās prakses, lai 
novērstu smagus jūras negadījumus vai 
ierobežotu to sekas attiecībā uz cilvēkiem
un vidi. Labākās regulatīvās prakses ietver
efektīva regulējuma nodrošināšanu 
attiecība uz drošumu un vidi, integrējot 
saistītās funkcijas kopējā kompetentajā 
iestādē (turpmāk — kompetentā iestāde), 
kas var izmantot vienas vai vairāku valstu 
aģentūru līdzekļus. 

(13) Savienībā jau ir labu standartu paraugi 
saistībā ar valstu regulatīvajām praksēm 
attiecībā uz naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā. Tomēr Savienībā tie netiek 
konsekventi piemēroti, un neviena 
dalībvalsts vēl nav savos tiesību aktos 
integrējusi labākās regulatīvās prakses, lai 
novērstu smagus jūras negadījumus vai 
ierobežotu to sekas attiecībā uz cilvēka 
dzīvību un veselību un vidi. Labākās 
regulatīvās prakses ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu regulējumu, kas 
garantē augstākos drošības standartus un 
aizsargā vidi un ko var panākt, cita starpā 
integrējot saistītās funkcijas kopējā 
kompetentajā iestādē (turpmāk —
kompetentā iestāde), kas var izmantot 

vienas vai vairāku valstu aģentūru 
līdzekļus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad licencētajam operatoram 
ir piešķirtas tiesības veikt naftas un gāzes 
izpēti vai ieguvi, dalībvalstij būtu likumīgi 
jāpilnvaro un ar atbilstīgiem līdzekļiem 
jānodrošina kompetentā iestāde, lai tā 
varētu īstenot izpildi, arī apturēt darbības ar 
mērķi nodrošināt darba ņēmēju un vides 
atbilstīgu aizsardzību.

(14) Pēc tam, kad licencētajam operatoram 
ir piešķirtas tiesības veikt naftas un gāzes 
izpēti vai ieguvi, dalībvalstij būtu likumīgi 
jāpilnvaro un ar atbilstīgiem līdzekļiem 
jānodrošina kompetentā iestāde, lai tā 
varētu īstenot izpildi, arī apturēt darbības ar 
mērķi nodrošināt darbaspēka aizsardzību 
vai aizsargāt vidi vai cilvēka dzīvību un 
veselību. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kompetentās iestādes efektivitāte 
saistībā ar licences saņēmēja vai operatora 
būtiska apdraudējuma kontroles pasākumu 
atbilstības novērtēšanu ir tieši saistīta ar 
būtiska apdraudējuma risku regulatīvo 
politiku, sistēmām un kompetentās iestādes 
zināšanām. Neraugoties uz to, ka 
licencētajam operatoram ir piešķirtas 
tiesības veikt naftas un gāzes izpēti vai 
ieguvi, kompetentajai iestādei būtu jābūt 
pilnvarotai īstenot izpildi, tostarp apturēt 
darbības ar mērķi nodrošināt darba ņēmēju
un vides atbilstīgu aizsardzību. Lai 
īstenotu šīs funkcijas, dalībvalstij ir 
kompetentajai iestādei jānodrošina 
atbilstīgi līdzekļi.

(15) Kompetentās iestādes efektivitāte 
saistībā ar licences saņēmēja vai operatora 
būtiska apdraudējuma kontroles pasākumu 
atbilstības novērtēšanu ir tieši saistīta ar 
būtiska apdraudējuma risku regulatīvo 
politiku, sistēmām un kompetentās iestādes 
zināšanām. Neraugoties uz to, ka 
licencētajam operatoram ir piešķirtas 
tiesības veikt naftas un gāzes izpēti vai 
ieguvi, kompetentajai iestādei būtu jābūt 
pilnvarotai īstenot izpildi, tostarp apturēt 
darbības ar mērķi nodrošināt darbaspēka
aizsardzību vai aizsargāt vidi vai cilvēka 
dzīvību un veselību. Lai īstenotu šīs 
funkcijas, dalībvalstij ir kompetentajai 
iestādei jānodrošina atbilstīgi līdzekļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Būtisku apdraudējumu ziņojuma riska 
novērtējumā būtu jāņem vērā vides risks, 
iekļaujot klimata apstākļu un klimata 
pārmaiņu ietekmi uz iekārtu izturību 
ilgtermiņā. Ņemot vērā to, ka naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā vienā 
dalībvalstī var būt būtiska ietekme uz vidi 
citā dalībvalstī, ir jāparedz un jāpiemēro 
konkrēti noteikumi saskaņā ar Konvenciju 
par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā.

(28) Būtisku apdraudējumu ziņojuma riska 
novērtējumā būtu jāņem vērā risks cilvēka 
veselībai un dzīvībai, kā arī videi, iekļaujot 
klimata apstākļu un klimata pārmaiņu 
ietekmi uz iekārtu izturību ilgtermiņā. 
Ņemot vērā to, ka naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā vienā dalībvalstī var būt 
būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, ir 
jāparedz un jāpiemēro konkrēti noteikumi 
saskaņā ar UNECE Konvenciju par 
ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā (t. s. Espo konvenciju).

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai veicinātu sabiedrības uzticību 
iestādēm un ES mēroga jūras darbības 
integritāti, dalībvalstīm būtu jāsniedz 
ziņojumi par šīm darbībām un 
negadījumiem. Dalībvalstis arī 
nekavējoties informē Komisiju par 
smagiem negadījumiem, savukārt 
Komisijai periodiski jāpublicē ziņojumi par 
ES darbību līmeņiem un tendencēm 
saistībā ar jūrā veikto darbību nozares
drošuma un vides rezultātiem.

(34) Lai veicinātu sabiedrības uzticību ES 
mēroga jūras darbības ietekmei un 
integritātei, dalībvalstīm būtu jāsniedz 
ziņojumi par šīm darbībām un 
negadījumiem. Dalībvalstis arī 
nekavējoties informē Komisiju un ikvienu 
dalībvalsti, kuras teritorija vai ūdeņi ir 
skarti, kā arī attiecīgo sabiedrību par 
smagiem negadījumiem, savukārt 
Komisijai periodiski jāpublicē ziņojumi par 
ES darbību līmeņiem un tendencēm 
saistībā ar jūrā veikto darbību rezultātiem 
drošuma un vides jomā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Īstenojot šīs regulas prasības, būtu 
jāņem vērā, ka jūras ūdeņi, uz ko attiecas 
dalībvalstu suverenitāte vai jurisdikcija, 
veido Direktīvas 2008/56/EK 4. panta 
1. punktā noteikto četru jūras reģionu, 
proti, Baltijas jūras, Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu daļas, Vidusjūras un 
Melnās jūras, neatņemamu daļu. Tādēļ 
būtu jānostiprina koordinācija ar trešām 
valstīm saistībā ar suverenitāti vai 
jurisdikciju attiecībā uz šādu jūras reģionu 
ūdeņiem. Atbilstīgi ir tādi sadarbības 
regulējumi kā reģionālās jūras konvencijas, 
kā noteikts Direktīvas 2008/56/EK 3. panta 
10. punktā. 

(38) Īstenojot šīs regulas prasības, būtu 
jāņem vērā, ka jūras ūdeņi, uz ko attiecas 
dalībvalstu suverenitāte vai jurisdikcija, 
veido Direktīvas 2008/56/EK 4. panta 
1. punktā noteikto četru jūras reģionu, 
proti, Baltijas jūras, Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu daļas, Vidusjūras un 
Melnās jūras, neatņemamu daļu. Tādēļ 
būtu jānostiprina koordinācija ar trešām 
valstīm saistībā ar suverenitāti vai 
jurisdikciju attiecībā uz šādu jūras reģionu 
ūdeņiem. Atbilstīgi ir tādi sadarbības 
regulējumi kā reģionālās jūras konvencijas, 
kā paredzēts Direktīvas 2008/56/EK 
3. panta 10. punktā un 4. pantā. 

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Attiecībā uz Vidusjūru un saistībā ar 
šo regulu tiek īstenoti vajadzīgie 
pasākumi, lai Eiropas Savienība 
pievienotos Konvencijas par Vidusjūras 
reģiona jūras vides un piekrastes 
aizsardzību (turpmāk — Barselonas 
konvencija) Protokolam Vidusjūras 
aizsardzībai pret piesārņojumu, ko izraisa 
kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās 
dzīļu izpēte un ekspluatācija (turpmāk —
Jūras protokols), kuru apstiprināja ar 

Padomes Lēmumu 77/585/EEK.

(39) Attiecībā uz Vidusjūru un papildus 
šajā regulā paredzētajiem pienākumiem ir 
vai tiek īstenots vajadzīgais pasākums, lai 
nodrošinātu Eiropas Savienības 
pievienošanos Konvencijas par Vidusjūras 
reģiona jūras vides un piekrastes 
aizsardzību (turpmāk — Barselonas 
konvencija) Protokolam Vidusjūras 
aizsardzībai pret piesārņojumu, ko izraisa 
kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās 
dzīļu izpēte un ekspluatācija (turpmāk —
Jūras protokols), kuru apstiprināja ar 

Padomes Lēmumu 77/585/EEK.
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Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
būtiskajām vides problēmām, kuras 
saistītas ar Arktikas ūdeņiem, kas ir 
Kopienai īpaši svarīga kaimiņos esoša 
jūras vide, lai nodrošinātu Arktikas vides 
aizsardzību saistībā ar jūras darbībām, 
tostarp ieguvi.

(40) Arktikas ūdeņi ir unikāla un Eiropas 
Savienībai ārkārtīgi svarīga kaimiņos 
esoša jūras vide. Ir skaidrs, ka Arktikas 
ūdeņu videi un to trauslajai ekosistēmai 
tiek nodarīts nopietns un, iespējams, 
neatgriezenisks kaitējums. Tāpēc ir 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai nodrošinātu 
Arktikas vides aizsardzību saistībā ar jūras 
darbībām, tostarp jo īpaši ieguves 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Tā kā neviens no pašreizējiem 
finansiālā nodrošinājuma instrumentiem, 
tostarp riska apkopošanas pasākumi, nevar 
risināt ārkārtēju negadījumu visas 
iespējamās sekas, Komisijai būtu jāveic 
turpmāka analīze un pētījumi par 
atbilstīgiem pasākumiem, lai nodrošinātu 
pienācīgi stingru atbildības režīmu 
attiecībā uz kaitējumu, kas saistīts ar naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā, un 
saistītas prasības attiecībā uz finansiālo 
spēju, tostarp atbilstīgu finansiālā 
nodrošinājuma instrumentu vai citu 
pasākumu pieejamību.

(48) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
operatori savā jurisdikcijā pierāda, ka ir 
nodrošinātas finanšu garantijas, lai segtu 
visas attīrīšanas un kompensācijas 
izmaksas, ja noticis smags negadījums, 
paredzot finansiālu nodrošinājumu, un 
jāizlemj, kādi instrumenti (piemēram, 
fondi, banku garantijas, apdrošināšana 
un/vai riska apvienošana) šim nolūkam ir 
piemēroti. Tā kā neviens no pašreizējiem 
finansiālā nodrošinājuma instrumentiem, 
tostarp riska apvienošanas pasākumi, nevar 
risināt ārkārtēju negadījumu visas 
iespējamās sekas, Komisijai būtu jāveic 
turpmāka analīze un pētījumi par 
atbilstīgiem pasākumiem, lai nodrošinātu 
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pienācīgi stingru atbildības režīmu 
attiecībā uz kaitējumu, kas saistīts ar naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā, un 
saistītas prasības attiecībā uz finansiālo 
spēju, tostarp atbilstīgu finansiālā 
nodrošinājuma instrumentu vai citu 
pasākumu pieejamību. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo regulu piemēro, neskarot 
Direktīvu 85/337/EK, 
Direktīvu 2008/1/EK un 
Direktīvu 2003/4/EK.

6. Šo regulu piemēro, neskarot 
Direktīvu 2011/92/ES, 
Direktīvu 2008/1/EK un 
Direktīvu 2003/4/EK. 

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „pieņemams” — riska atzīšana par 
pieņemamu tālākajā pakāpē, aiz kuras 
smaga negadījuma risks nevar būtiski 
samazināties saistībā ar laika, līdzekļu vai 
izmaksu papildu ieguldījumu;

1. „pieņemams” — smaga negadījuma 
riska ierobežošana līdz iespējami tālākajai 
pakāpei, aiz kuras risks nevar būtiski 
samazināties saistībā ar atbilstīgu laika, 
līdzekļu vai izmaksu papildu ieguldījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „nozare” — privāti uzņēmumi, kuri ir 
tieši iesaistīti naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā saskaņā ar šo regulu vai kuru 
darbība ir cieši saistīta ar minētajām 
darbībām;

13. „nozare” — privāti vai valsts 
uzņēmumi, kuri ir tieši iesaistīti naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā saskaņā ar šo 
regulu vai kuru darbība ir cieši saistīta ar 
minētajām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. „licences saņēmējs” — persona, kas 
saņēmusi atļauju veikt jūras darbības 
saskaņā ar Direktīvu 94/22/EK;

17. „licences saņēmējs” — persona, kas 
saņēmusi atļauju veikt naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā saskaņā ar 
Direktīvu 94/22/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. „smags negadījums” — ugunsgrēks vai 
eksplozija, urbuma kontroles būtisks
zudums vai ogļūdeņražu būtiska noplūde 
vidē, iekārtas vai aprīkojuma būtisks 
bojājums, iekārtas strukturālās integritātes 
zudums un jebkāds cits notikums, kas 
saistīts ar piecu vai vairāku tādu cilvēku 
nāvi vai būtiskiem savainojumiem, kuri 

18. „smags negadījums” — ugunsgrēks vai 
eksplozija, urbuma kontroles zudums vai 
ogļūdeņražu vai citu ķīmisko vielu būtiska 
noplūde vidē, iekārtas vai aprīkojuma 
būtisks bojājums, iekārtas strukturālās 
integritātes zudums un jebkāds cits 
notikums, kas saistīts ar piecu vai vairāku 
tādu cilvēku nāvi vai būtiskiem 
savainojumiem, kuri atrodas uz iekārtas vai 
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atrodas uz iekārtas vai strādā saistībā ar to; strādā saistībā ar to; 

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. „iekārta, kas nav ieguves iekārta” —
iekārta, kas nav ieguves iekārta un ko 
izmanto gan izpētes urbumiem, gan kā 
atbalsta iekārtu ieguves darbībām;

20. „iekārta, kas nav ieguves iekārta” —
iekārta, kas nav ieguves iekārta un ko 
izmanto gan izpētes urbumiem, gan kā 
atbalsta iekārtu naftas un gāzes ieguves 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. „naftas un gāzes nozares darbības jūrā” 
— visas darbības, kas saistītas ar naftas un 
gāzes izpēti ieguves nolūkos vai ar naftas 
un gāzes pārstrādi jūrā. Tas ietver naftas un 
gāzes pārvietošanu, izmantojot jūras 
infrastruktūru, kas savienota ar iekārtu vai 
zemūdens iekārtu; 

21. „naftas un gāzes nozares darbības jūrā” 
— visas darbības, kas saistītas ar naftas un 
gāzes izpēti ieguves nolūkos vai ar naftas 
un gāzes pārstrādi jūrā, vai naftas vai 
gāzes jūras iekārtas ekspluatācijas 
pārtraukšanu. Tas ietver naftas un gāzes 
pārvietošanu, izmantojot jūras 
infrastruktūru, kas savienota ar iekārtu vai 
zemūdens iekārtu;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 22. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. "operators" ― ieguves iekārtas 
operators vai īpašnieks iekārtai, kas nav 
ieguves iekārta, kā arī urbuma operators 
saistībā ar urbuma darbībām; gan uz 
operatoru, gan licences saņēmēju attiecas 
definīcija Direktīvas 2004/35/EK 2. panta 
6. punktā;

22. „operators” — jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas darbina vai 
kontrolē iekārtu, vai kam deleģētas 
noteicošas ekonomiskas pilnvaras vai 
lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā 
uz iekārtas tehnisko darbību; 

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 25. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. "naftas un gāzes ieguve" ― naftas un 
gāzes ieguve komerciālos nolūkos no 
licencētās teritorijas pazemes slāņa, arī 
naftas un gāzes pārstrāde un tās 
pārvietošana, izmantojot savienoto 
infrastruktūru, ietverot cauruļvadus un 
struktūras, kā arī urbumu atveres jūras 
dibenā, un/vai gāzes glabāšana pazemes 
konstrukcijās, lai atgūtu gāzi;

25. „naftas un gāzes ieguve” ― naftas un 
gāzes ieguve komerciālos nolūkos no 
licencētās teritorijas pazemes slāņa, kas 
atrodas jūrā, arī naftas un gāzes pārstrāde 
un tās pārvietošana jūrā, izmantojot 
savienoto infrastruktūru, ietverot 
cauruļvadus un struktūras, kā arī urbumu 
atveres jūras dibenā, un/vai gāzes 
glabāšana pazemes konstrukcijās, lai atgūtu 
gāzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a „iesaistītās personas” — sabiedrības 
daļa, ko ietekmē vai var ietekmēt 
jautājumi, uz kuriem attiecas šī regula, 
vai kas tajos ir ieinteresēta; saskaņā ar šo 
definīciju par ieinteresētām uzskata 
nevalstiskas vides aizsardzības 
organizācijas, kas atbilst visām 
attiecīgajām valsts tiesību aktos 
noteiktajām prasībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 29. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. „attiecīgā iestāde” — (saistībā ar 
ārkārtas situāciju reaģēšanu jūras 
negadījuma laikā): dalībvalsts organizācija, 
kas ir svarīgākā ārkārtas reaģēšanas 
īstenotāja un kas ir atbildīga par ārkārtas 
reaģēšanas sākšanu, ja ir noticis 
negadījums, kurš saistīts ar naftas un gāzes 
ieguvi jūrā;

29. „attiecīgā iestāde” — (saistībā ar 
ārkārtas situāciju reaģēšanu jūras 
negadījuma laikā) dalībvalsts organizācija, 
kas ir svarīgākā ārkārtas reaģēšanas 
īstenotāja un kas ir atbildīga par ārkārtas 
reaģēšanas sākšanu un koordinēšanu, ja ir 
noticis negadījums, kurš saistīts ar naftas 
un gāzes ieguvi jūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 32. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. „urbuma darbības” — urbuma izveide 32. „urbuma darbības” — urbuma izveide 
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izpētes un ieguves nolūkiem, ietverot 
darbību apturēšanu, urbumu remontu vai 
izmaiņas, pilnīgu darbības izbeigšanu vai 
citas darbības, kuras attiecas uz urbumu un 
kuru rezultātā var notikt šķidrumu nejauša 
noplūde vai rasties smaga negadījuma 
risks;

izpētes un ieguves nolūkiem, ietverot 
darbību apturēšanu, urbumu remontu,
izmaiņas, tamponāžu vai slēgšanu, pilnīgu 
darbības izbeigšanu vai citas darbības, 
kuras attiecas uz urbumu un kuru rezultātā 
var notikt šķidrumu nejauša noplūde vai 
rasties smaga negadījuma risks; 

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 33.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a „ārkārtēji darbības apstākļi” — tādi 
apstākļi darbības teritorijā, kas 
paaugstina riska līmeni attiecībā uz 
urbšanas un ieguves darbībām jūrā un 
ierobežo ārkārtas reaģēšanas aprīkojuma 
jaudu vai personāla spēju iesaistīties, 
attīrīt vai savākt noplūdušo naftu vai 
bīstamas vielas; tostarp, bet ne tikai, 
teritorijas fiziskie, ģeoloģiskie, ekoloģiskie 
un sociālie apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tomēr notiek smags negadījums, 
operatoriem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāīsteno visi piemērotie pasākumi, lai 
ierobežotu šā negadījuma sekas uz cilvēku 
veselību un vidi, kā arī lai pēc iespējas 
izvairītos no naftas un gāzes ieguves 
nopietniem pārrāvumiem Savienības 

3. Ja tomēr notiek smags negadījums, 
operatoriem un to dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, kuras 
negadījums skāris, būtu jāīsteno visi 
piemērotie pasākumi, lai ierobežotu šā 
negadījuma sekas uz cilvēku veselību un 
vidi, kā arī lai pēc iespējas izvairītos no 
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teritorijā. naftas un gāzes ieguves nopietniem 
pārrāvumiem Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja notiek smags negadījums, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras 
ūdeņos negadījums ir noticis, nekavējoties 
informē Komisiju, citas iesaistītās 
dalībvalstis un to kompetentās iestādes, kā 
arī mērķauditoriju par negadījumu un 
pasākumiem, kas veikti, lai ierobežotu tā 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā regulā ietvertās naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā īsteno, pamatojoties 
uz sistēmisku novērtējumu attiecībā uz 
bīstamu notikumu iespējamību un to 
sekām, kā arī uz kontroles pasākumu 
īstenošanu, lai smagu negadījumi riski 
attiecībā uz cilvēkiem, vidi un jūras 
pamatlīdzekļiem būtu pieņemami. 

4. Šajā regulā ietvertās naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā īsteno, pamatojoties 
uz sistēmisku novērtējumu attiecībā uz 
bīstamu notikumu iespējamību un to 
sekām, kā arī uz kontroles pasākumu 
īstenošanu, lai smagu negadījumu riski 
attiecībā uz cilvēkiem, vidi un jūras 
pamatlīdzekļiem būtu samazināti līdz 
minimālam pieņemamam līmenim. 

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot 3. punktu, kompetentā 
iestāde, piešķirot atļauju ekspluatācijas 
vai ieguves darbībai, pienācīgi ņem vērā 
jebkuru pieteikumu no pieteicēja, kas 
veicis naftas un gāzes izpētes darbību 
jūrā. 

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar Direktīvu 94/22/EK iestādes, 
kas izdod licences — novērtējot to 
subjektu tehnisko un finansiālo spēju, kuri 
iesnieguši pieteikumus atļaujas 
saņemšanai, lai veiktu naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā —, ņem vērā riskus, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kas saistīta ar attiecīgo atrašanās vietu un 
izpētes un ieguves darbību konkrēto 
posmu.

4. Saskaņā ar Direktīvu 94/22/EK iestādes, 
kas izdod licences — novērtējot to 
subjektu tehnisko un finansiālo spēju, kuri 
iesnieguši pieteikumus atļaujas 
saņemšanai, lai veiktu naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā —, ņem vērā riskus, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kas saistīta ar attiecīgo atrašanās vietu un 
izpētes un ieguves darbību konkrēto 
posmu, un garantē, ka ar — cita starpā —
smagu negadījumu vai avāriju saistītas 
iespējamas atbildības finansiālais 
nodrošinājums ir samērīgs ar darbību 
riskiem un pietiekams, lai pilnībā segtu 
attīrīšanas un kompensācijas izmaksas, ja 
notiek smags negadījums vai avārija.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iestādes, kas izdod licences, pieņemot 
lēmumu par atļauju piešķiršanu naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā saskaņā ar 
Direktīvu 94/22/EK, īpašu uzmanību velta 
ekoloģiski jutīgām jūras un piekrastes 
vides teritorijām, jo īpaši ekosistēmām, 
kurām ir būtiska nozīme, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, 
piemēram, solončakiem un jūraszāļu 
teritorijām, kā arī aizsargātajām jūras 
teritorijām, piemēram, īpaši 
aizsargājamām teritorijām saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu vai Putnu direktīvu. 

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā jurisdikcijā nodrošina, 
ka sabiedrībai laikus dod reālas iespējas 
piedalīties licenču izdošanas procedūrās 
saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 
prasībām. Procedūras ir noteiktas 
Direktīvas 2003/35/EK II pielikumā.

1. Dalībvalstis savā jurisdikcijā nodrošina, 
ka sabiedrība pēc iespējas agrāk saņem 
informāciju par 4. pantā minētajiem 
pieteikumiem iestādēm, kas izsniedz 
licences, un ka tai laikus dod reālas 
iespējas piedalīties licenču izdošanas 
procedūrās saskaņā ar šīs regulas 
I pielikuma prasībām. Procedūras ir 
noteiktas Direktīvas 2003/35/EK 
II pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iekārtas izmanto tikai licencētās 
teritorijās, un to dara licenču saņēmēji vai 
subjekti, ar kuriem licenču saņēmēji ir 
noslēguši līgumus un kurus tie ir norīkojuši 
šādam nolūkam, saņemot dalībvalstu 
apstiprinājumu.

1. Iekārtas izmanto tikai licencētās 
teritorijās, un to dara licenču saņēmēji vai 
subjekti, ar kuriem licenču saņēmēji ir 
noslēguši līgumus un kurus tie ir norīkojuši 
šādam nolūkam, saņemot attiecīgo
dalībvalstu kompetentās iestādes
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārbaužu veikšana, izmeklēšanas un 
izpildes nodrošināšana;

b) pārbaužu uzraudzīšana vai veikšana, 
izmeklēšanas un izpildes nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 39. panta pārejas 
noteikumiem ieguves iekārtas vai iekārtas, 
kas nav ieguves iekārta, operators 
kompetentajai iestādei iesniedz šādus 
dokumentus:

1. Saskaņā ar 38. panta pārejas 
noteikumiem ieguves iekārtas vai iekārtas, 
kas nav ieguves iekārta, operators 
kompetentajai iestādei iesniedz šādus 
dokumentus:

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguves iekārtas būtisku apdraudējumu 
ziņojumā ietver II pielikuma 2. un 5. daļā 
noteiktos datus.

1. Ieguves iekārtas būtisku apdraudējumu 
ziņojumā ietver II pielikuma 2. un 5. daļā 
noteiktos datus un pierādījumu, ka ir 
notikusi apspriešanās ar darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ieguves iekārtai veic būtiskas 
izmaiņas vai ja to ir paredzēts demontēt, 
ieguves iekārtas būtisku apdraudējumu 
ziņojumu groza saskaņā ar II pielikuma 
6. daļu un iesniedz kompetentajai iestādei.

3. Ja ieguves iekārtai veic būtiskas 
izmaiņas vai ja ir paredzēts, ka iekārtu 
demontēs un/vai pārtrauks tās 
ekspluatāciju, ieguves iekārtas būtisku 
apdraudējumu ziņojumu groza saskaņā ar 
II pielikuma 6. daļu un iesniedz 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iekārtas, kas nav ieguves iekārta, būtisku 
apdraudējumu ziņojumā ietver II pielikuma 
3. un 5. daļā noteiktos datus.

1. Iekārtas, kas nav ieguves iekārta, būtisku 
apdraudējumu ziņojumā ietver II pielikuma 
3. un 5. daļā noteiktos datus un 
pierādījumus, ka ir notikusi apspriešanās 
ar darbiniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iekārtai, kas nav ieguves iekārta, veic 
būtiskas izmaiņas vai ja to ir paredzēts 
demontēt, šo iekārtas, kas nav ieguves 
iekārta, būtisku apdraudējumu ziņojumu 
groza saskaņā ar II pielikuma 6. daļu 
(izņemot 4. punktu) un iesniedz 
kompetentajai iestādei.

2. Ja iekārtai, kas nav ieguves iekārta, veic 
būtiskas izmaiņas vai ja ir paredzēts, ka 
iekārtu demontēs un/vai pārtrauks tās 
ekspluatāciju, šo iekārtas, kas nav ieguves 
iekārta, būtisku apdraudējumu ziņojumu 
groza saskaņā ar II pielikuma 6. daļu 
(izņemot 4. punktu) un iesniedz 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Operatori nodrošina, ka urbuma 
neatkarīga inspektora konstatējumi un 
komentāri saskaņā ar šā panta 3. punkta 
b) apakšpunktu ir ietverti urbuma 
paziņojumā atbilstīgi 13. pantam.

5. Operatori nodrošina, ka neatkarīga 
urbuma inspektora konstatējumi un 
komentāri saskaņā ar šā panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, kā arī operatora atbildes 
un veiktie pasākumi saistībā ar neatkarīga 
inspektora konstatējumiem ir ietverti 
urbuma paziņojumā atbilstīgi 13. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka urbuma 
darbības vai iekārtas darbības var būtiski 
negatīvi ietekmēt citas dalībvalsts ūdeņus, 
ja notiktu negadījums, vai ja dalībvalsts, 
kas var tikt būtiski ietekmēta, to pieprasa, 
dalībvalsts, kuras jurisdikcijā minētās 
darbības notiks, skartajai dalībvalstij 
nosūta attiecīgo informāciju un cenšas 
pieņemt kopējus preventīvus pasākumus, 
lai novērstu kaitējumu.

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka urbuma 
darbības vai iekārtas darbības var būtiski 
negatīvi ietekmēt citas dalībvalsts vidi vai
ūdeņus, ja notiktu negadījums, vai ja 
dalībvalsts, kas var tikt būtiski ietekmēta, 
to pieprasa, dalībvalsts, kuras jurisdikcijā 
minētās darbības notiks, skartajai 
dalībvalstij nosūta attiecīgo informāciju.

Pēc skartās dalībvalsts pieprasījuma 
dalībvalsts, kuras jurisdikcijā šīs darbības 
notiks, atļauj urbuma darbības vai 
iekārtas pārbaudi, ko kopīgi veic 
iesaistītās dalībvalstis, un cenšas pieņemt 
kopējus pasākumus, lai novērstu kaitējumu 
videi un cilvēku veselībai. 

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja neatbilstība 1. panta noteikumiem
tūlītēji apdraud cilvēku veselību vai var 
radīt tūlītēju būtiski negatīvu ietekmi uz 
drošumu un/vai vidi, operators aptur 
iekārtas vai tās attiecīgās daļas darbību, 
līdz tiek atjaunota atbilstība.

2. Ja neatbilstība 1. punktā noteiktajām 
prasībām tūlītēji apdraud cilvēku veselību 
vai var radīt tūlītēju būtiski negatīvu 
ietekmi uz drošumu un/vai vidi, operators 
aptur iekārtas vai tās attiecīgo daļu
darbību, līdz ir pierādījis, ka ir atjaunota 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek īstenoti šā panta 2. punktā
minētie pasākumi, operators nekavējoties 
atbilstīgi informē kompetento iestādi.

3. Ja ir piemērojams 2. punkts, operators 
nekavējoties atbilstīgi informē kompetento 
iestādi par pasākumiem, kurus tas ir 
veicis, lai nodrošinātu atbilstību 1. punktā 
noteiktajām prasībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde izstrādā gada 
plānus, lai efektīvi uzraudzītu darbības, kas 
rada būtisku apdraudējumu, tostarp 
pārbaudes, pamatojoties uz risku un 
pievēršot īpašu uzmanību un pārbaudot 
atbilstību dokumentiem, kuri tai iesniegti 
saskaņā ar 9. pantu, kā arī uzrauga to
efektivitāti un īsteno visus vajadzīgos 
pasākumus, lai uzlabotu to efektivitāti.

4. Kompetentā iestāde izstrādā un 
sagatavo gada plānus, lai efektīvi 
uzraudzītu darbības, kas rada būtisku 
apdraudējumu. Šajos plānos paredz minēto 
darbību regulāru uzraudzību un 
pārbaudi. Plāni arī pamatojas uz risku, un 
tajos pievērš īpašu uzmanību, lai
pārbaudītu atbilstību dokumentiem, kuri 
iestādei iesniegti saskaņā ar 9. pantu.
Plānu efektivitāti regulāri pārbauda, un 
kompetentā iestāde īsteno visus vajadzīgos 
pasākumus, lai to uzlabotu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes izstrādā 1. Kompetentās iestādes izstrādā 
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procedūras, lai nodrošinātu iespēju iesniegt 
anonīmus ziņojumus par drošuma un/vai
vides problēmām, kas saistītas ar naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā. Kompetentās 
iestādes arī izstrādā procedūras, lai 
izmeklētu šos ziņojumus, saglabājot
iesaistīto personu anonimitāti. 

procedūras, lai nodrošinātu iespēju iesniegt 
anonīmus ziņojumus par drošuma vai vides 
problēmām saistībā ar tām naftas un gāzes 
nozares darbībām jūrā, uz ko attiecas šī 
regula. Kompetentās iestādes arī izstrādā 
procedūras, lai izmeklētu šos ziņojumus, 
nodrošinot, ka tiek saglabāta iesaistīto 
personu anonimitāte. 

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Operatori savus darbiniekus un attiecīgo 
darbuzņēmēju darbiniekus informē par 
valsts pasākumiem atbilstīgi 1. punktam, 
kā arī nodrošina, ka atsauces uz 
anonīmajiem ziņojumiem tiek iekļautas 
attiecīgajās apmācībās un paziņojumos.

2. Operatori savus darbiniekus un visu 
attiecīgo darbuzņēmēju darbiniekus 
informē par kompetento iestāžu 
noteiktajiem valsts pasākumiem atbilstīgi 
1. punktam, kā arī nodrošina, ka atsauces 
uz anonīmajiem ziņojumiem tiek iekļautas 
attiecīgajās apmācībās un paziņojumos, un 
darbinieku darba līgumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tūlīt pēc smaga negadījuma operators 
kompetentajai iestādei sniedz attiecīgo 
informāciju, iekļaujot arī informāciju par 
negadījuma apstākļiem un tā sekām.

1. Tūlīt pēc smaga negadījuma operators 
kompetentajai iestādei sniedz visu attiecīgo 
informāciju, iekļaujot arī informāciju par 
negadījuma apstākļiem un tā sekām. Ja 
negadījums var ietekmēt citas dalībvalsts 
teritoriju (tostarp tās ūdeņus), tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras 
ūdeņos vai kuras teritorijā negadījums ir 
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noticis, nekavējoties informē attiecīgo 
dalībvalsti un mērķauditoriju par 
negadījumu un pasākumiem, kas veikti, 
lai ierobežotu kaitējumu videi un cilvēku 
veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Operators periodiski testē iekšējo 
ārkārtas situāciju reaģēšanas plānu 
efektivitāti.

5. Operators periodiski testē iekšējo 
ārkārtas situāciju reaģēšanas plānu 
efektivitāti un jo īpaši pārbauda sava 
reaģēšanas aprīkojuma efektivitāti un 
spējas saskaņā ar V pielikuma 1. iedaļas 
2.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Operators nekavējoties informē 
attiecīgās iestādes par smagu negadījumu 
vai par situāciju, kas saistīta ar smaga 
negadījuma tūlītēju risku. Vajadzības 
gadījumā attiecīgās iestādes palīdz 
konkrētajam operatoram, lai novērstu riska 
vai negadījuma saasināšanos. 

1. Operators nekavējoties informē 
attiecīgās iestādes par smagu negadījumu, 
tostarp tā izcelsmi un iespējamo ietekmi 
uz vidi un cilvēku dzīvību un veselību, vai 
par situāciju, kas saistīta ar smaga 
negadījuma tūlītēju risku. Vajadzības 
gadījumā attiecīgās iestādes palīdz 
konkrētajam operatoram, lai novērstu riska 
vai negadījuma saasināšanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) iekārtas operatora nosaukumu un adresi; 1) iekārtas operatora un, ja atšķirīgs no 
operatora, īpašnieka nosaukumu un adresi;

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) iekārtas aprakstu un tās plānotās 
atrašanās vietas apstākļus;

5) iekārtas aprakstu un tās plānotās 
atrašanās vietas apstākļus, tostarp jebkādus 
iespējamos fiziskos, ģeogrāfiskos, 
meteoroloģiskos vai ar vidi saistītos 
ierobežojumus darbībām attiecīgajā vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) aprakstu par vides aspektiem, kas var 
tikt būtiski ietekmēti, novērtējumu par 
identificēto iespējamo ietekmi uz vidi, jo 
īpaši par piesārņojošo vielu emisijām vidē, 
un aprakstu par tehniskiem un 
netehniskiem pasākumiem, kas paredzēti, 
lai novērstu, samazinātu vai likvidētu tās, 
tostarp par uzraudzību.

13) aprakstu par vides aspektiem, kas var 
tikt būtiski ietekmēti, novērtējumu par 
identificēto iespējamo ietekmi uz vidi, jo 
īpaši par ķimikāliju un citu bīstamo un 
piesārņojošo vielu emisijām vidē, un 
aprakstu par tehniskiem un netehniskiem 
pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu, 
samazinātu vai likvidētu tās, tostarp par 
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uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) iekārtas operatora nosaukumu un adresi; 1) iekārtas operatora un, ja atšķirīgs no 
operatora, īpašnieka nosaukumu un adresi;

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) aprakstu par vides aspektiem, kas var 
tikt būtiski ietekmēti, novērtējumu par 
identificēto iespējamo ietekmi uz vidi, jo 
īpaši par piesārņojošo vielu emisijām vidē, 
un aprakstu par tehniskiem un
netehniskiem pasākumiem, kas paredzēti, 
lai novērstu, samazinātu vai likvidētu tās, 
tostarp par uzraudzību.

14) aprakstu par vides aspektiem, kas var 
tikt būtiski ietekmēti, novērtējumu par 
identificēto iespējamo ietekmi uz vidi, jo 
īpaši par ķimikāliju un citu bīstamo un 
piesārņojošo vielu emisijām vidē, un 
aprakstu par tehniskiem un netehniskiem 
pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu, 
samazinātu vai likvidētu tās, tostarp par 
uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 11. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par vides apstākļiem, kas ir ņemti vērā
iekārtas iekšējā ārkārtas situāciju 
reaģēšanas plānā,

b) par vides apstākļiem, kas ir ietverti
iekārtas iekšējā ārkārtas situāciju 
reaģēšanas plānā,

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 11. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par reaģēšanas pasākumiem ārkārtas 
situācijās, ja notiktu smags vides 
negadījums, kuri nav aprakstīti būtisku 
apdraudējumu ziņojumā,

c) par reaģēšanas pasākumiem ārkārtas 
situācijās, ja notiktu smags negadījums, 
kas ietekmētu vidi vai cilvēku veselību, 
kuri nav aprakstīti būtisku apdraudējumu 
ziņojumā,

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. iekārtas operatora nosaukumu un adresi; 1. iekārtas operatora un, ja atšķirīgs no 
operatora, īpašnieka nosaukumu un adresi;

Or. en
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtējumu par ārkārtas situāciju 
reaģēšanas aprīkojuma pieejamību un 
procedūru atbilstību, lai šo aprīkojumu 
efektīvi izmantotu.

i) novērtējumu par ārkārtas situāciju 
reaģēšanas aprīkojuma pieejamību, 
atbilstību un pareizu darbību un 
procedūru atbilstību, lai šo aprīkojumu 
efektīvi izmantotu.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Operatori nodrošina, ka bīstamas vielas
vienmēr atrodas cauruļvados, tankkuģos un 
sistēmās, kas paredzētas to drošai 
glabāšanai. Turklāt operatori nodrošina, ka 
viena ierobežojuma atteice nevar radīt 
būtisku apdraudējumu. 

4. Operatori nodrošina, ka ķimikālijas un 
citas bīstamas vielas vienmēr atrodas 
cauruļvados, tankkuģos un sistēmās, kas 
paredzētas to drošai glabāšanai. Turklāt 
operatori nodrošina, ka viena ierobežojuma 
atteice nevar radīt būtisku apdraudējumu, 
kas jo īpaši ietekmē vidi vai cilvēku 
dzīvību vai veselību. 

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vissliktākais negadījuma scenārijs, 
norādot iespējamo noplūdes daudzumu 
dienā, kā arī trajektoriju un skartās 
teritorijas gadījumā, ja notiktu 
vissmagākā iespējamā nekontrolēta 
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noplūde. Turklāt šajā scenārijā ir 
jānorāda arī informācija par vēlamo 
rīcību un iespējamiem kavējumiem 
vissmagākā iespējamā noplūdes scenārija 
gadījumā ekstremālos ekspluatācijas 
apstākļos. 

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pasākumi, kas ir koordinēti ar būtisku 
apdraudējumu ziņojumā aprakstītajiem 
glābšanas pasākumiem, piemēram, kā 
aprakstīts II pielikuma 2. daļas 7. punktā 
un 3. daļas 7. punktā, lai uz iekārtas 
esošajiem cilvēkiem nodrošinātu labas 
izdzīvošanas izredzes, ja notiktu smags 
negadījums;

g) pasākumi, kas ir koordinēti ar būtisku 
apdraudējumu ziņojumā aprakstītajiem 
glābšanas pasākumiem, piemēram, kā 
aprakstīts II pielikuma 2. daļas 7. punktā
un 3. daļas 7. punktā, lai pēc iespējas 
samazinātu vides kaitējumu un lai uz 
iekārtas esošajiem cilvēkiem nodrošinātu 
labas izdzīvošanas izredzes, ja notiktu 
smags negadījums;

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a operatori regulāri pārbauda ārkārtas 
situāciju plānus, lai pierādītu sava 
reaģēšanas aprīkojuma efektivitāti un 
spēju nodrošināt augstu drošības līmeni 
un adekvātu rīcību evakuācijas, 
ierobežošanas un kontroles, kā arī 
glābšanas, attīrīšanas un apglabāšanas 
gadījumā.



PE491.315v01-00 32/32 PA\905538LV.doc

LV

Or. en


