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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-tixrid taż-żejt mill-pjattaforma Deepwater Horizon fil-Golf tal-Messiku u, aktar 
riċentement, il-ħruġ tal-gass mill-pjattaforma taż-żejt u tal-gass Elgin fil-Baħar tat-
Tramuntana, xeħtu fokus ċar fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li jikkonċernaw is-
sikurezza tal-installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore u li jiġi żgurat il-ħarsien tal-ambjent 
tal-baħar tal-UE f'każ ta' aċċidenti kbar.

Għaldaqstant, ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni bħala strument essenzjali 
sabiex jiġu żgurati l-istandards meħtieġa ta' sikurezza u dawk ambjentali madwar l-UE. 
Minkejja dan, ir-Rapporteur jemmen li l-proposta tista' tissaħħaħ b'diversi modi, sabiex jiġi 
żgurat li dawn l-għanijiet jintlaħqu verament.

Il-proposta għandha tesiġi b'mod aktar ċar li l-operaturi jipprevedu l-garanziji finanzjarji 
meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tat-tindif u l-kumpens f'każ ta' aċċident kbir. Ir-Rapporteur 
jemmen li dan huwa konformi mal-prinċipju ewlieni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent -
li min iniġġes irid iħallas. 

Barra minn hekk, jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
jissaħħu b'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti internazzjonali u tal-UE f'dan il-qasam, u 
għandhom jittieħdu miżuri sabiex il-pubbliku kkonċernat ikun mgħarraf dwar aċċidenti kbar u 
l-passi li jkunu qed jittieħdu biex titrażżan il-ħsara lill-ambjent u lis-saħħa tal-bniedem. 

L-awtoritajiet tal-għoti tal-liċenzji għandhom ikunu meħtieġa wkoll jagħtu attenzjoni speċjali 
lill-ambjenti tal-baħar u tax-xtut li huma sensittivi mil-lat ekoloġiku meta jkunu qed 
jikkunsidraw jekk jagħtux awtorizzazzjonijiet għal attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore, u l-
impjegati għandhom jingħataw protezzjoni akbar fir-rappurtar anonimu ta' kwistjonijiet ta' 
sikurezza u dawk ambjentali.



PE491.315v01-00 4/33 PA\905538MT.doc

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 191 tat-TFUE jistabbilixxi l-
objettivi ta’ preżervazzjoni, protezzjoni u 
titjib tal-kwalità tal-ambjent u joħloq 
obbligu għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni 
li jkunu appoġġjati b’livell għoli ta’ 
protezzjoni bbażata fuq il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni u azzjoni preventiva u ta’ 
utilizzazzjoni prudenti u razzjonali tar-
riżorsi naturali. 

(1) L-Artikolu 191 tat-TFUE jistabbilixxi l-
objettivi ta’ preżervazzjoni, protezzjoni u 
titjib tal-kwalità tal-ambjent u l-
utilizzazzjoni prudenti u razzjonali tar-
riżorsi naturali. Huwa joħloq obbligu 
għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni li jkunu 
appoġġjati b’livell għoli ta’ protezzjoni 
bbażata fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u 
fuq il-prinċipji li għandha tittieħed azzjoni 
preventiva, li l-ħsara lill-ambjent 
għandha, bħala prijorità, tiġi rimedjata 
fis-sors, u li min iniġġes għandu jħallas. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-riskji ta’ aċċident kbir taż-żejt jew 
tal-gass offshore huma sinifikanti. Bit-
tnaqqis tar-riskju tat-tniġġis tal-ilmijiet 
marittimi, din l-inizjattiva għandha
għaldaqstant tikkontribwixxi għall-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u b’mod 
partikolari biex jintlaħaq status ambjetali
tajjeb sa mhux aktar tard mill-2020, kif 
stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-

(5) Ir-riskji ta’ aċċident kbir taż-żejt jew 
tal-gass offshore huma sinifikanti. Bit-
tnaqqis tar-riskju tat-tniġġis tal-ilmijiet 
marittimi, dan ir-Regolament għandu
għaldaqstant jikkontribwixxi biex tiġi 
żgurata l-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar 
u b’mod partikolari biex jintlaħaq jew 
jinżamm status ambjentali tajjeb sa mhux 
aktar tard mill-2020, kif stabbilit fl-
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Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin (marittimu) (Direttiva 
Kwadru (Qafas) dwar l-Istrateġija Marina 
(Marittima)). 

Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin (marittimu) (Direttiva 
Kwadru (Qafas) dwar l-Istrateġija Marina 
(Marittima)).

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija tal-
Baħar, li tirrikjedi li jkunu indirizzati l-
impatti kumulattivi mill-attivitajiet kollha 
fuq l-ambjent marittimu, hija l-pilastru 
ambjentali tal-Politika Marittima Integrata. 
Din il-Politika hija rilevanti għall-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
minħabba li tirrikjedi l-konnessjoni tat-
tħassib partikolari minn kull settur 
ekonomiku mal-għan ġenerali ta’ fehim 
komprensiv tal-oċeani, l-ibħra u ż-żoni 
kostali, mal-objettiv li jkun żviluppat 
approċċ koerenti għall-ibħra li jqis l-aspetti 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali kollha 
permezz tal-użu tal-ippjanar spazjali 
Marittimu u l-għarfien tal-baħar.

(6) Id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija tal-
Baħar għandha l-għan li tindirizza, bħala 
wieħed mill-objettivi tagħha, l-impatti 
kumulattivi mill-attivitajiet kollha fuq l-
ambjent marittimu, u hija l-pilastru 
ambjentali tal-Politika Marittima Integrata. 
Din il-Politika hija rilevanti għall-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
minħabba li tirrikjedi l-konnessjoni tat-
tħassib partikolari minn kull settur 
ekonomiku mal-għan ġenerali li jiġi żgurat 
fehim komprensiv tal-oċeani, l-ibħra u ż-
żoni kostali, mal-objettiv li jkun żviluppat 
approċċ koerenti għall-ibħra li jqis l-aspetti 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali kollha 
permezz tal-użu tal-ippjanar spazjali 
marittimu u l-għarfien tal-baħar. 

Or. en



PE491.315v01-00 6/33 PA\905538MT.doc

MT

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont id-Direttiva 85/337/KEE, kif 
emendata, li tapplika għall-attivitajiet tal-
esplorazzjoni u l-isfruttar taż-żejt u l-gass, 
il-proġetti li x’aktarx ikollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter 
alia, in-natura, id-daqs jew il-lokazzjoni 
tagħhom iridu jsiru suġġetti għal 
valutazzjoni fir-rigward tal-effetti tagħhom 
u għal rekwiżit għal kunsens ta’ żvilupp. 
F’konformità mad-Direttiva 85/337/KEE 
meta attività hija suġġetta għal kunsens ta’ 
żvilupp għandha tkun ipprovduta
parteċipazzjoni pubblika effettiva skont il-
Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika 
għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti 
(NU/KEE) dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-
Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali.

(12) Skont id-Direttiva 85/337/KEE, kif 
emendata, li tapplika għall-attivitajiet tal-
esplorazzjoni u l-isfruttar taż-żejt u l-gass, 
il-proġetti li x’aktarx ikollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter 
alia, in-natura, id-daqs jew il-lokazzjoni 
tagħhom iridu jsiru suġġetti għal 
valutazzjoni fir-rigward tal-effetti tagħhom 
u għal rekwiżit għal kunsens ta’ żvilupp. 
F’konformità mad-Direttiva 85/337/KEE 
meta attività hija suġġetta għal kunsens ta’ 
żvilupp għandha tkun garantita
parteċipazzjoni pubblika bikrija u effettiva 
skont il-Konvenzjoni tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet 
Uniti (NU/KEE) dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-
Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fi ħdan l-Unjoni, diġà hemm eżempji 
ta’ standards tajbin fil-prattiki regolatorji 
nazzjonali relatati mal-ativitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore. Madankollu, dawn qed jiġu 
applikati b’mod inkonsistenti madwar l-
Unjoni u l-ebda Stat Membru għadu ma 
nkorpora l-aħjar prattiki regolatorji kollha 
fil-leġiżlazzjoni tiegħu għall-prevenzjoni 
ta’ aċċidenti kbar offshore jew biex 

(13) Fi ħdan l-Unjoni, diġà hemm eżempji 
ta’ standards tajbin fil-prattiki regolatorji 
nazzjonali relatati mal-ativitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore. Madankollu, dawn qed jiġu 
applikati b’mod inkonsistenti madwar l-
Unjoni u l-ebda Stat Membru għadu ma 
nkorpora l-aħjar prattiki regolatorji kollha 
fil-leġiżlazzjoni tiegħu għall-prevenzjoni 
ta’ aċċidenti kbar offshore jew biex 
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jillimita l-konsegwenzi tagħhom għall-
persuni u l-ambjent. L-aħjar prattiki 
regolatorji qegħdin hemm biex jiżguraw
regolamentazzjoni effettiva dwar is-
sikurezza u l-ambjent billi jiġu integrati 
funzjonijiet relatati f'awtorità kompetenti 
konġunta ("l-awtorità kompetenti") li tista' 
tiġbor ir-riżorsi minn aġenzija nazzjonali 
waħda jew aktar. 

jillimita l-konsegwenzi tagħhom għall-
ħajja u s-saħħa tal-bniedem, u l-ambjent. 
L-aħjar prattiki regolatorji huma meħtieġa
biex tinkiseb regolamentazzjoni effettiva li 
tiżgura l-ogħla standards ta' sikurezza u 
tħares l-ambjent, u jistgħu jinkisbu billi, 
fost l-oħrajn, jiġu integrati funzjonijiet 
relatati f'awtorità kompetenti konġunta ("l-
awtorità kompetenti") li tista' tiġbor ir-
riżorsi minn aġenzija nazzjonali waħda jew 
aktar. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Wara li l-operatur bil-liċenzja jingħata 
drittijiet biex jesplora għal, jew jestratta ż-
żejt u l-gass, l-awtorità kompetenti 
għandha jkollha s-setgħa legali u riżorsi 
adegwati mill-Istat Membru biex twettaq 
azzjoni ta’ infurzar, inkluż it-twaqqif tal-
operazzjonijiet sabiex tikseb protezzjoni 
adegwata għall-ħaddiema u l-ambjent.

(14) Wara li l-operatur bil-liċenzja jingħata 
drittijiet biex jesplora għal, jew jestratta ż-
żejt u l-gass, l-awtorità kompetenti għandu
jkollha s-setgħa legali u riżorsi adegwati 
mill-Istat Membru biex twettaq azzjoni ta’ 
infurzar, inkluż it-twaqqif tal-
operazzjonijiet sabiex tiżgura l-protezzjoni 
tal-forza tax-xogħol jew biex jitħarsu l-
ambjent jew il-ħajja u s-saħħa tal-
bniedem. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-effettività tal-awtorità kompetenti 
fil-verifika tal-adegwatezza tal-kontrolli ta’ 
perikli kbar mid-detentur tal-liċenzja jew l-

(15) L-effettività tal-awtorità kompetenti 
fil-verifika tal-adegwatezza tal-kontrolli ta’ 
perikli kbar mid-detentur tal-liċenzja jew l-
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operatur hija direttament relatata mal-
politika regolatorja dwar il-perikli kbar, is-
sistemi, u l-kompetenza tal-awtorità 
kompetenti. Minkejja d-drittijiet tal-
operatur illiċenzjat biex jesplora għal, jew 
jestratta ż-żejt u l-gass, l-awtorità 
kompetenti għandha jkollha s-setgħa li 
twettaq azzjoni ta' infurzar, inkluż it-
twaqqif tal-operazzjonijiet sabiex tikseb 
protezzjoni adegwata għall-ħaddiema u l-
ambjent. Sabiex twettaq dawn il-
funzjonijiet l-awtorità kompetenti teħtieġ li 
tkun ipprovduta b’riżorsi adegwati mill-
Istat Membru.

operatur hija direttament relatata mal-
politika regolatorja dwar il-perikli kbar, is-
sistemi, u l-kompetenza tal-awtorità 
kompetenti. Minkejja d-drittijiet tal-
operatur illiċenzjat biex ifittex għaż-żejt u 
l-gass jew biex iwettaq esplorazzjoni 
għalihom, l-awtorità kompetenti għandu
jkollha s-setgħa li twettaq azzjoni ta' 
infurzar, inkluż it-twaqqif tal-
operazzjonijiet sabiex tiżgura l-protezzjoni 
tal-forza tax-xogħol jew biex jitħarsu l-
ambjent jew il-ħajja u s-saħħa tal-
bniedem. Sabiex twettaq dawn il-
funzjonijiet l-awtorità kompetenti teħtieġ li 
tkun ipprovduta b’riżorsi adegwati mill-
Istat Membru.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-valutazzjoni tar-riskju fl-MHR 
għandha tqis ir-riskju għall-ambjent, 
inkluż l-impatti li l-kundizzjonijiet 
klimatiċi u t-tibdil fil-klima għandhom fuq 
ir-reżistenza tal-installazzjonijiet fuq 
perjodu ta' żmien twil; u ladarba l-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore fi Stat 
Membru wieħed jista’ jkollhom effetti 
ambjentali avversi fi Stat Membru ieħor, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti u applikati 
dispożizzjonijiet speċifiċi f'konformità 
mal-Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali f’Kuntest 
Transkonfinali.

(28) Il-valutazzjoni tar-riskju fl-MHR 
għandha tqis ir-riskji għall-ħajja u s-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, inkluż 
l-impatt li l-kundizzjonijiet klimatiċi u t-
tibdil fil-klima għandhom fuq ir-reżistenza 
tal-installazzjonijiet fuq perjodu ta' żmien 
twil; u ladarba l-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore fi Stat Membru wieħed jista’ 
jkollhom effetti ambjentali negattivi fi Stat 
Membru ieħor, jeħtieġ li jiġu stabbiliti u 
applikati dispożizzjonijiet speċifiċi 
f'konformità mal-Konvenzjoni dwar il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 
f’Kuntest Transkonfinali tal-UNECE 
(magħrufa bħala l-Konvenzjoni Espoo).

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Biex titkattar il-fiduċja tal-pubbliku fl-
awtorità u l-integrità tal-attività offshore fl-
UE kollha, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu rapporti dwar l-attività u l-
inċidenti u għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni dwar aċċidenti kbar 
mingħajr dewmien, u l-Kummissjoni 
għandha perjodikament tippubblika 
rapporti dwar il-livelli tal-attività fl-UE u 
x-xejriet fis-sikurezza u l-prestazzjoni 
ambjentali tas-settur offshore.

(34) Biex titkattar il-fiduċja tal-pubbliku fl-
awtorità u l-integrità tal-attività offshore fl-
UE kollha, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu rapporti dwar l-attività u l-
inċidenti u għandhom, mingħajr dewmien,
jinformaw lill-Kummissjoni u lil 
kwalunkwe Stat Membru ieħor li t-
territorju jew l-ilmijiet tiegħu jkunu 
milquta, u lill-pubbliku kkonċernat, dwar 
aċċidenti kbar, u l-Kummissjoni għandha 
perjodikament tippubblika rapporti dwar il-
livelli tal-attività fl-UE u x-xejriet fis-
sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tas-
settur offshore. 

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-implimentazzjoni tal-obbligi skont 
dan ir-Regolament għandha tikkunsidra li 
l-ilmijiet tal-baħar koperti mis-sovranità 
jew il-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri 
jiffurmaw parti integrali mill-erba’ reġjuni 
marittimi identifikati fl-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2008/56, nominalment il-Baħar 
Baltiku, l-Oċean Atlantiku tal-Grigal, il-
Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed. Għal 
din ir-raġuni, għandha tissaħħaħ il-
koordinazzjoni ma’ pajjiżi terzi li 
għandhom sovranità jew ġuriżdizzjoni fuq 
ilmijiet f’reġjuni tal-baħar bħal dawn. L-
oqfsa ta’ kooperazzjoni li jixirqu jinkludu 
konvenzjonijiet tal-baħar reġjonali, kif 

(38) L-implimentazzjoni tal-obbligi skont 
dan ir-Regolament għandha tikkunsidra li 
l-ilmijiet tal-baħar koperti mis-sovranità 
jew il-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri 
jiffurmaw parti integrali mill-erba’ reġjuni 
marittimi identifikati fl-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2008/56, nominalment il-Baħar 
Baltiku, l-Oċean Atlantiku tal-Grigal, il-
Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed. Għal 
din ir-raġuni, għandha tissaħħaħ il-
koordinazzjoni ma’ pajjiżi terzi li 
għandhom sovranità jew ġuriżdizzjoni fuq 
ilmijiet f’reġjuni tal-baħar bħal dawn. L-
oqfsa ta’ kooperazzjoni li jixirqu jinkludu 
konvenzjonijiet tal-baħar reġjonali, kif 
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definit fl-Artikolu 3(10) tad-
Direttiva 2008/56. 

previst fl-Artikolu 3(10) u fl-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2008/56. 

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fir-rigward tal-Baħar Mediterran, 
flimkien mar-Regolament attwali, qed 
jitwettqu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Protokoll 
għall-Protezzjoni tal-Baħar Mediterran 
kontra t-Tniġġis li Jirriżulta mill-
Esplorazzjoni u l-Isfruttar tal-Blata 
Kontinentali u Qiegħ il-Baħar u l-Art ta’ 
Taħtu (‘il-Protokoll Offshore') għall-
Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-
Ambjent tal-Baħar u r-Reġjun Kostali tal-
Mediterran (‘il-Konvenzjoni ta’ 
Barċellona’), li kien approvat permezz tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 77/585/KEE.

(39) Fir-rigward tal-Baħar Mediterran, u 
minbarra l-obbligi li jinsabu f'dan ir-
Regolament, twettqet jew qed titwettaq l-
azzjoni meħtieġa biex tiġi żgurata l-
adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Protokoll 
għall-Protezzjoni tal-Baħar Mediterran 
kontra t-Tniġġis li Jirriżulta mill-
Esplorazzjoni u l-Isfruttar tal-Blata 
Kontinentali u Qiegħ il-Baħar u l-Art ta’ 
Taħtu (‘il-Protokoll Offshore') għall-
Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-
Ambjent tal-Baħar u r-Reġjun Kostali tal-
Mediterran (‘il-Konvenzjoni ta’ 
Barċellona’), li kien approvat permezz tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 77/585/KEE.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) It-tħassib ambjentali serju relatat 
mal-ilmijiet tal-Artiku, ambjent tal-baħar 
fil-viċinanza ta’ importanza partikolari
għall-Kommunità, jirrikjedi attenzjoni 
speċjali biex tkun żgurata l-protezzjoni 
ambjentali tal-Artiku fir-rigward ta’ 
kwalunkwe attività offshore, inkluża l-

(40) L-ilmijiet tal-Artiku huma ambjent 
tal-baħar fil-viċinanza ta’ importanza 
straordinarja għall-Unjoni Ewropea. 
Huwa evidenti li qed issir ħsara serja u 
potenzjalment irriversibbli lill-ambjent u 
lill-ekosistema fraġli tal-ilmijiet tal-
Artiku. Għaldaqstant jeħtieġ li tingħata 
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esplorazzjoni. attenzjoni speċjali biex tkun żgurata l-
protezzjoni tal-ambjent tal-Artiku fir-
rigward ta’ kwalunkwe attività offshore, 
inklużi, b'mod partikulari, l-attivitajiet ta' 
esplorazzjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Minħabba li l-ebda strument ta’ 
sigurtà finanzjarja eżistenti, inklużi l-
arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-riskju, 
ma jista’ jakkomoda l-konsegwenzi 
possibbli kollha ta’ aċċidenti estremi, il-
Kummissjoni għandha tipproċedi b’aktar 
analiżi u studji ta’ miżuri adattati biex 
tiżgura reġim ta’ responsabbiltà robust 
adegwat għall-ħsara relatata mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore, 
ir-rekwiżiti dwar il-kapaċità finanzjarja 
inkluża d-disponibbiltà ta’ strumenti tas-
sigurtà finanzjarja xierqa jew arranġamenti 
oħra.

(48) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operaturi fil-ġurisdizzjoni tagħhom 
juru li jkun hemm garanziji finanzjarji li 
jkunu jkopru n-nefqa sħiħa tat-tindif u 
tal-kumpens f'każ ta' aċċident kbir, 
permezz tal-forniment ta' sigurtà 
finanzjarja, u għandhom jiddeċiedu liema 
strumenti (bħalma huma fondi, garanziji 
tal-banek, assigurazzjoni u/jew 
kondiviżjoni tar-riskju) ikunu xierqa għal 
dan l-għan. Minħabba li l-ebda strument 
ta’ sigurtà finanzjarja eżistenti, inklużi l-
arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-riskju, 
ma jista’ jakkomoda l-konsegwenzi 
possibbli kollha ta’ aċċidenti estremi, il-
Kummissjoni għandha tipproċedi b’aktar 
analiżi u studji ta’ miżuri adattati biex 
tiżgura reġim ta’ responsabbiltà robust 
adegwat għall-ħsara relatata mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore, 
ir-rekwiżiti dwar il-kapaċità finanzjarja 
inkluża d-disponibbiltà ta’ strumenti tas-
sigurtà finanzjarja xierqa jew arranġamenti 
oħra. 

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttivi 85/337/KE, 2008/1/KE u d-
Direttiva 2003/4/KE.

6. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttivi 2011/92/UE, 2008/1/KE u d-
Direttiva 2003/4/KE. 

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘aċċettabbli’ għandha tfisser: li riskju ta’ 
aċċident kbir jsir tollerabbli sal-iktar punt 
li lil hinn minnu ma jinkiseb l-ebda tnaqqis 
sinifikanti tar-riskju mill-kontribuzzjoni ta’ 
aktar ħin, riżorsi jew spejjeż;

1. ‘aċċettabbli’ għandha tfisser: li riskju ta’ 
aċċident kbir jiġi limitat sal-iktar punt 
possibbli u li lil hinn minnu ma jinkiseb l-
ebda tnaqqis sinifikanti tar-riskju mill-
kontribuzzjoni xierqa ta’ aktar ħin, riżorsi 
jew spejjeż;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. ‘industrija’ għandha tfisser: kumpaniji 
privati li huma direttament involuti 
f’attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore skont 
dan ir-regolament jew li l-attivitajiet 
tagħhom huma relatati mill-qrib ma’ dawk 
l-operazzjonijiet;

13. ‘industrija’ għandha tfisser: kumpaniji 
privati jew pubbliċi li huma direttament 
involuti f’attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore skont dan ir-regolament jew li l-
attivitajiet tagħhom huma relatati mill-qrib 
ma’ dawk l-operazzjonijiet;
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. ‘detentur tal-liċenzja’ għandha tfisser: 
id-detentur ta’ awtorizzazzjoni biex iwettaq 
operazzjoni offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE;

17. ‘detentur tal-liċenzja’ għandha tfisser: 
id-detentur ta’ awtorizzazzjoni biex iwettaq 
operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore 
skont id-Direttiva 94/22/KE;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. ‘aċċident kbir’ għandha tfisser: 
okkorrenza bħal nar jew splużjoni, telf 
sinifikanti tal-kontroll ta’ bir jew rilaxx 
sinifikanti ta’ idrokarburi fl-ambjent, ħsara 
sinifikanti fl-installazzjoni jew t-tagħmir 
tagħha, it-telf tal-integrità strutturali tal-
installazzjoni, u kwalunkwe avveniment 
ieħor li jinvolvi l-mewt jew korriment 
gravi ta’ ħames persuni jew aktar fuq l-
installazzjoni jew li jkunu qegħdin jaħdmu 
b’konnessjoni magħha;

18. ‘aċċident kbir’ għandha tfisser: 
okkorrenza bħal nar jew splużjoni, telf tal-
kontroll ta’ bir jew rilaxx sinifikanti ta’ 
idrokarburi jew ta' kimiċi oħrajn fl-
ambjent, ħsara sinifikanti fl-installazzjoni 
jew t-tagħmir tagħha, it-telf tal-integrità 
strutturali tal-installazzjoni, u kwalunkwe 
avveniment ieħor li jinvolvi l-mewt jew 
korriment gravi ta’ ħames persuni jew 
aktar fuq l-installazzjoni jew li jkunu 
qegħdin jaħdmu b’konnessjoni magħha; 

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. ‘installazzjoni mhux tal-produzzjoni’ 
għandha tfisser: installazzjoni oħra apparti 
minn installazzjoni tal-produzzjoni użata 
kemm għat-tħaffir tal-esplorazzjoni kif 
ukoll bħala installazzjoni tal-appoġġ għall-
produzzjoni;

20. ‘installazzjoni mhux tal-produzzjoni’ 
għandha tfisser: installazzjoni oħra apparti 
minn installazzjoni tal-produzzjoni użata 
kemm għat-tħaffir tal-esplorazzjoni kif 
ukoll bħala installazzjoni tal-appoġġ għall-
produzzjoni ta' żejt u ta' gass;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. ‘operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore’ għandha tfisser: l-attivitajiet 
kollha relatati mal-esplorazzjoni għal, il-
produzzjoni jew l-ipproċessar taż-żejt u l-
gass offshore. Dan jinkludi t-trasport taż-
żejt u l-gass permezz ta’ infrastruttura 
offshore konnessa ma’ installazzjoni jew 
installazzjoni taħt il-baħar; 

21. ‘operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore’ għandha tfisser: l-attivitajiet 
kollha relatati mal-esplorazzjoni għal, il-
produzzjoni jew l-ipproċessar taż-żejt u l-
gass offshore jew id-dekummissjonar ta' 
installazzjoni taż-żejt jew tal-gass 
offshore. Dan jinkludi t-trasport taż-żejt u 
l-gass permezz ta’ infrastruttura offshore 
konnessa ma’ installazzjoni jew 
installazzjoni taħt il-baħar;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. ‘operatur’ għandha tfisser: l-operatur 
ta’ installazzjoni tal-produzzjoni jew is-sid 

22. 'operatur' tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew legali li topera jew tikkontrolla 
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tal-installazzjoni mhux tal-produzzjoni u 
l-operatur tal-bir ta’ operazzjoni tal-bjar. 
L-operatur u d-detentur tal-liċenzja jidħlu 
t-tnejn fid-definizzjoni tal-Artikolu 2(6) 
tad-Direttiva 2004/35/KE;

installazzjoni, jew li lilha ġiet iddelegata s-
setgħa ekonomika deċiżiva jew is-setgħa 
tat-teħid ta' deċiżjoni fuq il-funzjonament 
tekniku tal-installazzjoni; 

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 25 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. ‘produzzjoni taż-żejt u l-gass’ għandha 
tfisser: estrazzjoni, għal finijiet 
kummerċjali, ta’ żejt u gass mis-saffi ta’ 
taħt l-art ta' żona liċenzjata inkluż l-
ipproċessar offshore taż-żejt u l-gass u t-
trasportazzjoni tagħhom permezz ta’ 
infrastruttura konnessa li tinkludi pajpijiet 
u strutturi u sorsi tal-bjar (well heads) fil-
qiegħ tal-baħar u/jew il-ħażna tal-gass fil-
formazzjonijiet ta’ taħt il-wiċċ għall-
iskopijiet ta’ rkupru tal-gass;

25. ‘produzzjoni taż-żejt u l-gass’ għandha 
tfisser: estrazzjoni, għal finijiet 
kummerċjali, ta’ żejt u gass offshore mis-
saffi ta’ taħt l-art ta' żona liċenzjata inkluż 
l-ipproċessar offshore taż-żejt u l-gass u t-
trasportazzjoni tagħhom permezz ta’ 
infrastruttura konnessa li tinkludi pajpijiet 
u strutturi u sorsi tal-bjar (well heads) fil-
qiegħ tal-baħar u/jew il-ħażna tal-gass fil-
formazzjonijiet ta’ taħt il-wiċċ għall-
iskopijiet ta’ rkupru tal-gass;

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a. "il-pubbliku kkonċernat" tfisser il-
pubbliku affettwat jew li aktarx li jkun 
affettwat mill-kwistjonijiet koperti minn 
dan ir-Regolament, jew li jkollu interess 
fihom; għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali u li 
jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit 
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applikabbli fil-liġi nazzjonali, għandhom 
jitqiesu li għandhom interess; 

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. ‘awtorità rilevanti’ għandha tfisser (fil-
kuntest ta’ rispons għal emerġenza għal 
aċċident offshore): l-organizzazzjoni 
primarja ta’ Stat Membru li twieġeb 
f’emerġenza, responsabbli milli tagħti bidu 
għar-rispons għal emerġenza għal aċċident 
kbir taż-żejt u l-gass offshore;

29. ‘awtorità rilevanti’ għandha tfisser (fil-
kuntest ta’ rispons għal emerġenza għal 
aċċident offshore): l-organizzazzjoni 
primarja ta’ Stat Membru li twieġeb 
f’emerġenza, responsabbli milli tagħti bidu 
għar-rispons għal emerġenza, u 
tikkoordinah, għal aċċident kbir taż-żejt u 
l-gass offshore;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

32. ‘operazzjoni ta’ bir’ għandha tfisser: it-
tħaffir ta’ bir għal finijiet ta’ esplorazzjoni 
jew produzzjoni, inkluża s-sospensjoni tal-
operazzjonijiet, it-tiswija jew il-modifika 
tal-bjar, l-abbandun permanenti, jew 
kwalunkwe operazzjoni li tikkonċerna bir li 
tista’ tirriżulta fir-rilaxx aċċidentali ta’ 
fluwidi jew f’riskju ta’ aċċident kbir;

32. ‘operazzjoni ta’ bir’ għandha tfisser: it-
tħaffir ta’ bir għal finijiet ta’ esplorazzjoni 
jew produzzjoni, inkluża s-sospensjoni tal-
operazzjonijiet, it-tiswija, il-modifika, l-
issiġillar jew l-għeluq tal-bjar, l-abbandun 
permanenti, jew kwalunkwe operazzjoni li 
tikkonċerna bir li tista’ tirriżulta fir-rilaxx 
aċċidentali ta’ fluwidi jew f’riskju ta’ 
aċċident kbir; 

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a. "kundizzjonijiet estremi tal-
operazzjoni" għandha tfisser il-
kundizzjonijiet li jinsabu fl-inħawi tal-
operazzjonijiet li jkabbru l-livelli tar-
riksju għall-attivitajiet tat-tħaffir u l-
produzzjoni offshore u li jillimitaw il-
kapaċità tat-tagħmir jew tal-persunal tar-
rispons għall-emerġenza li jintervjenu, 
inaddfu jew ineħħu żejt jew sustanzi 
perikolużi mxerrda. Dawn jinkludu iżda 
mhux limitati għall-kundizzjonijiet fiżiċi, 
ġeografiċi, ekoloġiċi u soċjali tal-inħawi.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk minkejja kollox iseħħ aċċident kbir, 
l-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iwettqu l-miżuri xierqa kollha 
biex jillimitaw il-konsegwenzi tagħhom 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u fejn 
ikun possibbli jevitaw tfixkil serju fil-
produzzjoni taż-żejt u l-gass ġewwa l-
Unjoni.

3. Jekk minkejja kollox iseħħ aċċident kbir, 
l-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti mill-
Istati Membri milquta mill-aċċident 
għandhom iwettqu l-miżuri xierqa kollha 
biex jillimitaw il-konsegwenzi tagħhom 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u fejn 
ikun possibbli jevitaw tfixkil serju fil-
produzzjoni taż-żejt u l-gass ġewwa l-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' aċċident kbir, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fl-ilmijiet 
tiegħu jkun seħħ l-aċċident għandha, 
mingħajr dewmien, tgħarraf lill-
Kummissjoni, lil Stati Membri oħrajn 
ikkonċernati u lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom u lill-pubbliku kkonċernat, bl-
aċċident u bil-miżuri li jkunu qed jittieħdu 
biex jiġu limitati l-effetti fuq l-ambjent u 
fuq is-saħħa tal-bniedem. 

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
koperti minn dan ir-Regolament għandhom 
jitwettqu abbażi ta’ valutazzjoni 
sistematika tal-probabbiltà ta’ avvenimenti 
perikolużi u l-konsegwenzi tagħhom, u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll 
sabiex ir-riskji ta’ aċċidenti kbar għall-
persuni, l-ambjent u l-assi offshore huma
aċċettabbli. 

4. L-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
koperti minn dan ir-Regolament għandhom 
jitwettqu abbażi ta’ valutazzjoni 
sistematika tal-probabbiltà ta’ avvenimenti 
perikolużi u l-konsegwenzi tagħhom, u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll 
sabiex ir-riskji ta’ aċċidenti kbar għall-
persuni, l-ambjent u l-assi offshore 
jitnaqqsu sal-aktar livell baxx aċċettabbli. 

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bla ħsara għall-paragrafu 3, meta 
tagħti awtorizzazzjoni għal operazzjoni ta' 
sfruttar jew produzzjoni, l-awtorità 
kompetenti għandha tqis kull 
applikazzjoni mill-applikant li jkun wettaq 
l-operazzjoni ta' tiftix għaż-żejt u l-gass 
offshore. 

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet tal-liċenzji skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom, meta 
jivvalutaw il-kapaċità teknika u finanzjarja 
tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, iqisu r-riskji, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
relatata mal-lokazzjoni kkonċernata u l-
istadju partikolari tal-operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u produzzjoni.

4. L-awtoritajiet tal-liċenzji skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom, meta 
jivvalutaw il-kapaċità teknika u finanzjarja 
tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, iqisu r-riskji, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
relatata mal-lokazzjoni kkonċernata u l-
istadju partikolari tal-operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u produzzjoni, u għandhom 
jiżguraw li l-kopertura finanzjarja għal 
responsabilitajiet potenzjali assoċjati ma', 
fost l-oħrajn, aċċident kbir jew inċident, 
tkun proporzjonata mar-riskji involuti fl-
attivitajiet u jkunu f'livell suffiċjenti biex 
jiżgura n-nefqa totali tat-tindif u kumpens 
f'każ ta' aċċident kbir jew inċident.

Or. en



PE491.315v01-00 20/33 PA\905538MT.doc

MT

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-awtoritajiet tal-liċenzjar 
għandhom, meta jkunu qed jikkunsidraw 
jekk jagħtux awtorizzazzjoni għal 
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore 
skont id-Direttiva 94/22/KE, jagħtu 
attenzjoni speċjali għall-ambjenti tal-
baħar u tax-xtut li huma sensittivi mil-lat 
ekoloġiku, b'mod partikulari l-ekosistemi 
li għandhom rwol importanti fil-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fl-
adattament għalih, bħall-bwar salmastri u 
l-mergħat tal-ħaxix tal-baħar; u l-inħawi 
protetti tal-baħar, bħall-inħawi speċjali ta' 
konservazzjoni skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jew id-Direttiva dwar l-Għasafar. 

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku għandu jingħata opportunitajiet 
bikrin u effettivi biex jipparteċipa fil-
proċeduri li jikkonċernaw il-proċeduri tal-
liċenzji fil-ġurisdizzjoni tagħhom skont ir-
rekwiżiti tal-Anness I għal dan ir-
Regolament. Il-proċeduri għandhom ikunu 
dawk stabbiliti fl-Anness II għad-
Direttiva 2003/35/KE.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku jirċievi, malajr kemm jista' jkun, 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
koperti mill-Artikolu 4 u jingħata 
opportunitajiet bikrin u effettivi biex 
jipparteċipa fil-proċeduri li jikkonċernaw 
il-proċeduri tal-liċenzji fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom skont ir-rekwiżiti tal-Anness I 
għal dan ir-Regolament. Il-proċeduri 
għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-
Anness II għad-Direttiva 2003/35/KE.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-installazzjonijiet għandhom ikunu 
operati biss f’żoni liċenzjati mid-detenturi 
tal-liċenzji, jew entitajiet li huma 
kkuntrattaw u ħatru għal dak l-iskop u li 
huma approvati mill-Istati Membri.

1. L-installazzjonijiet għandhom ikunu 
operati biss f’żoni liċenzjati mid-detenturi 
tal-liċenzji, jew entitajiet li huma 
kkuntrattaw u ħatru għal dak l-iskop u li 
huma approvati mill-awtorità kompetenti 
tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-twettiq ta’ spezzjonijiet, it-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet u t-twettiq ta’ azzjonijiet 
ta’ infurzar;

(b) is-sorveljanza jew it-twettiq ta’ 
spezzjonijiet, it-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet u t-twettiq ta’ azzjonijiet 
ta’ infurzar;

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Suġġett għad-dispożizzjonijiet tranżitorji 
fl-Artikolu 39, l-operatur ta’ installazzjoni 
tal-produzzjoni jew mhux tal-produzzjoni 
għandu jissottometti lill-awtorità 
kompetenti d-dokumenti li ġejjin:

1. Suġġett għad-dispożizzjonijiet tranżitorji 
fl-Artikolu 38, l-operatur ta’ installazzjoni 
tal-produzzjoni jew mhux tal-produzzjoni 
għandu jissottometti lill-awtorità 
kompetenti d-dokumenti li ġejjin:
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Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, il-
partijiet 2 u 5.

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, il-
partijiet 2 u 5 u għandu jkun fih evidenza 
li kien hemm konsultazzjoni mal-
persunal.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jsiru modifiki sinifikanti 
f’installazzjoni tal-produzzjoni, jew hemm 
il-ħsieb li l-installazzjoni tiżżarma, ir-
Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
emendat skont l-Anness II, il-parti 6 u 
sottomess lill-awtorità kompetenti.

3. Meta jsiru modifiki sinifikanti 
f’installazzjoni tal-produzzjoni, jew hemm 
il-ħsieb li l-installazzjoni tiżżarma u/jew 
tiġi dekummissjonata, ir-Rapport dwar 
Perikli Kbar għal installazzjoni tal-
produzzjoni għandu jkun emendat skont l-
Anness II, il-parti 6 u sottomess lill-
awtorità kompetenti.

Or. en
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, 
il-partijiet 3 u 5.

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, 
il-partijiet 3 u 5 u għandu jkun fih 
evidenza li kien hemm konsultazzjoni 
mal-persunal.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jsiru modifiki sinifikanti 
f’installazzjoni mhux tal-produzzjoni, jew 
ikun hemm il-ħsieb li l-installazzjoni 
tiżżarma, ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
għal installazzjoni mhux tal-produzzjoni 
għandu jkun emendat skont l-Anness II, il-
parti 6 (eskluż il-paragrafu 4) u sottomess 
lill-awtorità kompetenti.

2. Meta jsiru modifiki sinifikanti 
f’installazzjoni mhux tal-produzzjoni, jew 
hemm il-ħsieb li l-installazzjoni tiżżarma 
u/jew tiġi dekummissjonata, ir-Rapport 
dwar Perikli Kbar għal installazzjoni mhux 
tal-produzzjoni għandu jkun emendat skont 
l-Anness II, (eskluż il-paragrafu 4) u 
sottomess lill-awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati u l-kummenti tal-eżaminatur tal-
bjar indipendenti skont dan l-Artikolu taħt 
il-paragrafu 3(b) huma inklużi fin-notifika 

5. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati u l-kummenti tal-eżaminatur tal-
bjar indipendenti skont dan l-Artikolu taħt 
il-paragrafu 3(b), kif ukoll ir-risponsi u l-
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tal-bir skont l-Arikolu 13. azzjonijiet meħuda mill-operatur 
b'reazzjoni għall-konklużjonijiet tal-
verifikatur indipendenti, ikunu inklużi fin-
notifika tal-bir skont l-Arikolu 13,

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jikkunsidra li 
operazzjoni ta’ bir jew l-operazzjoni ta’ 
installazzjoni jista’ jkollha effetti negattivi 
sinifikanti fuq l-ilmijiet ta’ Stat Membru 
ieħor fil-każ ta’ aċċident, jew meta Stat 
Membru li probabbilment ikun affettwat 
b'mod sinifikanti jitlob hekk, l-Istat 
Membru li fil-ġuriżdizzjoni tiegħu 
għandhom iseħħu l-operazzjonijiet, għandu 
jibgħat lill-Istat Membru affettwat l-
informazzjoni rilevanti u għandu jkun 
impenjat biex jadotta miżuri preventivi 
konġunti biex tkun evitata l-ħsara.

1. Meta Stat Membru jikkunsidra li 
operazzjoni ta’ bir jew l-operazzjoni ta’ 
installazzjoni jista’ jkollha effetti negattivi 
sinifikanti fuq l-ambjent jew l-ilmijiet ta’ 
Stat Membru ieħor fil-każ ta’ aċċident, jew 
meta Stat Membru li probabbilment ikun 
affettwat b'mod sinifikanti jitlob hekk, l-
Istat Membru li fil-ġuriżdizzjoni tiegħu 
għandhom iseħħu l-operazzjonijiet, għandu 
jibgħat lill-Istat Membru affettwat l-
informazzjoni rilevanti.

Fuq talba tal-Istat Membru milqut, l-Istat 
Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jridu
jitwettqu l-operazzjonijiet, għandu 
jippermetti li titwettaq ispezzjoni konġunta 
tal-operat jew l-installazzjoni tal-bir mill-
Istati Membri kkonċernati u għandu jkun 
impenjat biex jadotta miżuri preventivi 
konġunti biex tkun evitata l-ħsara lill-
ambjent u lis-saħħa tal-bniedem. 

Or. en



PA\905538MT.doc 25/33 PE491.315v01-00

MT

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta n-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjoinijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu joħloq periklu immedjat għas-
saħħa tal-persuni jew jhedded li jikkawża 
effett ħażin sinifikanti b’mod immedjat fuq 
is-sikurezza u/jew l-ambjent, l-operat tal-
installazzjoni jew l-operat tal-parti
rilevanti tagħha għandu jkun sospiż mil-
operatur, sakemm tiġi restawrata l-
konformità.

2. Meta n-nuqqas ta’ konformità mar-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1 joħloq 
periklu immedjat għas-saħħa tal-persuni 
jew jhedded li jikkawża effett ħażin 
sinifikanti b’mod immedjat fuq is-
sikurezza u/jew l-ambjent, l-operat tal-
installazzjoni jew l-operat tal-partijiet
rilevanti tagħha għandu jkun sospiż mill-
operatur, sakemm l-operatur ma jurix li 
tkun ġiet restawrata l-konformità mar-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitwettqu miżuri kif hemm 
imsemmi fil-paragrafu 2 għal dan l-
Artikolu, l-operatur għandu, mingħajr 
dewmien, jinnotifika kif jixraq lill-awtorità 
kompetenti.

3. Meta japplika l-paragrafu 2, l-operatur 
għandu, mingħajr dewmien, jinnotifika kif 
jixraq lill-awtorità kompetenti dwar il-
miżuri li jkun ħa biex jiżgura konformità 
mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1. 

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti għandha 
tiżviluppa pjanijiet annwali għal 

4. L-awtorità kompetenti għandha 
tiżviluppa u tħejji pjanijiet annwali għal 
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sorveljanza effettiva, inklużi spezzjonijiet,
tal-attivitajiet ta’ periklu kbir ibbażati fuq 
ir-riskju u tagħti importanza partikolari, u 
tivverifika, il-konformità mad-dokumenti 
sottomessi lilha skont l-Artikolu 9, u 
għandha tagħmel monitoraġġ tal-
effettività tagħhom u għandha twettaq 
kwalunkwe miżura biex tnissel titjib fihom.

sorveljanza effettiva tal-attivitajiet ta’ 
periklu kbir. Dawk il-pjanijiet għandhom 
jipprevedu monitoraġġ u spezzjonijiet 
regolari ta' dawn l-attivitajiet. Dawk il-
pjanijiet għandhom ikunu wkoll ibbażati 
fuq ir-riskju u jagħtu importanza 
partikolari lill-verifika tal-konformità
mad-dokumenti sottomessi lilha skont l-
Artikolu 9. L-effettività tal-pjanijiet 
għandha tiġi rieżaminata regolarment u l-
awtorità kompetenti għandha twettaq 
kwalunkwe miżura biex tnissel titjib fihom.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu proċeduri li bihom 
jippermettu r-rapportar anonimu ta’ tħassib 
dwar is-sikurezza u/jew tħassib ambjentali 
relatati mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu wkoll proċeduri 
biex jinvestigaw dawn ir-rapporti filwaqt li 
jżommu l-anonimità tal-individwi 
konċernati. 

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu proċeduri li bihom 
jippermettu r-rapportar anonimu ta’ tħassib 
dwar is-sikurezza jew tħassib ambjentali 
relatati mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore koperti minn dan ir-Regolament. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu wkoll proċeduri biex 
jinvestigaw dawn ir-rapporti filwaqt li 
jiżguraw li tinżamm l-anonimità tal-
individwi konċernati. 

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jikkomunikaw id- 2. L-operaturi għandhom jikkomunikaw id-
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dettalji tal-arranġamenti nazzjonali skont 
il-paragrafu 1 lill-impjegati tagħhom, u lill-
impjegati ta’ subkuntratturi rilevanti, u 
jiżguraw li r-referenza għar-rapportar 
anonimu hija inkluża fit-taħriġ u l-avviżi 
rilevanti.

dettalji tal-arranġamenti nazzjonali 
stabbilti mill-awtoritajiet kompetenti skont 
il-paragrafu 1 lill-impjegati tagħhom, u lill-
impjegati ta’ kwalunkwe subkuntratturi 
rilevanti, u għandhom jiżguraw li r-
referenza għar-rapportar anonimu hija 
inkluża fit-taħriġ u l-avviżi rilevanti u fil-
kuntratt ta' impjieg tal-impjegat. 

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Immedjatament wara aċċident kbir, l-
operatur għandu jinnotifika lill-awtorità 
kompetenti bl-informazzjoni rilevanti, 
inklużi ċ-ċirkustanzi tal-aċċident, u l-
konsegwenzi tiegħu.

1. Immedjatament wara aċċident kbir, l-
operatur għandu jinnotifika lill-awtorità 
kompetenti bl-informazzjoni kollha
rilevanti, inklużi ċ-ċirkustanzi tal-aċċident, 
u l-konsegwenzi tiegħu. Jekk l-aċċident 
jista' jaffettwa t-territorju (inklużi l-
ilmijiet) ta' Stat Membru ieħor, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fl-ilmijiet 
jew fit-territorju tiegħu jseħħ l-aċċident 
għandu, mingħajr dewmien, jgħarraf lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ikkonċernat u lill-pubbliku kkonċernat bl-
aċċident u l-passi li jkunu qed jittieħdu 
biex titrażżan il-ħsara lill-ambjent u lis-
saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operatur għandu perjodikament 5. L-operatur għandu perjodikament 
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jittestja l-effettività tal-pjanijiet interni ta’ 
rispons għal emerġenza.

jittestja l-effettività tal-pjanijiet interni ta’ 
rispons għal emerġenza u għandu, b'mod 
partikulari, jittestja l-effettività tat-
tagħmir u l-kapaċità ta’ rispons, skont l-
Anness V - taqsima 1 - punt 2a.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operatur għandu jinnotifika 
immedjatament lill-awtoritajiet rilevanti 
dwar aċċident kbir jew sitwazzjoni b’riskju 
immedjat ta’ aċċident kbir. Meta jkun 
meħtieġ, l-awtoritajiet rilevanti għandhom 
jgħinu lill-operatur konċernat bil-għan li 
tkun evitata l-eskalazzjoni tar-riskju jew 
aċċident. 

1. L-operatur għandu jinnotifika 
immedjatament lill-awtoritajiet rilevanti 
dwar aċċident kbir, inklużi l-oriġini tiegħu 
u l-impatti li jista' jkun hemm fuq l-
ambjent u l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem,
jew sitwazzjoni b’riskju immedjat ta’ 
aċċident kbir. Meta jkun meħtieġ, l-
awtoritajiet rilevanti għandhom jgħinu lill-
operatur konċernat bil-għan li tkun evitata 
l-eskalazzjoni tar-riskju jew aċċident.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-isem u l-indirizz tal-operatur tal-
installazzjoni;

(1) l-isem u l-indirizz tal-operatur u, jekk 
differenti, ta' sid l-installazzjoni;

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) deskrizzjoni tal-installazzjoni u l-
kundizzjonijiet fil-lokazzjoni intenzjonata 
tagħha;

(5) deskrizzjoni tal-installazzjoni u l-
kundizzjonijiet fil-lokazzjoni intenzjonata 
tagħha, inklużi kwalunkwe limitazzjonijiet 
fiżiċi, ġeografiċi, meteoroloġiċi jew 
ambjentali għall-operazzjoni f'din il-
lokazzjoni;

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) deskrizzjoni tal-aspetti tal-ambjent li 
għandhom il-probabbiltà li jkunu 
sinifikament affettwati, valutazzjoni tal-
effetti ambjentali identifikati potenzjali, 
b’mod partikolari r-rilaxxi tat-tniġġis fl-
ambjent, u deskrizzjoni tal-miżuri tekniċi 
jew mhux tekniċi mbassra għal 
prevenzjoni, it-tnaqqis jew il-bilanċ 
tagħhom, inkluż il-monitoraġġ.

(13) deskrizzjoni tal-aspetti tal-ambjent li 
għandhom il-probabbiltà li jkunu 
sinifikament affettwati, valutazzjoni tal-
effetti ambjentali identifikati potenzjali, 
b’mod partikolari r-rilaxxi ta' kimiċi, 
sustanzi perikolużi oħrajn u tat-tniġġis fl-
ambjent, u deskrizzjoni tal-miżuri tekniċi 
jew mhux tekniċi mbassra għal 
prevenzjoni, it-tnaqqis jew il-bilanċ 
tagħhom, inkluż il-monitoraġġ.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-isem u l-indirizz tal-operatur tal- (1) l-isem u l-indirizz tal-operatur u, jekk 
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installazzjoni; differenti, ta' sid l-installazzjoni;

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 3 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) deskrizzjoni tal-aspetti tal-ambjent li 
għandhom il-probabbiltà li jkunu 
sinifikament affettwati, valutazzjoni tal-
effetti ambjentali identifikati potenzjali, 
b’mod partikolari r-rilaxxi tat-tniġġis fl-
ambjent, u deskrizzjoni tal-miżuri tekniċi 
jew mhux tekniċi mbassra għal 
prevenzjoni, it-tnaqqis jew il-bilanċ 
tagħhom, inkluż il-monitoraġġ.

(14) deskrizzjoni tal-aspetti tal-ambjent li 
għandhom il-probabbiltà li jkunu 
affettwati, valutazzjoni tal-effetti 
ambjentali identifikati potenzjali, b’mod 
partikolari r-rilaxxi ta' kimiċi, sustanzi 
perikolużi oħrajn u tat-tniġġis fl-ambjent, 
u deskrizzjoni tal-miżuri tekniċi jew mhux 
tekniċi mbassra għal prevenzjoni, it-tnaqqis 
jew il-bilanċ tagħhom, inkluż il-
monitoraġġ.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 4 – punt 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dettalji tal-kundizzjonijiet ambjentali li 
kienu kkunsidrati fil-pjan intern ta’ 
emerġenza għall-installazzjoni;

(b) dettalji tal-kundizzjonijiet ambjentali li 
kienu inkorporati fil-pjan intern ta’ 
emerġenza għall-installazzjoni;

Or. en
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 4 – punt 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) dettalji tad-dispożizzjonijiet ta’ rispons 
għal emerġenza inkluż fil-każ ta’ aċċident 
kbir għall-ambjent li mhumiex deskritti 
fir-rapport dwar perikli kbar, u;

(c) dettalji tad-dispożizzjonijiet ta’ rispons 
għal emerġenza, inkluż fil-każ ta’ aċċident 
kbir jew inċident li jaffettwa l-ambjent jew 
is-saħħa tal-bniedem, li mhumiex deskritti 
fir-rapport dwar perikli kbar, u;

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 6 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-isem u l-indirizz tal-operatur tal-
installazzjoni;

1. l-isem u l-indirizz tal-operatur u, jekk 
differenti, ta' sid l-installazzjoni;

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) valutazzjoni tad-disponibbiltà tat-
tagħmir ta’ rispons għal emerġenza u l-
adegwatezza tal-proċeduri biex jintuża 
b’mod effettiv;

(i) valutazzjoni tad-disponibbiltà u tal-
adegwatezza u l-funzjonament xieraq tat-
tagħmir ta’ rispons għal emerġenza u l-
adegwatezza tal-proċeduri biex jintuża 
b’mod effettiv;

Or. en
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li 
sustanzi perikolużi fi kwalunkwe ħin 
jinżammu ġewwa l-linji tal-pajpijiet, 
bastimenti u sistemi intenzjonati għall-
għeluq sikur tagħhom. Barra minn hekk, l-
operaturi għandhom jiżguraw li l-ebda 
falliment waħdieni ta’ ostaklu għat-telf tal-
għeluq ma jista’ jwassal għal inċident ta’ 
periklu kbir. 

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li kimiċi 
u sustanzi perikolużi oħrajn fi kwalunkwe 
ħin jinżammu ġewwa l-linji tal-pajpijiet, 
bastimenti u sistemi intenzjonati għall-
għeluq sikur tagħhom. Barra minn hekk, l-
operaturi għandhom jiżguraw li l-ebda 
falliment waħdieni ta’ ostaklu għat-telf tal-
għeluq ma jista’ jwassal għal inċident ta’ 
periklu kbir li jaffettwa b'mod partikulari 
l-ambjent jew il-ħajja jew is-saħħa tal-
bniedem. 

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-agħar xenarju ta' tnixxija, b'dettal 
tal-volum potenzjali ta' kuljum, it-
trajettorja, u l-inħawi milquta fl-agħar 
xenarju ta' tnixxija minn splużjoni mhux 
kontrollata. Barra minn hekk, dan ix-
xenarju jrid jinkludi tagħrif dwar ir-
rispons potenzjali u d-dewmien possibbli 
tal-agħar xenarju ta' tnixxija 
f'kundizzjonijiet ta' ħidma estremi. 

Or. en



PA\905538MT.doc 33/33 PE491.315v01-00

MT

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1 – punt 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-arranġamenti li jikkoordinaw mal-
arranġamenti tal-irkupru deskritti fir-
rapport dwar perikli kbar pereżempju kif 
deskritt fl-Anness II, il-parti (2) (7), u l-
parti (3) (7) biex ikun żgurat prospett tajjeb 
ta’ sopravivenza għall-persuni fuq l-
installazzjoni matul aċċident kbir;

(g) l-arranġamenti li jikkoordinaw mal-
arranġamenti tal-irkupru deskritti fir-
rapport dwar perikli kbar pereżempju kif 
deskritt fl-Anness II, il-parti (2) (7), u l-
parti (3) (7) biex tiġi mminimizzata l-ħsara 
ambjentali u jkun żgurat prospett tajjeb ta’ 
sopravivenza għall-persuni fuq l-
installazzjoni matul aċċident kbir;

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-operaturi għandhom jittestjaw 
regolarment il-pjanijiet ta' emerġenza 
tagħhom biex juru l-effettività tat-tagħmir 
u l-kapaċità ta’ rispons sabiex 
jiggarantixxu livell għoli ta' sikurezza u 
prestazzjoni fl-operazzjonijiet ta' 
evakwazzjoni, konteniment u kontroll, 
irkupru, tindif u rimi.

Or. en


