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KORTFATTAD MOTIVERING

Oljeutsläppet från Deepwater Horizon i Mexikanska golfen och gasläckan från Elgins olje-
och gasplattform i Nordsjön nyligen, har skärpt fokus på behovet av att hantera 
säkerhetsfrågor kring olje- och gasanläggningar till havs och av att se till att EU:s marina 
miljö skyddas i händelse av allvarliga katastrofer.

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag som är ett viktigt instrument för att 
säkerställa nödvändiga säkerhets- och miljöstandarder runtom i EU. Föredraganden anser 
dock att förslaget kan förbättras på flera sätt så att man ser till att dessa mål uppnås i 
praktiken.

Förslaget bör ännu tydligare kräva att operatörerna inrättar de finansiella garantier som krävs 
för att täcka kostnaderna för sanering och ersättning i händelse av en allvarlig olycka. 
Föredraganden anser att detta är i linje med en av EU:s miljölagstiftnings huvudprinciper – att 
förorenaren ska betala. 

Dessutom måste bestämmelserna om allmänhetens deltagande förstärkas så att de anpassas till 
befintlig internationell lagstiftning och EU-lagstiftning på området, och man bör också se till 
att allmänheten informeras om allvarliga olyckor och om vilka åtgärder som vidtas för att 
begränsa skadorna på miljön och människors hälsa. 

Licensmyndigheterna bör också åläggas att rikta särskild uppmärksamhet mot ekologiskt 
känsliga marina miljöer och kustmiljöer när de överväger huruvida tillstånd ska beviljas för 
olje- och gasverksamhet till havs och de anställda bör garanteras större skydd i samband med 
anonym rapportering om säkerhets- och miljörelaterade problem.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artikel 191 av FEUF fastställer målen 
som består i att bevara, skydda och 
förbättra kvaliteten på miljön och skapar 
ett åtagande för alla unionsåtgärder att 
understödjas av en hög grad av skydd
baserat på försiktighetsprincipen och 
förebyggande åtgärder och att utnyttja 

(1) I artikel 191 i FEUF fastställs mål om 
att bevara, skydda och förbättra miljön och 
utnyttja naturresurserna varsamt och 
rationellt. Denna artikel skapar ett 
åtagande för alla unionsåtgärder att 
understödjas av en hög skyddsnivå som
bygger på försiktighetsprincipen och på 
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naturresurserna varsamt och rationellt. principerna att förebyggande åtgärder bör 
vidtas, att miljöförstöring företrädesvis 
bör hejdas vid källan och att förorenaren 
ska betala. 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Riskerna med en stor olje- eller 
gasolycka till havs är betydande. Genom 
att minska riskerna för förorening av 
marina farvatten bör detta initiativ därför 
bidra till skyddet av den marina miljön och 
i synnerhet till att åstadkomma en god 
miljöstatus senast 2020, vilket presenteras i 
artikel 1.1 i det Europeiska parlamentets
och rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 som fastställer ett ramverk för 
gemenskapsåtgärder inom området för 
marin miljöpolitik (ramdirektivet om en 
marin strategi). 

(5) Riskerna med en stor olje- eller 
gasolycka till havs är betydande. Genom 
att minska riskerna för förorening av 
marina vatten bör denna förordning därför 
bidra till att säkerställa skyddet av den 
marina miljön och i synnerhet till att uppnå 
eller upprätthålla en god miljöstatus senast 
2020, såsom fastställs i artikel 1.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv 
om en marin strategi).

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ramdirektivet om en marin strategi, 
vilket kräver åtgärder mot de kumulativa 
konsekvenserna från alla verksamheter på 
den marina miljön, är miljöstöttepelaren
inom den integrerade havspolitiken. Denna 
politik är relevant för olje- och 

(6) Ramdirektivet om en marin strategi 
avser, som ett av sina huvudsyften, att 
åtgärda de kumulativa konsekvenserna 
från alla verksamheter på den marina 
miljön och är miljöpelaren inom den 
integrerade havspolitiken. Denna politik är 
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gasverksamheter till havs eftersom den 
kräver en koppling mellan varje ekonomisk 
sektors särskilda intressen och det 
allmänna målet med en vittomfattande 
förståelse av oceanerna, haven och 
kustområdena, med syftet att utveckla ett 
sammanhängande tillvägagångssätt med 
beaktande av alla ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter genom 
användning av marin utrymmesplanering 
och marin kunskap.

relevant för olje- och gasverksamheter till 
havs eftersom den kräver en koppling 
mellan varje ekonomisk sektors särskilda 
intressen och det allmänna målet för att 
säkerställa en vittomfattande förståelse av 
oceanerna, haven och kustområdena, med 
syftet att utveckla ett sammanhängande 
tillvägagångssätt med beaktande av alla 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter genom användning av marin 
utrymmesplanering och marin kunskap. 

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med direktivet 85/337/EEG, 
med ändringar, vilket avser undersökning 
och utnyttjande av olje- och 
gasverksamhet, blir projekt som bland 
annat genom sin art, storlek eller 
belägenhet sannolikt kommer att ha 
betydande inverkan på miljön föremål för 
en bedömning avseende deras 
konsekvenser och ett krav på 
utvecklingsgodkännande. I linje med 
direktivet 85/337/EEG bör man, när en 
verksamhet kräver 
utvecklingsgodkännande, säkerställa ett 
effektivt deltagande av allmänheten i 
enlighet med FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE) 
konvention om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor.

(12) I enlighet med direktiv 85/337/EEG i 
dess ändrade lydelse, som är tillämpligt på 
sökande efter och utvinning av olja och 
gas, blir projekt som kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan bland annat på 
grund av sin art, storlek eller lokalisering 
föremål för en bedömning av denna 
påverkan innan tillstånd ges, samt ett krav 
på tillstånd. I linje med direktiv
85/337/EEG bör man, när en verksamhet 
kräver tillstånd, garantera ett effektivt 
deltagande av allmänheten i ett tidigt skede 
i enlighet med FN:s ekonomiska 
kommission för Europas (Unece) 
konvention om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inom unionen finns det redan exempel 
på goda standarder inom nationell 
tillsynspraxis gällande olje- och 
gasverksamheter till havs. Dessa tillämpas 
emellertid inkonsekvent inom hela unionen 
och ingen medlemsstat har ännu införlivat 
all av den bästa tillsynspraxis i sin 
lagstiftning för att förebygga stora olyckor 
till havs eller begränsa deras följder för 
människor och miljön. Bästa praxis finns 
till för att säkerställa en effektiv reglering 
av säkerheten och miljön genom att 
integrera tillhörande funktioner i en 
gemensam behörig myndighet (”den 
behöriga myndigheten”) som kan begära in 
resurser från en eller flera nationella 
myndigheter. 

(13) Inom unionen finns det redan exempel 
på goda standarder inom nationell 
tillsynspraxis gällande olje- och 
gasverksamheter till havs. Dessa tillämpas 
emellertid inkonsekvent inom unionen och 
ingen medlemsstat har ännu införlivat all 
av den bästa tillsynspraxis i sin lagstiftning 
för att förebygga stora olyckor till havs 
eller begränsa deras följder för människors 
liv och hälsa samt miljön. Bästa 
tillsynspraxis behövs för att få till stånd en 
effektiv förordning som säkerställer 
högsta säkerhetsstandarder och 
miljöskydd, och detta kan uppnås bland 
annat genom att tillhörande funktioner 
integreras i en gemensam behörig 
myndighet (”den behöriga myndigheten”) 
som kan begära in resurser från en eller 
flera nationella myndigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efter att aktören med licens ges 
rättigheter att undersöka eller utvinna olja 
och gas, bör den behöriga myndigheten 
vara lagligt befullmäktigad av och ha
tillräckliga resurser från medlemsstaten för 
att vidta verkställighetsåtgärder, vilket 
inbegriper upphörande av verksamheten 
för att uppnå ett lämpligt skydd av 
arbetstagare och miljö.

(14) Efter att operatören med licens ges 
rättigheter att söka efter eller utvinna olja 
och gas, bör den behöriga myndigheten ges 
rättsliga befogenheter och tillräckliga 
resurser av medlemsstaten för att vidta 
verkställighetsåtgärder, vilket inbegriper 
upphörande av verksamheten för att 
säkerställa skyddet av de anställda eller 
för att skydda miljön eller människors liv 
och hälsa. 
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Den behöriga myndighetens 
effektivitet gällande verifiering av 
regleringen av stora risker av 
licensinnehavaren eller aktören är direkt 
kopplad till den behöriga myndighetens 
politik, system och expertis rörande 
tillsynen av stora risker. Obeaktat den 
licensierade aktörens rätt att undersöka 
eller utvinna olja och gas, bör den behöriga 
myndigheten vara befullmäktigad att vidta 
verkställighetsåtgärder, inbegripande ett 
upphörande av verksamheten för att uppnå 
ett lämpligt skydd av arbetstagare och 
miljö. För att utföra dessa funktioner 
behöver den behöriga myndigheten få 
tillräckliga resurser av medlemsstaten.

(15) Den behöriga myndighetens 
effektivitet gällande verifiering av 
regleringen av stora risker av 
licensinnehavaren eller operatören är 
direkt kopplad till den behöriga 
myndighetens politik, system och expertis 
rörande tillsynen av stora risker. Obeaktat 
den licensierade operatörens rätt att söka 
efter eller utvinna olja och gas, bör den 
behöriga myndigheten ges rättsliga 
befogenheter att vidta 
verkställighetsåtgärder, inbegripande ett 
upphörande av verksamheten för att 
säkerställa skyddet av de anställda eller 
för att skydda miljön eller människors liv 
och hälsa. För att utföra dessa funktioner 
behöver den behöriga myndigheten få 
tillräckliga resurser av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Riskanalysen i MHR bör beakta 
risken för miljön, inbegripet konsekvenser 
som klimatförhållanden och 
klimatförändringar har på anläggningarnas 
motståndskraft på lång sikt; och med tanke 
på att olje- och gasverksamheter till havs i 
en medlemsstat kan ha betydande skadliga 
effekter på miljön i en annan medlemsstat 

(28) Riskanalysen i MHR bör beakta 
riskerna för människors liv och hälsa 
samt för miljön, inbegripet effekterna av
klimatförhållanden och klimatförändringar 
på anläggningarnas motståndskraft på lång 
sikt; och med tanke på att olje- och 
gasverksamheter till havs i en medlemsstat 
kan ha betydande skadliga effekter på 
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är det nödvändigt att fastställa och tillämpa 
särskilda bestämmelser i enlighet med 
konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang.

miljön i en annan medlemsstat är det 
nödvändigt att fastställa och tillämpa 
särskilda bestämmelser i enlighet med 
Uneces konvention om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen).

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att underlätta allmänhetens 
förtroende för offshore-verksamhetens 
anseende och integritet inom hela EU bör 
medlemsstaterna tillhandahålla rapporter 
om verksamhet och olyckor och ska 
informera kommissionen om stora olyckor 
utan dröjsmål, och kommissionen ska 
regelbundet publicera rapporter om 
verksamhetsnivåerna i EU och trenderna 
inom säkerhets- och miljöagerande för 
offshore-sektorn.

(34) För att underlätta allmänhetens 
förtroende för offshore-verksamhetens 
anseende och integritet inom hela EU bör 
medlemsstaterna tillhandahålla rapporter 
om verksamhet och olyckor och ska utan 
dröjsmål informera kommissionen och alla 
andra medlemsstater vars territorium eller 
vatten påverkas samt den berörda 
allmänheten om stora olyckor, och 
kommissionen ska regelbundet publicera 
rapporter om verksamhetsnivåerna i EU 
och trenderna inom säkerhets- och 
miljöagerande för offshore-sektorn. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Verkställigheten av förpliktelserna 
enligt denna förordning bör beakta att 
marina farvatten som täcks av 
medlemsstaternas suveränitet eller 

(38) Verkställigheten av förpliktelserna 
enligt denna förordning bör beakta att 
marina vatten som täcks av 
medlemsstaternas suveränitet eller 



PA\905538SV.doc 9/32 PE491.315v01-00

SV

domsrätt bildar en sammanhängande del av 
de fyra marina områdena som identifieras i 
artikel 4.1 i direktiv 2008/56, nämligen 
Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet 
och Svarta havet. Av detta skäl bör 
samordningen med tredjepartsländer som 
har suveränitet eller domsrätt över 
farvatten i sådana marina områden stärkas. 
Lämpliga samarbetsramar inbegriper 
regionala sjöfartskonventioner, enligt 
definitionerna i artikel 3.10 i direktiv 
2008/56. 

jurisdiktion bildar en sammanhängande del 
av de fyra marina regioner som identifieras 
i artikel 4.1 i direktiv 2008/56, nämligen 
Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet 
och Svarta havet. Av detta skäl bör 
samordningen med tredjepartsländer som 
har suveränitet eller jurisdiktion över 
vattnen i sådana marina regioner stärkas. 
Lämpliga samarbetsramar inbegriper 
regionala havskonventioner, i enlighet med
artiklarna 3.10 och 4 i direktiv 2008/56. 

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Vad gäller Medelhavet i förbindelse 
med nuvarande regelverk, vidtas 
nödvändiga åtgärder för anslutning av 
Europeiska unionen till protokollet för 
skyddet av Medelhavet mot föroreningar 
från undersökning och utnyttjande av 
kontinentalsockeln och havsbottnen och 
dess underjord (”offshore-protokollet”) och 
konventionen för skyddet av Medelhavets 
marina miljö och kustområde (”Barcelona-
konventionen”), vilken godkändes genom 
rådets beslut 77/585/EEG.

(39) Vad gäller Medelhavet och utöver de 
skyldigheter som ingår i denna 
förordning, har den nödvändiga åtgärden
vidtagits eller håller på att vidtas för att 
säkerställa anslutning av Europeiska 
unionen till protokollet för skyddet av 
Medelhavet mot föroreningar från 
undersökning och utnyttjande av 
kontinentalsockeln och havsbottnen och 
dess underjord (”offshore-protokollet”) och 
konventionen för skyddet av Medelhavets 
marina miljö och kustområde (”Barcelona-
konventionen”), vilken godkändes genom 
rådets beslut 77/585/EEG.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De allvarliga miljöaspekterna 
avseende de arktiska farvattnen, en 
intilliggande marin miljö av särskild 
betydelse för gemenskapen, kräver
särskild uppmärksamhet för att säkerställa 
miljöskyddet av Arktis avseende alla 
offshore-verksamheter, vilket inbegriper 
undersökning.

(40) De arktiska farvattnen är en 
intilliggande marin miljö av unik och 
alldeles särskild betydelse för EU. Det är 
uppenbart att allvarliga och möjligen 
oåterkalleliga skador håller på att uppstå 
på miljön och på de arktiska vattnens 
ömtåliga ekosystem. Särskild 
uppmärksamhet bör därför ägnas åt att 
säkerställa miljöskyddet av Arktis 
avseende alla offshore-verksamheter, vilket 
särskilt inbegriper 
prospekteringsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Eftersom inga befintliga ekonomiska 
säkerhetsinstrument, inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
tillräckligt stabilt 
skadeståndsansvarssystem för skador i 
förbindelse med olje- och gasverksamhet 
till havs, krav på ekonomisk förmåga, 
vilket inbegriper tillgängligheten av 
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument 
eller andra arrangemang.

(48) Medlemsstaterna bör se till att 
operatörer inom deras jurisdiktion kan 
visa att de har ekonomiska garantier för 
att täcka hela kostnaden för sanering och 
ersättning i händelse av att en allvarlig 
olycka inträffar, genom att tillhandahålla 
ekonomisk säkerhet, och bör fastställa 
vilka instrument (t.ex. fonder, 
bankgarantier, försäkring och/eller 
riskspridning) som är lämpliga i detta 
syfte. Eftersom inga befintliga ekonomiska 
säkerhetsinstrument, inbegripet 
riskspridning, kan hantera samtliga möjliga 
följder av extrema olyckor, bör 
kommissionen fortskrida med ytterligare 
analys och undersökning av lämpliga 
åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt 
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stabilt skadeståndsansvarssystem för 
skador i förbindelse med olje- och 
gasverksamhet till havs, krav på 
ekonomisk förmåga, vilket inbegriper 
tillgängligheten av lämpliga ekonomiska 
säkerhetsinstrument eller andra 
arrangemang. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning ska gälla utan att det 
påverkar tillämpningen av direktiven 
85/337/EG, 2008/1/EG och 
direktiv 2003/4/EG.

6. Denna förordning ska gälla utan att det 
påverkar tillämpningen av direktiven 
2011/92/EG, 2008/1/EG och 
direktiv 2003/4/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. godtagbar: en högsta acceptabel risk för 
en allvarlig olycka, utöver vilken ingen 
betydande minskning av risken uppnås 
genom investering av mer tid, resurser, 
eller kostnader,

1. godtagbar: begränsa risken för en 
allvarlig olycka i möjligaste mån, utöver 
vilken ingen betydande minskning av 
risken uppnås genom lämplig investering 
av mer tid, resurser, eller kostnader,

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. industri: privata bolag som är direkt 
involverade i olje- och gasverksamheter till 
havs i enlighet med denna förordning, eller 
vilkas verksamheter är nära förbundna med 
de verksamheterna,

13. industri: privata eller offentliga bolag 
som är direkt involverade i olje- och 
gasverksamheter till havs i enlighet med 
denna förordning, eller vilkas verksamheter 
är nära förbundna med de verksamheterna,

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. licensinnehavare: innehavaren av ett 
tillstånd för att utföra havsbaserad 
verksamhet i enlighet med direktiv 
94/22/EG,

17. licensinnehavare: innehavaren av ett 
tillstånd för att utföra olje- och 
gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG,

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. allvarlig olycka: en händelse såsom en 
brand, eller explosion, betydande förlust av 
kontroll över brunnen, eller betydande 
utsläpp av kolväten i miljön, betydande 
skada på anläggningen, eller dess 
utrustning, förlust av anläggningens 
strukturella integritet, och alla andra 
händelser som inbegriper dödsfall, eller 
större skada, för fem eller mer personer 

18. allvarlig olycka: en händelse såsom en 
brand eller explosion, förlust av kontroll 
över brunnen, eller betydande utsläpp av 
kolväten eller andra kemikalier i miljön, 
betydande skada på anläggningen, eller 
dess utrustning, förlust av anläggningens 
strukturella integritet, och alla andra 
händelser som inbegriper dödsfall, eller 
större skada, för fem eller mer personer 
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som arbetar i eller i anslutning till 
anläggningen,

som arbetar i eller i anslutning till 
anläggningen, 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. en icke-producerande anläggning: en 
anläggning som inte är en producerande 
anläggning som används för både 
provborrning och som en stödanläggning 
för produktion,

20. en icke-producerande anläggning: en 
anläggning som inte är en producerande 
anläggning som används för både 
provborrning och som en stödanläggning 
för produktion av olja och gas,

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. olje- och gasverksamhet till havs: all 
verksamhet i samband med prospektering 
för, produktion eller bearbetning av olja 
och gas, till havs. Detta inbegriper 
transport av olja och gas genom 
havsbaserad infrastruktur ansluten till en 
anläggning, eller en anläggning under 
havsytan, 

21. olje- och gasverksamhet till havs: all 
verksamhet i samband med prospektering 
för, produktion eller bearbetning av olja 
och gas till havs eller avveckling av en 
olje- eller gasanläggning till havs. Detta 
inbegriper transport av olja och gas genom 
havsbaserad infrastruktur ansluten till en 
anläggning, eller en anläggning under 
havsytan,

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. operatör: operatören av en 
produktionsanläggning, eller ägaren av 
en icke-producerande anläggning och 
brunnsoperatören för en 
borrningsverksamhet. Operatör och 
licensinnehavare omfattas båda av 
definitionen i artikel 2.6 i direktiv 
2004/35/EG,

22. operatör: varje fysisk eller juridisk 
person som driver eller kontrollerar en 
anläggning, eller den person till vilken 
avgörande ekonomiska befogenheter eller 
beslutsbefogenheter när det gäller en 
sådan anläggnings tekniska funktion har 
delegerats,

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. produktion av olja och gas: utvinning 
för kommersiella ändamål av olja och gas 
från de underjordiska skikten i 
licensområdet, inbegripet havsbaserad 
bearbetning av olja och gas, och transport 
av denna genom ansluten infrastruktur, 
inklusive rörledningar och strukturer och 
brunnshuvuden på havsbotten, och/eller 
lagring av gas i formationer under ytan för 
att inhämta gasen,

25. produktion av olja och gas: utvinning 
för kommersiella ändamål av olja och gas 
från de underjordiska skikten till havs i 
licensområdet, inbegripet havsbaserad 
bearbetning av olja och gas, och transport 
av denna genom ansluten infrastruktur, 
inklusive rörledningar och strukturer och 
brunnshuvuden på havsbotten, och/eller
lagring av gas i formationer under ytan för 
att inhämta gasen,

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a. den berörda allmänheten: den del av 
allmänheten som berörs eller sannolikt 
berörs eller som har ett intresse av de 
frågor som tas upp i denna förordning; 
frivilligorganisationer som främjar 
miljöskydd och som uppfyller tillämpliga 
krav enligt nationell lagstiftning ska med 
avseende på denna definition anses ha ett 
sådant intresse, 

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. relevant myndighet (i samband med 
agerandet i nödsituation vid en havsbaserad 
olycka): den primära organisationen för 
krisåtgärder i en medlemsstat, som är 
ansvarig för att initiera krishanteringen vid 
en större olje- och gasolycka till havs,

29. relevant myndighet (i samband med 
agerandet i nödsituation vid en havsbaserad 
olycka): den primära organisationen för 
krisåtgärder i en medlemsstat, som är 
ansvarig för att initiera och samordna 
krishanteringen vid en större olje- och 
gasolycka till havs,

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. borrningsverksamhet: borrandet av en 
brunn för utforsknings- eller 

32. borrningsverksamhet: borrandet av en 
brunn för utforsknings- eller 
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produktionssyften, inklusive att stoppa 
drift, reparation eller modifiering av 
brunnar, slutlig nedläggning, eller varje 
verksamhet med avseende på en brunn som 
kan resultera i oavsiktligt utsläpp av 
vätskor, eller som innebär risk för en 
allvarlig olycka,

produktionssyften, inklusive att stoppa 
drift, reparation, modifiering, försegling 
eller stängning av brunnar, slutlig 
nedläggning, eller varje verksamhet med 
avseende på en brunn som kan resultera i 
oavsiktligt utsläpp av vätskor, eller som 
innebär risk för en allvarlig olycka, 

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. extrema driftsförhållanden: 
förhållanden i verksamhetsområdet som 
höjer risknivåerna för borrnings- och 
produktionsverksamhet till havs och 
begränsar kapaciteten hos nödutrustning 
eller beredskapspersonal att ingripa, 
sanera eller avlägsna utsläppt olja eller 
farliga ämnen; dessa förhållanden 
omfattar, men är inte begränsade till, 
områdets fysiska, geologiska, ekologiska 
och sociala förhållanden,

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Skulle en allvarlig olycka ändå äga rum, 
ska operatörer och behöriga myndigheter 
vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa 
dess konsekvenser för människors hälsa 
och miljön, och när så är möjligt undvika 
allvarliga störningar av olje- och 

3. Skulle en allvarlig olycka ändå äga rum, 
ska operatörer och behöriga myndigheter 
från de medlemsstater som berörs av 
olyckan vidta alla lämpliga åtgärder för att 
begränsa dess konsekvenser för 
människors hälsa och miljön, och när så är 
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gasproduktion inom unionen. möjligt undvika allvarliga störningar av 
olje- och gasproduktion inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I händelse av en allvarlig olycka ska 
den berörda myndigheten i den 
medlemsstat i vars vatten olyckan har 
inträffat utan dröjsmål meddela 
kommissionen, andra berörda 
medlemsstater och deras berörda 
myndigheter samt den berörda 
allmänheten om olyckan, samt om vilka 
åtgärder som vidtas för att begränsa 
effekterna på miljön och på människors 
hälsa. 

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Olje- och gasverksamhet till havs som 
omfattas av denna förordning ska utföras 
på grundval av en systematisk bedömning 
om sannolikheten för riskfyllda händelser 
och deras konsekvenser, samt 
genomförandet av kontrollåtgärder, så att 
riskerna för större olyckor för människor, 
miljön och havsbaserade tillgångar är 
godtagbara. 

4. Olje- och gasverksamhet till havs som 
omfattas av denna förordning ska utföras 
på grundval av en systematisk bedömning 
om sannolikheten för riskfyllda händelser 
och deras konsekvenser, samt 
genomförandet av kontrollåtgärder, så att 
riskerna för större olyckor för människor, 
miljön och havsbaserade tillgångar 
begränsas till en godtagbar nivå. 

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska den berörda myndigheten, 
när den beviljar tillstånd för utvinnings-
eller produktionsverksamhet, ta 
vederbörlig hänsyn alla ansökningar från 
den sökande som genomförde 
prospekteringen för olje- och 
gasverksamhet till havs. 

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, vid bedömning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de 
enheter som ansöker om godkännande för 
olje- och gasverksamhet till havs ta i 
beaktande risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter.

4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, vid bedömning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de 
enheter som ansöker om godkännande för 
olje- och gasverksamhet till havs ta i 
beaktande risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter. De ska även se 
till att finansiella åtaganden för eventuellt 
ersättningsansvar i samband med t.ex. en 
allvarlig olycka eller incident står i 
proportion till riskerna med denna 
verksamhet och är på en tillräcklig nivå 
för att täcka hela kostnaden för sanering 
och ersättning i händelse av en allvarlig 
olycka eller incident.
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Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 a. När de överväger beviljande av 
tillstånd för olje- och gasverksamhet till 
havs i enlighet med direktiv 94/22/EG ska 
licensmyndigheterna rikta särskild 
uppmärksamhet mot ekologiskt känsliga 
marina miljöer och kustmiljöer, särskilt 
ekosystem som spelar en viktig roll för 
begränsningen och anpassningen till 
klimatförändringarna, såsom saltängar 
och sjögräsängar, samt skyddade marina 
områden, såsom särskilda 
bevarandeområden i enlighet med 
livsmiljödirektivet och fågeldirektivet. 

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater ska säkerställa att 
allmänheten ska ges tidiga och effektiva 
möjligheter att delta i procedurer rörande 
licensieringsprocedurer inom deras 
jurisdiktion i överensstämmelse med 
kraven i bilaga I till denna förordning. 
Procedurerna ska vara de som fastställs i 
bilaga II till direktiv 2003/35/EG.

1. Medlemsstater ska säkerställa att 
allmänheten i ett så tidigt skede som 
möjligt informeras om ansökningarna för 
beviljande av de tillstånd som omfattas av 
artikel 4 och ska ges tidiga och effektiva 
möjligheter att delta i procedurer rörande 
licensieringsprocedurer inom deras 
jurisdiktion i överensstämmelse med 
kraven i bilaga I till denna förordning. 
Procedurerna ska vara de som fastställs i 
bilaga II till direktiv 2003/35/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anläggningar ska bara drivas i 
licensierade områden av licensinnehavare, 
eller enheter som de kontrakterar och utser 
för det syftet, och vilka är godkända av 
medlemsstater.

1. Anläggningar ska bara drivas i 
licensierade områden av licensinnehavare, 
eller enheter som de kontrakterar och utser 
för det syftet, och vilka är godkända av den 
behöriga myndigheten i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utföra inspektioner, genomföra 
utredningar och vidta 
verkställighetsåtgärder,

(b) övervaka eller utföra inspektioner, 
genomföra utredningar och vidta 
verkställighetsåtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med 
övergångsbestämmelserna i artikel 39, ska 
operatören för en produktions- eller icke-
producerande anläggning inlämna följande 

1. I enlighet med 
övergångsbestämmelserna i artikel 38, ska 
operatören för en produktions- eller icke-
producerande anläggning inlämna följande 
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dokument till den behöriga myndigheten: dokument till den behöriga myndigheten:

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska innehålla 
uppgifterna som specificeras i bilaga II, 
delarna 2 och 5.

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska innehålla 
uppgifterna som specificeras i bilaga II, 
delarna 2 och 5 och ska innehålla bevis 
för att ett samråd med personalen har ägt 
rum.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När betydande ändringar görs av 
produktionsanläggningen, eller när man har 
för avsikt att nedmontera anläggningen, 
ska rapporten om större faror ändras i 
enlighet med del 6 bilaga II, och inlämnas 
till den behöriga myndigheten.

3. När betydande ändringar görs av 
produktionsanläggningen, eller när man har 
för avsikt att nedmontera och/eller 
avveckla anläggningen, ska rapporten om 
större faror ändras i enlighet med del 6 
bilaga II, och inlämnas till den behöriga 
myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i del 3 och 5 
bilaga II.

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i del 3 och 5 bilaga 
II och ska innehålla bevis för att ett 
samråd med personalen har ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När betydande ändringar görs på den 
icke-producerande anläggningen, eller när 
man har för avsikt att nedmontera 
anläggningen, ska rapporten om större 
faror ändras i enlighet med del 6 (med 
undantag av punkt 4) bilaga II, och 
inlämnas till den behöriga myndigheten

2. När betydande ändringar görs på den 
icke-producerande anläggningen, eller när 
man har för avsikt att nedmontera och/eller 
avveckla anläggningen, ska rapporten om 
större faror ändras i enlighet med del 6 
(med undantag av punkt 4) bilaga II, och 
inlämnas till den behöriga myndigheten

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatörer ska säkerställa att den 
oberoende brunnsundersökarens resultat 
och kommentarer i enlighet med denna 
artikel under paragraf 3 b inbegrips i 
brunnsanmälan i enlighet med artikel 13.

5. Operatörer ska säkerställa att den 
oberoende brunnsundersökarens resultat 
och kommentarer i enlighet med punkt 3 b 
i denna artikel samt svaren och åtgärderna 
som operatören vidtagit för att åtgärda 
resultaten av den oberoende kontrollen 
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inbegrips i brunnsanmälan i enlighet med 
artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat anser att en 
borrningsverksamhet, eller driften av en 
anläggning, kan ha betydande negativa 
konsekvenser för en annan medlemsstat i 
händelse av en olycka, eller när en 
medlemsstat som sannolikt kommer att 
påverkas betydligt begär så, ska 
medlemsstaten i vars jurisdiktion 
verksamheterna ska äga rum 
vidarebefordra relevant information till den 
berörda medlemsstaten, och eftersträva att 
anta gemensamma förebyggande åtgärder 
för att förhindra skador.

1. Om en medlemsstat anser att en 
borrningsverksamhet, eller driften av en 
anläggning, kan ha betydande negativa 
effekter för en annan medlemsstats vatten 
eller miljö i händelse av en olycka, eller 
när en medlemsstat som sannolikt kommer 
att påverkas betydligt begär så, ska 
medlemsstaten i vars jurisdiktion 
verksamheterna ska äga rum 
vidarebefordra relevant information till den 
berörda medlemsstaten, och eftersträva att 
anta gemensamma förebyggande åtgärder 
för att förhindra skador.

På begäran av den drabbade 
medlemsstaten ska den medlemsstat i vars 
jurisdiktion verksamheten ska äga rum 
möjliggöra en gemensam inspektion av 
borrningsverksamheten eller 
anläggningen, av de berörda 
medlemsstaterna och eftersträva att anta 
gemensamma förebyggande åtgärder för att 
förhindra skador på miljön eller 
människors hälsa. 

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om bestämmelserna i punkt 1 i denna 
artikel inte följs och detta utgör en direkt 
fara mot människors hälsa, eller hotar att 
förorsaka en betydande negativ effekt för 
säkerheten och/eller miljön, ska driften av 
anläggningen, eller driften av en relevant 
del därav, inställas av operatörer fram till 
att efterlevnaden har återställts.

2. Om kraven i punkt 1 inte följs och detta 
utgör en direkt fara mot människors hälsa, 
eller hotar att förorsaka en betydande 
negativ effekt för säkerheten och/eller 
miljön, ska driften av anläggningen, eller 
driften av relevanta delar därav, inställas 
fram till dess att operatören har visat att 
efterlevnaden av de krav som fastställs i 
punkt 1 har återställts.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om åtgärder vidtas i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel, ska operatören 
utan dröjsmål meddela den behöriga 
myndigheten om detta.

3. Om punkt 2 i denna artikel tillämpas, 
ska operatören utan dröjsmål meddela den 
behöriga myndigheten om de åtgärder 
operatören har vidtagit för att säkerställa 
efterlevnaden av de krav som fastställs i 
punkt 1. 

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska ta fram 
årliga planer för en effektiv översyn, 
inklusive inspektioner, av riskbaserade 

4. Den behöriga myndigheten ska ta fram 
och förbereda årliga planer för en effektiv 
tillsyn av verksamheter som innebär större 
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verksamheter, som innebär större fara, och 
ägna särskild uppmärksamhet åt och även
verifiera att inlämnade handlingar enligt 
artikel 9 efterlevs, samt övervaka dess
effektivitet och vidta nödvändiga åtgärder 
för att genomföra förbättringar av detta.

fara. Dessa planer ska omfatta 
regelbunden övervakning och inspektion 
av sådana verksamheter. Planerna ska 
också vara riskbaserade, och ägna särskild 
uppmärksamhet åt verifieringen av att 
inlämnade handlingar enligt artikel 9 
efterlevs. Planernas effektivitet ska 
regelbundet ses över och den behöriga 
myndigheten ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att genomföra förbättringar av 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska inrätta 
förfaranden för att tillåta anonym 
rapportering av säkerhets- och/eller
miljöproblem med avseende på olje- och 
gasverksamhet till havs. Behöriga 
myndigheter ska också inrätta förfaranden 
för att utreda dessa rapporter, samtidigt 
som den berörda individens anonymitet 
upprätthålls.

1. De behöriga myndigheterna ska inrätta 
förfaranden för att tillåta anonym 
rapportering av säkerhets- eller
miljöproblem med avseende på den olje-
och gasverksamhet till havs som omfattas 
av denna förordning. Behöriga 
myndigheter ska också inrätta förfaranden 
för att utreda dessa rapporter, samtidigt 
som de ser till att den berörda individens 
anonymitet upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska meddela uppgifter om 
nationella arrangemang i enlighet med 
punkt 1 till sina och relevanta 

2. Operatörer ska meddela uppgifter om 
nationella arrangemang som införts av de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
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underentreprenörers anställda, och 
säkerställa att hänvisningar till anonym 
rapportering inkluderas i relevant 
utbildning och i meddelanden.

punkt 1 till sina och alla relevanta 
underentreprenörers anställda, och ska 
säkerställa att hänvisningar till anonym 
rapportering inkluderas i relevant 
utbildning och i meddelanden samt i den 
anställdes anställningsavtal. 

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Omedelbart efter en allvarlig olycka ska 
operatören meddela den behöriga 
myndigheten relevant information, 
inklusive omständigheterna för olyckan 
och dess konsekvenser.

1. Omedelbart efter en allvarlig olycka ska 
operatören meddela den behöriga 
myndigheten all relevant information, 
inklusive omständigheterna för olyckan 
och dess konsekvenser. Om olyckan kan 
påverka en annan medlemsstats 
territorium (inklusive dess vatten) ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat i 
vars vatten eller på vars territorium 
olyckan ägde rum utan dröjsmål meddela 
den behöriga myndigheten i den drabbade 
medlemsstaten och den berörda 
allmänheten om olyckan och om vilka 
åtgärder som vidtas för att begränsa 
skadorna på miljön och på människors 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanens effektivitet.

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanens effektivitet och 
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bör särskilt testa sin utrustning och 
beredskap för nödsituationer, i enlighet 
med bilaga V avsnitt 1 punkt 2a.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatören ska omedelbart meddela de 
relevanta myndigheterna om större 
olyckor, eller om en situation med direkt 
risk för en allvarlig olycka. När det är 
nödvändigt ska de relevanta myndigheterna 
hjälpa den berörda operatören att förhindra 
att olyckan eskalerar. 

1. Operatören ska omedelbart meddela de 
relevanta myndigheterna om större 
olyckor, inklusive om deras orsaker och 
möjliga inverkan på miljön och på 
människors liv och hälsa eller om en 
situation med en direkt risk för en allvarlig 
olycka. När det är nödvändigt ska de 
relevanta myndigheterna hjälpa den 
berörda operatören att förhindra att olyckan 
eskalerar.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) anläggningsoperatörens namn och 
adress,

(1) anläggningsoperatörens och, om 
annan, anläggningsägarens namn och 
adress,

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) en beskrivning av anläggningen och 
förhållandena vid dess avsedda 
lokalisering,

(5) en beskrivning av anläggningen och 
förhållandena vid dess avsedda 
lokalisering, inklusive eventuella fysiska, 
geografiska, metrologiska eller 
miljörelaterade begränsningar för drift 
vid denna lokalisering,

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) en beskrivning av aspekterna hos
miljön som sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de identifierade potentiella 
miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i miljön, och en beskrivning 
av de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller 
motverka dem, inbegripande övervakning.

(13) en beskrivning av de aspekter i miljön 
som sannolikt drabbas, en bedömning av 
de identifierade potentiella miljöeffekterna, 
i synnerhet utsläpp av kemikalier, och 
andra farliga ämnen och föroreningar i 
miljön, och en beskrivning av de tänkta 
tekniska och icke-tekniska åtgärderna för 
att förhindra, minska eller motverka dem, 
inbegripet övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) anläggningsoperatörens namn och 
adress,

(1) anläggningsoperatörens och, om 
annan, anläggningsägarens namn och 
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adress

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) en beskrivning av aspekterna hos
miljön som sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de identifierade potentiella 
miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i miljön, och en beskrivning 
av de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller 
motverka dem, inbegripande övervakning.

(14) en beskrivning av de aspekter i miljön 
som sannolikt drabbas, en bedömning av 
de identifierade potentiella miljöeffekterna, 
i synnerhet utsläpp av kemikalier, och 
andra farliga ämnen och föroreningar i 
miljön, och en beskrivning av de tänkta 
tekniska och icke-tekniska åtgärderna för 
att förhindra, minska eller motverka dem, 
inbegripet övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4 – led 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppgifter om miljöförhållanden som det 
har tagits hänsyn till i anläggningens 
interna beredskapsplan,

(b) uppgifter om miljöförhållanden som har 
tagits med i anläggningens interna 
beredskapsplan,

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4 – led 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppgifter om bestämmelserna för 
krisåtgärder, inklusive i händelse av en 
allvarlig olycka mot miljön som inte 
beskrivs i rapporten om större faror, och

(c) uppgifter om bestämmelserna för 
krisåtgärder, inklusive i händelse av en 
allvarlig olycka eller incident som 
påverkar miljön eller människors hälsa –
som inte beskrivs i rapporten om större 
faror, och

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 6 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. anläggningsoperatörens namn och 
adress,

1. anläggningsoperatörens och, om annan,
anläggningsägarens namn och adress,

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) en bedömning av tillgängligheten av 
utrustning för nödsituationer och hur 
korrekta förfarandena är för att använda 
den.

(i) en bedömning av tillgängligheten av 
utrustning för nödsituationer och av att 
denna är lämplig och fungerar korrekt 
och hur korrekta förfarandena är för att 
använda den.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Operatörer ska säkerställa att farliga 
substanser alltid förvaras i rörledningar, 
fartyg och system som är avsedda för säker 
inneslutning. Dessutom ska operatörer 
säkerställa att en situation då enskilda 
barriärer misslyckas med sin inneslutning 
inte kan leda till en incident med en större 
fara. 

4. Operatörer ska säkerställa att kemikalier 
och andra farliga substanser alltid förvaras 
i rörledningar, fartyg och system som är 
avsedda för säker inneslutning. Dessutom 
ska operatörer säkerställa att en situation 
då enskilda barriärer misslyckas med sin 
inneslutning inte kan leda till en incident 
med en större fara som särskilt påverkar 
miljön eller människors liv och hälsa. 

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ett värsta tänkbara utsläppsscenario, 
med uppgifter om möjliga dagliga 
volymer, riktning och drabbade områden i 
samband med värsta tänkbara utsläpp 
från en okontrollerad utblåsning. Detta 
scenario måste inbegripa information om 
insatser och eventuella dröjsmål i 
samband med värsta tänkbara 
utsläppsscenario under extrema 
verksamhetsförhållanden. 

Or. en
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arrangemang som koordineras med 
räddningsarrangemangen som beskrivs i 
rapporten om större faror så som t. ex. 
beskrivs i bilaga II, del 2.7, och del 3.7 för 
att säkerställa goda utsikter för överlevnad
för personer på anläggningen under en 
allvarlig olycka,

(g) arrangemang som koordineras med 
räddningsarrangemangen som beskrivs i 
rapporten om större faror så som t. ex. 
beskrivs i bilaga II, del 2.7, och del 3.7 för 
att minimera skador på miljön och för att 
säkerställa goda utsikter för överlevnad för 
personer på anläggningen under en 
allvarlig olycka,

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Operatörerna ska regelbundet testa 
sina beredskapsplaner för att fastställa 
effektiviteten hos sin utrustning och 
kapacitet i syfte att garantera en hög nivå 
av säkerhet och prestanda för evakuering, 
inneslutning och kontroll, återställande, 
sanering och bortskaffande.

Or. en


