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Pakeitimas 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui; jį priėmus reikės atlikti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.

Pakeitimas 95
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste)

Or. en
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Pakeitimas 96
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

dėl jūroje vykdomų naftos ir dujų paieškos, 
žvalgymo ir gavybos saugos operacijų 
(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 97
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šio reglamento tikslas – sumažinti 
didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, skaičių ir 
riboti šių avarijų padarinius, taip siekiant 
padidinti jūros aplinkos ir pakrančių 
ekonomikos apsaugą nuo taršos, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti galimus Sąjungos energijos gamybos 
iš vietos išteklių trikdžius, taip pat tobulinti 
avarijos atveju taikomus avarijų 
likvidavimo mechanizmus;

(2) šio reglamento tikslas – kuo labiau 
sumažinti didelių avarijų, susijusių su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
skaičių ir riboti šių avarijų padarinius, taip 
siekiant padidinti jūros aplinkos ir 
pakrančių ekonomikos apsaugą nuo taršos, 
jūroje dirbančių asmenų saugą, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti Sąjungos energijos gamybos iš vietos 
išteklių trikdžius, taip pat tobulinti avarijos 
atveju taikomus avarijų likvidavimo 
mechanizmus;

Or. en
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Pakeitimas 98
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šio reglamento tikslas – sumažinti 
didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, skaičių ir 
riboti šių avarijų padarinius, taip siekiant 
padidinti jūros aplinkos ir pakrančių 
ekonomikos apsaugą nuo taršos, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti galimus Sąjungos energijos gamybos 
iš vietos išteklių trikdžius, taip pat tobulinti 
avarijos atveju taikomus avarijų 
likvidavimo mechanizmus;

(2) šios direktyvos tikslas – sumažinti 
didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, skaičių ir 
riboti šių avarijų padarinius, taip siekiant 
padidinti jūros aplinkos ir pakrančių 
ekonomikos apsaugą nuo taršos, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti galimus Sąjungos energijos gamybos 
iš vietos išteklių trikdžius, taip pat tobulinti 
avarijos atveju taikomus avarijų 
likvidavimo mechanizmus;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste)

Or. en

Pakeitimas 99
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šio reglamento tikslas – sumažinti 
didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, skaičių ir 
riboti šių avarijų padarinius, taip siekiant 
padidinti jūros aplinkos ir pakrančių 
ekonomikos apsaugą nuo taršos, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti galimus Sąjungos energijos gamybos 
iš vietos išteklių trikdžius, taip pat tobulinti 
avarijos atveju taikomus avarijų 
likvidavimo mechanizmus;

(2) šio reglamento tikslas – visiškai 
sumažinti didelių avarijų, susijusių su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
skaičių ir riboti šių avarijų padarinius, taip 
siekiant padidinti jūros aplinkos ir 
pakrančių ekonomikos apsaugą nuo taršos, 
nustatyti naftos ir dujų saugios paieškos, 
žvalgymo ir gavybos jūroje būtinąsias 
sąlygas ir riboti galimus Sąjungos energijos 
gamybos iš vietos išteklių trikdžius, taip 
pat tobulinti avarijos atveju taikomus 
avarijų likvidavimo mechanizmus;
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Or. en

Pakeitimas 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) naftos ir dujų operacijos jūroje 
vykdomos vis sudėtingesnėje aplinkoje ir 
ekstremaliomis sąlygomis, kai avarijos 
gali turėti pražūtingų ir nepataisomų 
padarinių jūros ir pakrančių aplinkai, jos 
taip pat gali daryti didelį neigiamą poveikį 
pakrančių ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) didelės avarijos, susijusios su naftos ar 
dujų operacijomis jūroje, rizika yra didelė. 
Ši iniciatyva turėtų sumažinti jūros 
vandenų taršos riziką ir taip padėti 
apsaugoti jūros aplinką, visų pirma 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti gerą jūrų 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva)[92], 1 straipsnio 1 dalyje ir taip 
pat pagerinti naftos ir dujų srities 
darbuotojų jūroje saugos standartus pagal 
Direktyvos 92/91/EEB persvarstymą;
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Or. en

Pagrindimas

Direktyva 92/91, kurioje nustatomi būtiniausi reikalavimai, taikomi darbuotojų, dirbančių 
iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse t. y., iškasenų paruošimo pardavimui ir kt.,
(sausumoje ir jūroje), saugos ir sveikatos apsaugos gerinimui, yra šiuo metu persvarstoma, 
siekiant pagerinti saugos standartus.

Pakeitimas 102
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba)
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 
neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą; 

(8) skirtingos valstybių narių taikomos 
Europoje jūroje vykdomos veiklos saugos 
reguliavimo sistemos ir sektoriaus atstovų 
šiuo metų taikomos saugos priemonės 
pakankamai neužtikrina, kad visoje 
Sąjungoje būtų kuo labiau sumažinta 
avarijų jūroje rizika ir kad Sąjungos 
vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. 
Turėtų būti užtikrinta, kad pagal šiuo 
metu galiojančią atsakomybės nustatymo 
tvarką turėtų būti visada įmanoma aiškiai 
nustatyti atsakingąją šalį prieš pradedant
vykdyti operacijas ir kad tokia šalis turėtų
pajėgti padengti visas sąnaudas savo 
padarytai žalai atlyginti galiausiai taikant 
abišalio kompensavimo schemas;

Or. en

Pakeitimas 103
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma 
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba) 
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 
neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą; 

(8) skirtingos valstybių narių taikomos 
Europoje jūroje vykdomos veiklos saugos 
reguliavimo sistemos ir sektoriaus atstovų 
šiuo metų taikomos saugos priemonės 
pakankamai neužtikrina, kad visoje 
Sąjungoje būtų kuo labiau sumažinta 
avarijų jūroje rizika ir kad Sąjungos 
vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
konkrečias šiuo metu galiojančią 
atsakomybės nustatymo tvarką ne visada 
įmanoma aiškiai nustatyti atsakingąją šalį 
ir (arba) tokia šalis gali nesugebėti arba 
gali būti neįpareigota padengti visų 
sąnaudų, kad atlygintų savo padarytą žalą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad su tuo susiduriama ne visose jurisdikcijose. Kai kuriose valstybėse 
narėse iš pat pradžių įvardijama atsakingoji šalis.

Pakeitimas 104
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma 
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba) 
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą;

Or. en

Pakeitimas 105
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma 
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba) 
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 
neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą;

(8) esama valstybės narės taikoma 
Europoje jūroje vykdomos veiklos saugos 
reguliavimo sistema ir sektoriaus atstovų 
šiuo metų taikomos saugos priemonės 
nevisiškai pakankamai užtikrina, kad 
visoje Sąjungoje būtų kuo labiau sumažinta 
avarijų jūroje rizika ir kad Sąjungos 
vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma 
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba) 
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 
neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą;

Or. en

Pakeitimas 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
1994/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir 
išgauti angliavandenilius išdavimo ir 
naudojimosi jais sąlygų [1] naftos ir dujų 

(9) pagal 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
1994/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir 
išgauti angliavandenilius išdavimo ir 
naudojimosi jais sąlygų [1] naftos ir dujų 
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veikla jūroje Sąjungoje gali būti vykdoma 
tik gavus leidimą. Tokiomis aplinkybėmis
kompetentinga institucija turi apsvarstyti 
techninę ir finansinę riziką ir, kai taikytina, 
duomenis apie tai, kaip pareiškėjai, 
prašantys išduoti išimtinio žvalgymo ir 
gavybos licenciją, anksčiau laikėsi savo 
įsipareigojimų. Reikia užtikrinti, kad 
tikrindamos techninį ir finansinį licencijos 
turėtojo pajėgumą kompetentingos 
institucijos taip pat nuodugniai patikrintų 
jo gebėjimą nuolat vykdyti operacijas 
saugiai ir veiksmingai esant visoms 
sąlygoms, kurias galima numatyti;

veikla jūroje Sąjungoje gali būti vykdoma 
tik gavus leidimą. Tokiomis aplinkybėmis 
licencijavimo institucija turi apsvarstyti 
techninę ir finansinę riziką ir, kai taikytina, 
duomenis apie tai, kaip pareiškėjai, 
prašantys išduoti išimtinio žvalgymo ir 
gavybos licenciją, anksčiau laikėsi savo 
įsipareigojimų. Reikia užtikrinti, kad 
tikrindamos techninį ir finansinį licencijos 
turėtojo pajėgumą licencijavimo
institucijos taip pat nuodugniai patikrintų 
jo gebėjimą nuolat vykdyti operacijas 
saugiai ir veiksmingai esant visoms 
sąlygoms, kurias galima numatyti;

Or. en

Pagrindimas

Šias funkcijas atlieka licencijavimo institucija, o ne kompetentinga institucija.

Pakeitimas 107
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikia patikslinti, kad veiklos jūroje 
leidimų pagal Direktyvą 94/22/EB 
turėtojai taip pat būtų galimi atsakingieji
„subjektai“ pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti), ir šiuo atžvilgiu negali 
turėti teisės perduoti savo įsipareigojimų 
savo samdomoms trečiosioms šalims;

(10) prieš pradedant vykdyti veiklą jūroje 
reikia patikslinti ir be dviprasmiškumų
nustatyti, kurios šalys turėtų būti 
atsakingos;

Or. en

Pakeitimas 108
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikia patikslinti, kad veiklos jūroje 
leidimų pagal Direktyvą 94/22/EB 
turėtojai taip pat būtų galimi atsakingieji 
„subjektai“ pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti), ir šiuo atžvilgiu negali
turėti teisės perduoti savo įsipareigojimų 
savo samdomoms trečiosioms šalims;

(10) reikia patikslinti, kad veiklos jūroje 
leidimo pagal Direktyvą 94/22/EB 
turėtojas taip pat būtų „subjektas“ pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant 
išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti), ir šiuo atžvilgiu neturi teisės 
perduoti savo įsipareigojimų jo
samdomoms trečiosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 109
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Kai tai susiję su kita atsakomybe, 
prieš pradedant vykdyti veiklą jūroje 
turėtų būti be dviprasmiškumų nustatyta, 
kurios šalys yra atsakingos;

Or. en

Pakeitimas 110
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal Direktyvą 85/337/EEB su 
pakeitimais, taikomą naftos ir dujų 

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

žvalgymo ir gavybos veiklai, turi būti 
vertinamas projektų, galinčių turėti didelį 
poveikį aplinkai dėl, be kita ko, savo 
pobūdžio, dydžio ar vietos, poveikis ir turi 
būti gaunamas sutikimas dėl planuojamos 
veiklos. Laikantis Orhuso konvencijos ir
Direktyvos 85/337/EB, jeigu veiklai turi 
būti gautas sutikimas dėl planuojamos 
veiklos, turėtų būti užtikrintas realus 
visuomenės dalyvavimas pagal Jungtinių 
Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT 
EEK) Konvenciją dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais.
Suinteresuotam visuomenės nariui turėtų 
būti suteikta teisė kreiptis į teismą ir taip 
padėti apsaugoti teisę gyventi sveikatai 
nekenksmingoje ir gerovę užtikrinančioje 
aplinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė iš 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES 
dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)27 
konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungoje jau yra taikomų gerų 
nacionalinio reguliavimo, susijusio su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
standartų. Tačiau visoje Sąjungoje jie 
taikomi nenuosekliai ir nė viena valstybė 
narė dar nėra į savo teisės aktus įtraukusi 
visų gerosios reguliavimo patirties, 
susijusios su didelių avarijų jūroje 
prevencija ar jų padarinių asmenims ir 

(13) Sąjungoje jau yra taikomų gerų 
nacionalinio reguliavimo, susijusio su 
jūroje vykdoma naftos ir dujų veikla, 
standartų. Taip pat tokie standartai 
kuriami ir tarptautinių organizacijų.
Tačiau visoje Sąjungoje jie taikomi 
nenuosekliai ir nė viena valstybė narė dar 
nėra į savo teisės aktus įtraukusi visų 
gerosios reguliavimo patirties, susijusios su 



AM\911374LT.doc 13/261 PE494.690v01-00

LT

aplinkai ribojimu, pavyzdžių. Geroji 
reguliavimo patirtis turi padėti užtikrinti, 
kad saugos ir aplinkos sritis būtų 
reguliuojama veiksmingai, integruojant 
susijusias funkcijas į bendrą kompetentingą 
instituciją (toliau – kompetentinga 
institucija), kuri galėtų naudotis vienos ar 
kelių nacionalinių agentūrų ištekliais;

didelių avarijų jūroje prevencija ar jų 
padarinių asmenims ir aplinkai ribojimu, 
pavyzdžių. Geroji reguliavimo patirtis turi 
padėti užtikrinti, kad saugos ir aplinkos 
sritis būtų reguliuojama veiksmingai, 
integruojant susijusias funkcijas į bendrą 
kompetentingą instituciją (toliau –
kompetentinga institucija), kuri galėtų 
naudotis vienos ar kelių nacionalinių 
agentūrų ištekliais;

Or. lt

Pakeitimas 112
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Europos Sąjunga, atsižvelgdama į 
aukštą saugos lygį, kurį užtikrina 
pažangioji patirtis ES vandenyse ir 
siekdama suvienodinti taisykles 
tarptautiniu mastu, turėtų atitinkamuose 
tarptautinėse institucijose imtis 
vadovaujančio vaidmens skatindama 
gerąją patirtį trečiosiose šalyse, 
užtikrinant, kad visi įrenginiai, 
nepriklausomai nuo jų geografinio 
išsidėstymo ir taikomos teisės, atitiktų 
aukštus aplinkosaugos ir saugos 
standartus.

Or. fr

Pakeitimas 113
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdama išlaikyti tinkamą skirtumą 
tarp ekonomikos plėtros ir aplinkos bei 
saugos srities reguliavimo, kompetentinga 
institucija turėtų būti akivaizdžiai 
nepriklausoma nuo nacionalinio 
ekonominio finansavimo;

(16) siekdama išlaikyti tinkamą skirtumą 
tarp ekonomikos plėtros ir aplinkos, 
sveikatos bei saugos srities reguliavimo, 
kompetentinga institucija, atsakinga už 
licencijas ir naftos ir dujų veiklos jūroje 
leidimus ir institucija, atsakinga už 
aplinkos, sveikatos ir saugos sąlygų 
įvertinimą turėtų būti akivaizdžiai 
nepriklausoma nuo nacionalinio 
ekonominio finansavimo; 

Or. en

Pakeitimas 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) veiklai jūroje galiojanti tvarka turi būti 
taikoma operacijoms, vykdomoms 
stacionariuosiuose ir mobiliuosiuose 
įrenginiuose, taip pat turi būti taikoma 
visam žvalgymo ir gavybos veiklos ciklui 
nuo projekto iki eksploatacijos nutraukimo 
ir sustabdymo visam laikui;

(19) veiklai jūroje galiojanti tvarka turi būti 
taikoma operacijoms, vykdomoms 
stacionariuosiuose ir mobiliuosiuose 
įrenginiuose, taip pat turi būti taikoma 
visam žvalgymo ir gavybos veiklos ciklui 
(įskaitant transportavimą vamzdynais)
nuo projekto iki eksploatacijos nutraukimo 
ir sustabdymo visam laikui;

Or. lt

Pakeitimas 115
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo metu sukaupta geroji veiklos (20) šiuo metu sukaupta geroji veiklos 
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patirtis didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
prevencijos srityje grindžiama 
pageidaujamų rezultatų pasiekimu atliekant 
išsamų rizikos vertinimą ir taikant 
patikimas valdymo sistemas;

patirtis didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
prevencijos srityje grindžiama tikslų 
nustatymo metodu ir pageidaujamų 
rezultatų pasiekimu atliekant išsamų 
rizikos vertinimą ir taikant patikimas 
valdymo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis gerąja Sąjungos veiklos 
patirtimi, įrenginių, įskaitant mobiliuosius 
gręžimo įrenginius, savininkai ir (arba) 
operatoriai turi nustatyti veiksmingą 
įmonės politiką ir tinkamą didelių avarijų 
prevencijos tvarką bei nuodugniai ir 
sistemingai identifikuoti visus didelių 
pavojų scenarijus, susijusius su visa 
pavojinga veikla, kuri gali būti atliekama 
su įrenginiu. Vadovaujantis tokia gerąja 
patirtimi taip pat reikalaujama įvertinti 
tokių scenarijų tikimybę, padarinius ir 
būtinas kontrolės priemones, taikant 
išsamią saugos valdymo sistemą. Tokia 
politika ir tvarka turėtų būti aiškiai 
aprašytos dokumente (didelių pavojų 
ataskaitoje). Didelių pavojų ataskaita turėtų 
būti panaši į Direktyvoje 92/91/EB 
nurodytą saugos ir sveikatos dokumentą ir 
jį papildyti, be to, turėtų apimti nuostatas 
dėl rizikos aplinkai vertinimo ir avarinių 
planų. Didelių pavojų ataskaitą turėtų būti 
reikalaujama pateikti kompetentingai 
institucijai, kuri taikytų sutikimo 
procedūrą;

(21) remiantis gerąja Sąjungos veiklos 
patirtimi, įrenginių, įskaitant mobiliuosius 
gręžimo įrenginius, savininkai ir (arba) 
operatoriai turi nustatyti veiksmingą 
įmonės politiką ir tinkamą didelių avarijų 
prevencijos tvarką bei nuodugniai ir 
sistemingai identifikuoti visus didelių 
pavojų scenarijus, susijusius su visa 
pavojinga veikla, kuri gali būti atliekama 
su įrenginiu. Vadovaujantis tokia gerąja 
patirtimi taip pat reikalaujama įvertinti 
tokių scenarijų tikimybę, padarinius ir 
būtinas kontrolės priemones, taikant 
išsamią saugos valdymo sistemą. Tokia 
politika ir tvarka turėtų būti aiškiai 
aprašytos dokumente (didelių pavojų 
ataskaitoje). Didelių pavojų ataskaita turėtų 
būti panaši į Direktyvoje 92/91/EB 
nurodytą saugos ir sveikatos dokumentą ir 
jį papildyti, be to, turėtų apimti nuostatas 
dėl rizikos aplinkai vertinimo ir avarinių 
planų. Didelių pavojų ataskaitą turėtų būti 
reikalaujama pateikti kompetentingai 
institucijai, kuri taikytų sutikimo 
procedūrą. Su darbuotojais ir (arba) jų 
atstovais turi būti konsultuojamasi dėl 
sveikatos ir saugos darbe klausimų ir jie 
turi turėti teisė dalyvauti diskusijose dėl 



PE494.690v01-00 16/261 AM\911374LT.doc

LT

visų klausimų, susijusių su darbuotojų 
sauga ir sveikata darbe, vadovaujantis 
Direktyva 91/92/EEB; Įvairiose Didelių 
pavojų ataskaitos rengimo etapuose turėtų 
būti konsultuojamasi su darbuotojais.

Or. en

Pakeitimas 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kad būtų išlaikytas didelių avarijų 
Sąjungos vandenyse rizikos kontrolės 
priemonių veiksmingumas, didelių pavojų 
ataskaitos turi būti rengiamos dėl kiekvieno 
svarbaus gavybos įrenginio būvio ciklo 
aspekto, įskaitant projektavimą, 
eksploatavimą, kartu su kitais įrenginiais 
vykdomas operacijas, esminius pakeitimus 
ir galutinį eksploatavimo sustabdymą. 
Ataskaita kompetentingai institucijai turi 
būti teikiama taip, kad operacijos negalėtų 
būti vykdomos, jeigu kompetentinga 
institucija pagal atitinkamą sutikimo 
procedūrą nėra pritarusi didelių pavojų 
ataskaitai;

(22) kad būtų išlaikytas didelių avarijų 
Sąjungos vandenyse rizikos kontrolės 
priemonių veiksmingumas, didelių pavojų 
ataskaitos turi būti rengiamos dėl kiekvieno 
svarbaus gavybos įrenginio būvio ciklo 
aspekto, įskaitant projektavimą, 
eksploatavimą, kartu su kitais įrenginiais 
vykdomas operacijas, esminius pakeitimus 
ir galutinį eksploatavimo sustabdymą. 
Ataskaita kompetentingai institucijai turi 
būti teikiama taip, kad operacijos negalėtų 
būti vykdomos, jeigu kompetentinga 
institucija pagal atitinkamą sutikimo 
procedūrą nėra įvertinusi ir po to pritarusi 
didelių pavojų ataskaitai;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija atlieka didelių pavojų ataskaitos įvertinimą ir tada ją patvirtina.

Pakeitimas 118
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kad būtų išlaikytas didelių avarijų 
Sąjungos vandenyse rizikos kontrolės 
priemonių veiksmingumas, didelių pavojų 
ataskaitos turi būti rengiamos dėl kiekvieno 
svarbaus gavybos įrenginio būvio ciklo 
aspekto, įskaitant projektavimą, 
eksploatavimą, kartu su kitais įrenginiais 
vykdomas operacijas, esminius pakeitimus 
ir galutinį eksploatavimo sustabdymą. 
Ataskaita kompetentingai institucijai turi 
būti teikiama taip, kad operacijos negalėtų 
būti vykdomos, jeigu kompetentinga 
institucija pagal atitinkamą sutikimo 
procedūrą nėra pritarusi didelių pavojų 
ataskaitai;

(22) kad būtų išlaikytas didelių avarijų 
Sąjungos vandenyse rizikos kontrolės 
priemonių veiksmingumas, didelių pavojų 
ataskaitos turi būti rengiamos dėl kiekvieno 
svarbaus gavybos įrenginio būvio ciklo 
aspekto, įskaitant projektavimą, 
eksploatavimą, kartu su kitais įrenginiais 
vykdomas operacijas, esminius pakeitimus 
ir galutinį eksploatavimo sustabdymą. 
Ataskaita kompetentingai institucijai turi 
būti teikiama taip, kad operacijos negalėtų 
būti vykdomos, jeigu kompetentinga 
institucija pagal atitinkamą sutikimo 
procedūrą nėra įvertinusi ir po to pritarusi 
didelių pavojų ataskaitai;

Or. en

Pakeitimas 119
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kad būtų išlaikytas didelių avarijų 
Sąjungos vandenyse rizikos kontrolės 
priemonių veiksmingumas, didelių pavojų 
ataskaitos turi būti rengiamos dėl kiekvieno 
svarbaus gavybos įrenginio būvio ciklo 
aspekto, įskaitant projektavimą, 
eksploatavimą, kartu su kitais įrenginiais 
vykdomas operacijas, esminius pakeitimus 
ir galutinį eksploatavimo sustabdymą. 
Ataskaita kompetentingai institucijai turi 
būti teikiama taip, kad operacijos negalėtų 
būti vykdomos, jeigu kompetentinga 
institucija pagal atitinkamą sutikimo 
procedūrą nėra pritarusi didelių pavojų 
ataskaitai;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 120
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) naftos ir dujų gręžiniai turėtų būti 
gręžiami ir taisomi naudojant tik tokį 
įrenginį, kuriuo techniškai įmanoma 
kontroliuoti visus iš anksto numatomus 
pavojus gręžinio vietoje ir kuriam 
parengtai didelių pavojų ataskaitai yra 
pritarta;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 121
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomo trečiojo 
asmens atliekamos saugai svarbiausių 
elementų patikros sistema;

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomai atliekama 
saugai svarbiausių elementų patikros 
sistema;

Or. fr

Pakeitimas 122
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomo trečiojo 
asmens atliekamos saugai svarbiausių 
elementų patikros sistema;

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomai atliekama 
saugai svarbiausių elementų patikros 
sistema;

Or. en

Pakeitimas 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomo trečiojo 
asmens atliekamos saugai svarbiausių 
elementų patikros sistema;

(26) atsižvelgiant į jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų sudėtingumą, siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai taikytų gerąją 
patirtį, yra būtina nepriklausomai atliekama 
saugai svarbiausių elementų patikros 
sistema;

Or. en

Pakeitimas 124
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) didžiausių pavojų ataskaitoje
pateikiamame rizikos vertinime reikėtų 
atsižvelgti į riziką aplinkai, įskaitant 
poveikį, kurį klimato sąlygos ir klimato 
kaita turi ilgalaikiam įrenginių atsparumui; 
be to, atsižvelgiant į tai, kad vienoje 
valstybėje narėje vykdoma dujų ir naftos 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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veikla jūroje gali turėti didelį neigiamą 
poveikį kitos valstybės narės aplinkai, 
reikia nustatyti ir taikytis specialias 
nuostatas pagal Konvenciją dėl poveikio 
aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste;

Or. en

Pakeitimas 125
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti veiksmingą avarinių 
situacijų likvidavimą, operatoriai turėtų 
parengti didžiausių pavojų ataskaitoje 
nustatytais pavojų scenarijais grindžiamus 
ir konkrečiai vietovei pritaikytus avarijos 
likvidavimo planus, pateikti juos 
kompetentingoms institucijoms ir turėti 
tokių išteklių, kuriuos prireikus būtų 
galima panaudoti skubiam šių planų 
vykdymui;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 126
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta 
į visas saugos problemas ir visų jų būtų 
paisoma, svarbu nustatyti ir skatinti taikyti 
deramas pranešimo apie šias problemas ir 
informatorių apsaugos priemones;

(30) siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta 
į visas saugos problemas ir visų jų būtų 
paisoma, svarbu nustatyti ir skatinti taikyti
deramas pranešimo apie šias problemas ir 
informatorių apsaugos priemones, taip pat 
nuolat konsultuotis su išrinktais saugos 
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klausimų atstovais;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nuolat rengti konsultacijas su profesinėmis sąjungomis ir jų atstovais, pageidautina 
išrinktais saugos atstovais.

Pakeitimas 127
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) 2012 m. sausio 19 d.1 įkurta 
Europos Sąjungos institucijų, atsakingų 
už jūroje vykdomą naftos ir dujų veiklą, 
grupė kartu su operatoriais turėtų 
nustatyti, ar skubių pranešimų 
mechanizmas, skirtas informacijos 
mainams, panašus į aviacijos pramonėje 
naudojamą mechanizmą, galėtų būti 
sukurtas dujų ir naftos sektoriui jūroje, 
siekiant užtikrinti, kad su informacija 
apie incidentus būtų nedelsiant galima 
susipažinti, iškarto įvykus nelaimei;
1 OL C 18,2012 1 21, p. 8.

Or. en

Pakeitimas 128
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) Komisijai ir valstybėms narėms 
turėtų teikti techninę ir mokslinę pagalbą, 
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siekiant užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
mažinama rizika ir tinkamai taikomi 
Sąjungos teisės aktai jūroje vykdomos 
naftos ir dujų veiklos saugos srityje. 
EMSA turėtų atlikti valstybių narių 
vykdomų patikrų ir taikomų avarijų 
likvidavimo priemonių priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 129
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 130
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Tikimasi, kad Arkties tarybai 
priklausančios valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Europos 
Komisija ir ES institucijų grupe, aktyviai 
propaguos aukščiausius standartus, 
susijusius su šios pažeidžiamos ir savitos 
ekosistemos aplinkos sauga ir su 
tarptautinės (pageidautina privalomos) 
priemonės dėl pasirengimo taršai nafta 
Arkties regiono jūrose ir likvidavimo 
veiksmų kūrimu;

Or. en

Pakeitimas 131
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
skatinti sukurti veiksmingą tarptautinę 
reguliavimo tvarką Arkties regionui 
apsaugoti nuo taršos nafta;

Or. en

Pakeitimas 132
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) visų galimų išsiliejimų ribojimo 
įrenginiai turėtų būti neatsiejama avarijos 
likvidavimo planų dalis ir tokie įrenginiai 
turėtų būti sumontuoti netoli įrangos, kad 
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įvykus didelei nelaimei juos būtų galima 
laiku ir veiksmingai panaudoti;

Or. en

Pakeitimas 133
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) veiksmingam šio reglamento 
reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti 
reikėtų numatyti veiksmingas ir 
proporcingas sankcijas;

(43) veiksmingam šio reglamento 
reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti 
valstybės narės, savo jurisdikcijoje 
vykdančios su naftos ir dujų operacijomis 
susijusią veiklą, turėtų užtikrinti
veiksmingų ir proporcingų baudų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) siekiant užtikrinti aukštą aplinkos 
apsaugos lygį, ne mažesnių aplinkosaugos 
standartų turėtų laikytis ir trečiosios šalys, 
ypač turinčios vandens sienų su Europos 
Sąjunga;

Or. lt

Pakeitimas 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be šiame reglamente numatytų 
priemonių, Komisija turėtų ištirti kitas 
tinkamas avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, prevencijos 
ir jų padarinių likvidavimo priemones;

(47) be šiame reglamente numatytų 
priemonių, Komisija (pasinaudodama už 
jūroje vykdomą veiklą atsakingų 
institucijų forumu) turėtų ištirti kitas 
tinkamas avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, prevencijos 
ir jų padarinių likvidavimo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Komisija įsteigė už jūroje vykdomą veiklą atsakingų institucijų forumą, kuris teikia patarimus 
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos klausimais. Įsteigus šią grupę, Komisijai derėtų dirbti 
šioje grupėje, kad ji išnagrinėtų kitas tinkamas avarijų, susijusių su jūroje vykdoma naftos ir 
dujų veikla, prevencijos ir jų padarinių likvidavimo gerinimo priemones ir būdus.

Pakeitimas 136
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be šiame reglamente numatytų 
priemonių, Komisija turėtų ištirti kitas 
tinkamas avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, prevencijos 
ir jų padarinių likvidavimo priemones;

(47) be šiame reglamente numatytų 
priemonių, Komisija (pasinaudodama už 
jūroje vykdomą veiklą atsakingų 
institucijų forumu) turėtų ištirti kitas 
tinkamas avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, prevencijos 
ir jų padarinių likvidavimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 137
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
operatoriai, vykdantys naftos ir dujų 
operacijas jų jurisdikcijoje, įrodytų savo 
gebėjimą atlyginti žalos, padarytos 
vykdant operacijas, padarinius, 
suteikdami finansinę garantiją, ir turėtų 
įvertinti, kokios priemonės (pvz., fondai, 
banko garantijos, draudimas ir (arba) 
rizikos paskirstymas) tinkamos šiam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 138
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(48) Valstybės narės užtikrina, kad 
operatoriai bet kuriuo jūroje vykdomų
projektų etapu (žvalgybos, gavybos ir 
eksploatacijos nutraukimo) įrodytų savo 
gebėjimą atlyginti žalą, padarytą vykdant 
operacijas. kadangi nė viena iš esamų 
finansinio saugumo priemonių, įskaitant 
rizikos paskirstymo priemones, negali 
apimti visų galimų ekstremalių avarijų 
padarinių, Komisija turėtų toliau 
papildomai analizuoti ir tirti atitinkamas 
priemones, siekdama užtikrinti griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
sistemą, ir reikalavimus dėl finansinio
pajėgumo, įskaitant finansinio saugumo ir
priemonių (inter alia, draudimas, rezervų 
fondai, banko garantijos, ir (arba) rizikos 
paskirstymas)prieinamumo gerinimą ;
Komisija iki 2013 m. gruodžio 20 d. 
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Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
pateikti ataskaitą, kurioje išdėstytų savo 
išvadas ir visus pasiūlymus; Prieš ES 
priimant nuostatas dėl finansinių 
garantijų, valstybės narės apibrėžia, 
kurios priemonės yra tinkamos siekiant 
užtikrinti, kad operatoriai įrodytų savo 
finansinį saugumą ir po metų įsigaliojus
šiam reglamentui jiems apie tai praneša.

Or. en

Pakeitimas 139
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(48) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
operatoriai jų jurisdikcijai priklausančioje 
teritorijoje įrodytų savo gebėjimą atlyginti 
žalos, padarytos vykdant operacijas, 
padarinius, suteikdami finansinę 
garantiją, ir turėtų nuspręsti, kokios 
priemonės (pvz., draudimas, rezervų 
fondai, banko garantijos, ir (arba) rizikos 
paskirstymas) tinkamos šiam tikslui;
Kadangi nė viena iš esamų finansinio 
saugumo priemonių, įskaitant rizikos 
paskirstymo priemones, negali apimti visų 
galimų ekstremalių avarijų padarinių, 
Komisija turėtų toliau papildomai 
analizuoti ir tirti atitinkamas priemones, 
siekdama užtikrinti griežtą atsakomybės už 
žalą, susijusią su jūroje vykdomomis naftos 
ir dujų operacijomis, sistemą ir
reikalavimus dėl finansinio pajėgumo, 
įskaitant finansinio saugumo ir priemonių 
prieinamumo gerinimą. Komisija per 
vienus metus nuo šio reglamento 
priėmimo turėtų pranešti apie išvadas ir 
pasiūlymus;

Or. en
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Pakeitimas 140
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(48) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
operatoriai jų teritorijose įrodytų savo 
gebėjimą atlyginti žalos, padarytos 
vykdant operacijas, padarinius, 
suteikdami finansinę garantiją, ir turėtų 
nuspręsti, kokios priemonės (pvz., fondai, 
banko garantijos, draudimas ir (arba) 
rizikos paskirstymas) tinkamos šiam 
tikslui; kadangi nė viena iš esamų 
finansinio saugumo priemonių, įskaitant 
rizikos paskirstymo priemones, negali 
apimti visų galimų ekstremalių avarijų 
padarinių, Komisija turėtų toliau 
papildomai analizuoti ir tirti atitinkamas 
priemones, siekdama užtikrinti pakankamai 
griežtą atsakomybės už žalą, susijusią su 
jūroje vykdomomis naftos ir dujų 
operacijomis, sistemą, reikalavimus dėl 
finansinio pajėgumo, įskaitant atitinkamų 
finansinio saugumo ar kitų priemonių 
prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kadangi nė viena iš esamų finansinio
saugumo priemonių, įskaitant rizikos 
paskirstymo priemones, negali apimti visų 
galimų ekstremalių avarijų padarinių, 

(48) Subjektai turėtų užtikrinti, kad turi 
pakankamai fizinių, personalo ir finansinių 
išteklių ir gali sumažinti didelės nelaimės 
poveikį ir atitaisyti padėtį. Tačiau, kadangi 



AM\911374LT.doc 29/261 PE494.690v01-00

LT

Komisija turėtų toliau papildomai 
analizuoti ir tirti atitinkamas priemones, 
siekdama užtikrinti pakankamai griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
sistemą, reikalavimus dėl finansinio 
pajėgumo, įskaitant atitinkamų finansinio 
saugumo ar kitų priemonių prieinamumą;

nė viena iš esamų finansinio saugumo 
priemonių, įskaitant rizikos paskirstymo 
priemones, negali apimti visų galimų 
ekstremalių avarijų padarinių, Komisija 
turėtų toliau papildomai analizuoti ir tirti 
atitinkamas priemones, siekdama užtikrinti 
pakankamai griežtą atsakomybės už žalą, 
susijusią su jūroje vykdomomis naftos ir 
dujų operacijomis, sistemą, reikalavimus 
dėl finansinio pajėgumo, įskaitant 
atitinkamų finansinio saugumo ar kitų 
priemonių prieinamumą, ir per 1 metus po 
priėmimo pateikti išvadų ir pasiūlymų 
ataskaitą.

Siekiant užtikrinti saugumo sistemą, 
kiekvienoje individualioje ES jūrų zonoje 
turėtų būti parengtos abišalės draudimo 
nuo taršos nafta schemos, kurias pagal 
privalomą tvarką turėtų taikyti operacijas 
ES vandenyse vykdantys subjektai. 
Trečiųjų šalių, turinčių bendras su ES 
jūrų sienas, subjektai taip pat turėtų būti 
skatinami taikyti šias schemas;

Or. en

Pakeitimas 142
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 143
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ES naftos ir dujų veiklos 
jūroje operatoriai pagal šią direktyvą 
taiko tuos pačius aukštus aplinkosaugos ir 
saugos standartus, nepriklausomai nuo 
to, kuriose pasaulio dalyse veikia jų 
įmonės.

Or. en

Pakeitimas 144
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ES naftos ir dujų veiklos 
jūroje operatoriai pagal šią direktyvą 
taiko bent būtiniausius aplinkosaugos ir 
saugos standartus, nepriklausomai nuo 
to, kuriose pasaulio dalyse veikia jų 
įmonės.

Or. en
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Pakeitimas 145
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Teisės aktuose užtikrinama, kad 
sektorius laikytųsi bent Sąjungos 
aplinkosaugos ir saugos reikalavimų arba 
jiems lygiaverčių reikalavimų, 
neatsižvelgiant į tai, kuriose pasaulio 
dalyse veikia įmonės;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvus pasiūlymas I. Belet pranešimo projekto 8 pakeitimui.

Pakeitimas 146
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Komisija skatina sektorių laikytis 
bent Sąjungos aplinkosaugos ir saugos 
reikalavimų arba jiems lygiaverčių 
reikalavimų, neatsižvelgiant į tai, kuriose 
pasaulio dalyse veikia įmonės;

Or. en

Pakeitimas 147
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomi būtinieji
reikalavimai leidimą pagal Direktyvą 
94/22/EB gavusiems sektoriaus atstovams 
ir nacionalinėms institucijoms, 
dalyvaujantiems vykdant naftos ir dujų 
operacijas jūroje.

1. Šiame reglamente nustatomi būtinieji 
reikalavimai užkirsti kelią didelėms 
avarijoms ir sumažinti didelių avarijų 
pasekmes žmonėms ir aplinkai, vykdant
naftos ir dujų operacijas jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB. Jis taikomas 
sektoriui ir visoms valstybių narių 
institucijoms, dalyvaujančioms 2 
straipsnyje apibrėžtose naftos ir dujų 
operacijose jūroje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai apibrėžiama Reglamento taikymo sritis, didžiausią dėmesį skiriant didelėms 
avarijoms.

Pakeitimas 148
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomi būtinieji 
reikalavimai leidimą pagal Direktyvą 
94/22/EB gavusiems sektoriaus atstovams 
ir nacionalinėms institucijoms, 
dalyvaujantiems vykdant naftos ir dujų 
operacijas jūroje.

1. Šiame reglamente nustatomi būtinieji 
reikalavimai užkirsti kelią didelėms 
avarijoms ir sumažinti didelių avarijų 
pasekmes žmonėms ir aplinkai, vykdant
naftos ir dujų operacijas jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB. Jis taikomas 
sektoriui ir visoms valstybių narių 
institucijoms, dalyvaujančioms 2 
straipsnyje apibrėžtose naftos ir dujų 
operacijose jūroje.

Or. en

Pakeitimas 149
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visoms 
2 straipsnyje apibrėžtoms naftos ir dujų 
operacijoms jūroje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai apibrėžiama Reglamento taikymo sritis, didžiausią dėmesį skiriant didelėms 
avarijoms.

Pakeitimas 150
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visoms 
2 straipsnyje apibrėžtoms naftos ir dujų 
operacijoms jūroje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 151
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas visiems 
susijusiems įrenginiams, podugnio 
įrenginiams ir prijungtajai infrastruktūrai 
valstybių narių vandenyse, įskaitant jų 
išskirtines ekonomines zonas ir jų 

Išbraukta.
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kontinentinį šelfą, kaip apibrėžta 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
(UNCLOS).

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai apibrėžiama Reglamento taikymo sritis, didžiausią dėmesį skiriant didelėms 
avarijoms.

Pakeitimas 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
direktyvų 85/337/EB, 2008/1/EB, 
2003/4/EB ir direktyvos 2001/42/EB.

Or. es

Pagrindimas

. 

Pakeitimas 153
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. toleruotinas –kai didelės avarijos rizikos 
lygis sumažinamas iki kritinio momento, 
po kurio toliau rizikai sumažinti 
reikalingas laikas, ištekliai ar sąnaudos 
būtų visiškai neproporcingi rizikai;
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Or. en

Pakeitimas 154
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. toleruotinas –kai eksploatavimo 
sąlygos, kai likvidavimo priemonės yra 
prieinamos ir nėra pernelyg brangios, o
didelės avarijos rizikos lygis sumažinamas
iki kritinio momento, po kurio rizikos būtų 
nebeįmanoma reikšmingai sumažinti 
skiriant papildomo laiko, išteklių ar 
patiriant papildomų sąnaudų;
(Priėmus šį pakeitimą, nuoroda į žodį 
„priimtinas“ 3 straipsnio 4 dalyje taip pat 
keičiama žodžiu „toleruotinas“.)

Or. en

Pakeitimas 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. pritarimas – pagal šio reglamento 
reikalavimus kompetentingos institucijos 
operatoriui raštu perduodamos teigiamos 
operatoriaus didelių pavojų ataskaitos 
svarstymo išvados;

2. pritarimas – kompetentingos institucijos 
raštu perduodamas didelių pavojų 
ataskaitos įvertinimo užbaigimas ir, kad
apibrėžta tvarka ir priemonės bendrai 
turėtų atitikti šį reglamentą, jei 
įgyvendinamos, kaip nurodyta;

Or. en

Pagrindimas

Pritarimas reiškia reguliavimo institucijos sprendimą, kad tvarka ir priemonės, nurodytos 
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didelių pavojų ataskaitoje, bendrai atitiks reikalavimus, jei bus tinkamai įgyvendintos. 
Reguliavimo institucijos išduoda pritarimą be atitikties užtikrinimo patvirtinimo; šis 
patvirtinimas nustatomas po pritarimo suteikimo atlikus programų kontrolės, tyrimo ir 
vykdymo įvertinimą.

Pakeitimas 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. operacijų pradžia – laiko momentas, kai 
įrenginys pirmą kartą pagal paskirtį 
panaudojamas operacijoms;

5. operacijų pradžia – laiko momentas, kai 
įrenginys arba prijungta infrastruktūra
pirmą kartą pagal paskirtį panaudojama 
operacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Šioje apibrėžtyje reikėtų aiškiai nurodyti, kad operacijų pradžia yra, kai pirmą kartą 
išgaunama nafta. Šia data grindžiama saugos vertinimo ataskaita. 

Pakeitimas 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. prijungtoji infrastruktūra – jūroje virš 
vandens arba po vandeniu esanti įranga, 
vamzdynas ar kitoks įrenginys, kuriuo 
nafta ir dujos tiekiamos į kitą gretimą 
įrenginį, krante esantį perdirbimo ar 
saugojimo įrenginį arba kuriuo nafta 
tiekiama į tanklaivį;

7. prijungtoji infrastruktūra – visi (susiję 
struktūros, papildomos dalys ir įrankiai) 
gerai prie įrenginio ar vamzdyno prijungti 
prietaisai ar detalės, esančios 500 metrų 
spinduliu nuo pagrindinės įrenginio 
struktūros jūroje, prie kurios yra 
pritvirtinti ir kiti prietaisai ar detalės, 
pritvirtintos ar esančio įrenginio 
pagrindinėje struktūroje jūroje;

Or. en
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Pakeitimas 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. jūroje virš vandens arba po vandeniu 
esanti įranga, vamzdynas ar kitoks 
įrenginys, kuriuo nafta ir dujos tiekiamos į 
kitą gretimą įrenginį, krante esantį 
perdirbimo ar saugojimo įrenginį arba 
kuriuo nafta tiekiama į tanklaivį; 

7. jūroje virš vandens arba po vandeniu 
esanti įranga, vamzdynas ar kitoks 
įrenginys, kuriuo nafta ir dujos tiekiamos į 
kitą gretimą įrenginį, krante esantį 
perdirbimo ar saugojimo įrenginį arba 
kuriuo nafta tiekiama į tanklaivį ar į dujas 
gabenantį laivą; 

Or. lt

Pakeitimas 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. subjektas – fizinis arba juridinis 
asmuo arba tokių asmenų grupė;

Or. en

Pakeitimas 160
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. sutikimo procedūra – kompetentingos 
institucijos atliekamo išsamaus visos 
svarbios informacijos, susijusios su 

8. sutikimo procedūra – sutikimo 
procedūra – kompetentingos institucijos 
atliekamo išsamaus visos svarbios 
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planuojamomis naftos ir dujų operacijomis 
jūroje, vertinimo procedūra, kurios 
paskutiniu etapu kompetentinga institucija 
pritaria didelių pavojų ataskaitai ir 
neprieštarauja dėl operatorių pateiktų 
pranešimų apie gręžinio eksploatavimo ar 
mišrias operacijas;

informacijos, susijusios su planuojamomis 
naftos ir dujų operacijomis jūroje, 
vertinimo procedūra, kurios paskutiniu 
etapu kompetentinga institucija pritaria 
didelių pavojų ataskaitai ir ji neprieštarauja 
dėl operatorių pateiktų pranešimų apie 
gręžinio eksploatavimo ar mišrias 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. sutikimo procedūra – kompetentingos 
institucijos atliekamo išsamaus visos 
svarbios informacijos, susijusios su 
planuojamomis naftos ir dujų operacijomis 
jūroje, vertinimo procedūra, kurios 
paskutiniu etapu kompetentinga institucija
pritaria didelių pavojų ataskaitai ir 
neprieštarauja dėl operatorių pateiktų 
pranešimų apie gręžinio eksploatavimo ar
mišrias operacijas;

8. sutikimo procedūra – sutikimo 
procedūra – kompetentingos institucijos 
atliekamo išsamaus visos svarbios 
informacijos, susijusios su planuojamomis 
naftos ir dujų operacijomis jūroje, 
vertinimo procedūra, kurios paskutiniu 
etapu kompetentinga institucija pritaria 
didelių pavojų ataskaitai ir ji neprieštarauja 
dėl operatorių pateiktų pranešimų apie 
gręžinio eksploatavimo ar mišrias 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. išskirtinė zona – valstybės narės 
nustatyta teritorija aplink įrenginį, kurioje 
draudžiama vykdyti su įrenginiu 

9. saugos zona – valstybės narės nustatyta 
teritorija aplink įrenginį ar prijungtą 
infrastruktūrą, kurioje draudžiama vykdyti 



AM\911374LT.doc 39/261 PE494.690v01-00

LT

nesusijusią veiklą; su įrenginiu nesusijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. žvalgymo licencija – valstybės narės 
išduotas leidimas žvalgyti naftą ir dujas 
licencijuotos teritorijos požeminiame 
sluoksnyje, tačiau ši licencija neapima 
naftos ir dujų gavybos komerciniais 
tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią apibrėžtį reikėtų išbraukti, nes ji yra perteklinė, atsižvelgiant į 4 straipsnį.

Pakeitimas 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. avarijos likvidavimo išorės planas –
vietos, nacionalinė ar regioninė strategija, 
pagal kurią užkertamas kelias avarijos, 
susijusios su naftos ir dujų operacijomis 
jūroje, plitimui ar ribojami jos padariniai, 
panaudojant visus turimus išteklius kartu 
su aprašytaisiais avarijos likvidavimo 
vidaus planuose;

11. avarijos likvidavimo išorės planas –
avarijos likvidavimo išorės planas – vietos, 
nacionalinė ar regioninė strategija, pagal 
kurią užkertamas kelias avarijos, susijusios 
su naftos ir dujų operacijomis jūroje, 
plitimui ar ribojami jos padariniai, 
panaudojant visus operatoriaus turimus 
išteklius, įskaitant aprašytus avarijos 
likvidavimo vidaus planuose, ir visus 
papildomus išteklius, kuriuos suteikia 
valstybės narės;



PE494.690v01-00 40/261 AM\911374LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 165
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. nepriklausomo trečiojo asmens
atliekama patikra – fizinio ar juridinio 
asmens, kuris nėra kontroliuojamas ar 
veikiamas teiginių autoriaus, konkrečių
rašytinių teiginių pagrįstumo įvertinimas 
ir patvirtinimas;

12. nepriklausom patikra – schema, kuri 
skirta pagal priemones, nurodytas 
5 straipsnyje ir II priedo 5 dalyje, raštu 
užtikrinti, kad saugai svarbiausi elementai 
ir nurodytas įrenginys yra arba , jei dar bus 
nurodytas, bus tinkami ir, jei jie jau buvo 
nurodyti, ir bus geros būklės;

Or. en

Pagrindimas

Iš Komisijos pasiūlymo nėra aišku, ar apibrėžiamas trečiasis asmuo , ar įvertinimo schema.

Pakeitimas 166
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. nepriklausomo trečiojo asmens 
atliekama patikra – fizinio ar juridinio 
asmens, kuris nėra kontroliuojamas ar 
veikiamas teiginių autoriaus, konkrečių 
rašytinių teiginių pagrįstumo įvertinimas ir 
patvirtinimas;

12. nepriklausom patikra – kompetentingos 
institucijos ar asmens, kuris
nepriklausomas nuo vertinamos veiklos ir 
vadovybės, kurios veiklą jis vertina, 
atliekamo darbo pagrįstumo įvertinimas ir 
patvirtinimas;

Or. en

Pakeitimas 167
Rachida Dati
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. nepriklausomo trečiojo asmens
atliekama patikra – fizinio ar juridinio 
asmens, kuris nėra kontroliuojamas ar 
veikiamas teiginių autoriaus, konkrečių 
rašytinių teiginių pagrįstumo įvertinimas ir 
patvirtinimas; sektorius –

12. nepriklausoma patikra – fizinio ar 
juridinio asmens, kuris pateikia 
pakankamus nepriklausomumo įrodymus, 
konkrečių rašytinių teiginių pagrįstumo 
įvertinimas ir patvirtinimas;

(Šis pakeitimas taikomas visam 
nagrinėjama tekstui; jį priėmus reikės 
padaryti techninius pakeitimus visame 
tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13. sektorius – subjektai, kurie tiesiogiai 
dalyvauja vykdant naftos ir dujų veiklą 
jūroje pagal šį reglamentą arba kurių veikla 
yra glaudžiai susijusi su tokiomis 
operacijomis;

Or. en

Pagrindimas

Praplėsta apibrėžtis, siekiant užtikrinti, kad valstybės narėms priklausančios bendrovės nėra 
išskiriamos.
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Pakeitimas 169
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13. sektorius – privačios bendrovės ar
viešieji subjektai, kurie tiesiogiai dalyvauja 
vykdant naftos ir dujų veiklą jūroje pagal šį 
reglamentą arba kurių veikla yra glaudžiai 
susijusi su tokiomis operacijomis;

Or. en

Pakeitimas 170
Ivo Belet.

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. įrenginys – gavybos arba gavybai 
neskirtas įrenginys;

14. įrenginys– stacionariai pastovus ar 
plūdusis įrenginys ar įrenginių junginys, 
pastoviai sujungtų tiltais arba kitomis 
struktūromis, naudojamas naftos ir dujų 
operacijoms jūroje ar susijęs su šiomis 
operacijomis; 

Or. en

Pakeitimas 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. įrenginys – gavybos arba gavybai 14. įrenginys– stacionariai pastovus ar 
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neskirtas įrenginys; mobilus įrenginys ar įrenginių junginys, 
pastoviai sujungtų tiltais arba kitomis 
struktūromis, naudojamas naftos ir dujų 
operacijoms jūroje ar susijęs su šiomis 
operacijomis;

Or. en

Pakeitimas 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. avarijos likvidavimo vidaus planas –
operatorių pagal šio reglamento 
reikalavimus parengta priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią avarijos, susijusios 
su aplink įrenginį esančioje išskirtinėje 
zonoje vykdomomis naftos ir dujų 
operacijomis jūroje, plitimui ar riboti jos 
padarinius, apžvalga;

15. avarijos likvidavimo vidaus planas –
avarijos likvidavimo vidaus planas –
operatorių pagal šio reglamento 
reikalavimus parengta priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią avarijos, susijusios 
su vykdomomis naftos ir dujų operacijomis 
jūroje, plitimui ar riboti jos padarinius, 
apžvalga;

Or. en

Pagrindimas

Operatoriai turi parengti išsamius planus, kuriuose numato visas didelių avarijų pasekmes, 
susijusias su jų operacijomis, nepriklausomai nuo, kur tai galėtų įvykti. Todėl žodžius „ 
aplink įrenginį esančioje išskirtinėje zonoje“ reikėtų išbraukti, nes operatoriai atsako už visas 
avarijas, nepriklausomai, ar jos vyksta už išskirtinės zonos. 

Pakeitimas 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a. licencija – leidimas, suteikiantis 
bendrovei išskirtines teises vykdyti naftos 
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ir dujų veiklą jūroje;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pateikti licencijos apibrėžtį siekiant susieti 2 straipsnio 16 ir 17 dalis.

Pakeitimas 174
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. licencijuota teritorija – geografinė 
vietovė, kuriai taikomas leidimas pagal 
Direktyvą 94/22/EB;

16. licencijuota teritorija – geografinė 
vietovė, kuriai taikomas leidimas;

Or. en

Pagrindimas

Jei pateikta licencijos apibrėžtis, nereikia nuorodos į direktyvą.

Pakeitimas 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

17. licencijos turėtojas – leidimo vykdyti
naftos ir dujų veiklą jūroje turėtojas arba 
bendrasavininkis;

Or. en

Pagrindimas

Jei pateikta licencijos apibrėžtis, nereikia nuorodos į direktyvą.
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Pakeitimas 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18. didelė avarija –

a) sprogimas, gręžinio kontrolės 
praradimas, angliavandenilių ar kitų 
pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką, 
dėl kurių žmonės žūsta ar patiria rimtų 
kūno sužalojimų;
b) įvykis, dėl kurio labai nukentėjo 
įrenginys ar ant jo esanti įranga ir dėl 
kurio kyla neišvengiama rizika, kad bus 
aukų arba bus patiriama rimtų kūno 
sužalojimų;
c) bet kuris kitas įvykis, dėl kurio žūsta ar 
sunkiai sužalojami ne mažiau kaip penki 
asmenys, dirbantys jūroje esančiame 
įrenginyje, kuris kelia grėsmę, ar 
atliekantys su juo susijusią veiklą;
d) kitas didelis su aplinka susijęs įvykis.

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas itin svarbus, nes juo užtikrinama, kad angliavandenilių išskyrimas į aplinką, kuris 
nesukelia mirčių ar dėl kurio nepatiriama sužalojimų, bet kuris gali padaryti didelę žalą 
aplinkai, būtų įtrauktas apibrėžiant didelę avariją.
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Pakeitimas 177
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18. didelė avarija – įvykis, kaip antai 
gaisras ar sprogimas, reikšmingas gręžinio 
kontrolės praradimas ar kitas nenumatytas 
įvykis, apimantis: i) reikšmingą 
angliavandenių išsiveržimą į aplinką; ii) 
įrenginio struktūros vientisumo pažeidimą; 
arba iii) mirtį ar sunkų sužalojimą. 

Or. en

Pakeitimas 178
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro
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Pakeitimas 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. didelė su aplinka susijusi avarija –
avarija, kuri gali sukelti ar kuri sukėlė 
reikšmingų neigiamų aplinkos pokyčių 
atsižvelgiant į svarbą pagal Direktyvą 
2004/35/EB;

Or. en

Pagrindimas

Nauja apibrėžtis, papildanti didelės avarijos apibrėžtį.

Pakeitimas 180
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. didelis pavojus – padėtis, kuriai esant 
gali įvykti didelė avarija;

19. didelis pavojus – padėtis, kuriai esant 
gali įvykti ar įvyksta didelė avarija;

Or. en

Pakeitimas 181
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. esminis pasikeitimas (teikiant didelių 
pavojų ataskaitą) – pagrindo, kuriuo 
remiantis priimta pirminė ataskaita, 
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pasikeitimas. Pavyzdžiui, rizikos kontrolės 
priemonių pagrindo, aprašyto ataskaitoje, 
pasikeitimas ir (arba) prašymas pagerinti 
priemonių proporcingumą. Tai apimtų 
fizinius pakeitimus, naujų žinių ar 
technologijos prieinamumą ir veiklos 
valdymo pakeitimus. Ar pasikeitimas 
esminis, gali spręsti operatorius arba 
kompetentinga institucija;

Or. en

Pakeitimas 182
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

20. gavybai neskirtas įrenginys – ne 
gavybos įrenginys;

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo ir siekiant užtikrinti, kad plaukiojantieji viešbučiai, plaukiojantieji sandėliavimo 
įrenginiai ir kt. patektų į šio teisės akto taikymo sritį.

Pakeitimas 183
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. jūroje – valstybių narių vandenyse, 
įskaitant jų išskirtines ekonomines zonas 
ir jų kontinentinį šelfą, kaip apibrėžta 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
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(UNCLOS);

Or. en

Pakeitimas 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

21. naftos ir dujų operacijos jūroje – visos 
operacijos, susijusios su naftos ir dujų 
žvalgymu, gavyba ar perdirbimu jūroje.
Tokia veikla apima naftos ir dujų tiekimą 
panaudojant infrastruktūrą, prijungtą prie 
įrenginio ar podugnio įrenginio jūroje, bet 
ne naftos ar dujų tiekimą iš vieno kranto į 
kitą, kur prijungta infrastruktūra nutiesta 
tik valstybės narės jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse;

Or. en

Pakeitimas 185
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

21. naftos ir dujų operacijos jūroje – visi 
įrenginių ar prijungtos infrastruktūros 
darbai, susiję su naftos ir dujų žvalgymu, 
gavyba ar perdirbimu jūroje. Tokia veikla 
apima naftos ir dujų tiekimą į įrenginį 
jūroje ar podugnio įrenginį arba iš jų, 
panaudojant prijungtą infrastruktūrą;

Or. en
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Pakeitimas 186
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. operatorius –

- atitinkamo valdžios institucijos išduoto 
įgaliojimo arba leidimo turėtojas; arba
- valdžios institucijos išduoto įgaliojimo 
arba leidimo bendrasavininkis ir pagal 
veiklos sutartį, sudarytą su kitu įgaliojimo 
ar leidimo turėtoju, paskirtasis 
operatorius, arba
- subjektas, neturintis valdžios institucijos 
išduoto įgaliojimo arba leidimo, bet pagal 
veiklos sutartį, sudarytą su įgaliojimo ar 
leidimo turėtoju (turėtojais), paskirtasis 
operatorius;

Or. en

Pakeitimas 187
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. operatorius – gavybos įrenginio 
operatorius, gavybai neskirto įrenginio
operatorius arba gręžinio operatorius;
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6 dalyje pateiktą apibrėžtį;

Or. en

Pakeitimas 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas asmuo;

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas ir valstybės narės 
patvirtintas subjektas;

Or. en

Pakeitimas 189
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas asmuo;

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas asmuo; nesant tokio 
asmens, bet kuris licencijos turėtojas;

Or. en

Pakeitimas 190
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punktas



PE494.690v01-00 52/261 AM\911374LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas asmuo;

23. gavybos įrenginio operatorius –
pagrindinėms gavybos įrenginio 
funkcijoms valdyti ir kontroliuoti licencijos 
turėtojo paskirtas ir kompetentingos 
institucijos įgaliotas asmuo;

Or. ro

Pakeitimas 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24. savininkas – asmuo, teisiškai įgaliotas 
kontroliuoti gavybai neskirto įrenginio 
eksploatavimą;

24. gavybai neskirto įrenginio operatorius 
– subjektas, teisiškai įgaliotas kontroliuoti 
gavybai neskirto įrenginio eksploatavimą ir 
patvirtintas valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 192
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

25. naftos ir dujų gavyba – naftos ir dujų 
išgavimas iš licencijuotos teritorijos jūroje
požeminio sluoksnio, įskaitant naftos ir 
dujų perdirbimą jūroje ir jų tiekimą 
prijungtąja infrastruktūra, kuri, be kita ko, 
apima vamzdžius, statinius ir jūros dugne 
esančias gręžinio galvutes;
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Or. en

Pakeitimas 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt

Pakeitimas 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. gavybos licencija – valstybės narės 
naftos ir dujų gavybai išduotas leidimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28. visuomenė – vienas ar daugiau fizinių 
ar juridinių asmenų ir jų asociacijos, 
organizacijos ar grupės pagal nacionalinės 
teisės aktus ar praktiką;

28. visuomenė – vienas arba daugiau
subjektų ir jų asociacijos, organizacijos ar 
grupės pagal nacionalinės teisės aktus ar 
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 196
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

29. atitinkama institucija – (kai reikia 
likviduoti avariją jūroje) pagrindinė avariją 
likviduojanti valstybės narės organizacija, 
įpareigota koordinuoti konkrečios didelės 
avarijos likvidavimo darbus;

Or. en

Pagrindimas

Operatorius atsakingas už vidinio avarijos likvidavimo plano inicijavimą. Atitinkama 
institucija ar institucijos (atsižvelgiant į avarijos pobūdį) atliks koordinavimo vaidmenį ir bus 
atsakingos už išorinio avarijos likvidavimo inicijavimą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad atsižvelgiant į avarijos pobūdį gali būti paskirtos skirtingos pirminės reaguojančios 
tarnybos.

Pakeitimas 197
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. rizika – konkretaus poveikio, 30. rizika – tikimybės, kad konkretus 
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atsirandančio konkrečiu laikotarpiu ar 
konkrečiomis aplinkybėmis, tikimybė;

nepageidautinas įvykis įvyks konkrečiu 
laikotarpiu ir pasekmių rimtumo, jei jis 
įvyks, padarinys;

Or. en

Pakeitimas 198
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. rizika – konkretaus poveikio, 
atsirandančio konkrečiu laikotarpiu ar 
konkrečiomis aplinkybėmis, tikimybė;

30. rizika – įvykio tikimybės ir pasekmių 
derinys;

Or. en

Pakeitimas 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a. svarbiausi saugos elementai – tokios 
įrenginio ir gamyklos dalys, įskaitant 
kompiuterines programas, dėl kurių 
gedimo galėtų kilti didelė avarija arba jos 
gali labai prisidėti ją sukeliant, arba kurių 
tikslas – užkirsti kelią didelėms avarijoms 
arba sumažinti jų poveikį;

Or. en

Pakeitimas 200
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. tinkamas – visiškai atitinkantis 
konkretų reikalavimą ar konkrečią 
situaciją, grindžiamas objektyviais 
įrodymais ir analizės rezultatais, 
palyginimu su atitinkamais standartais ar 
kitomis panašiomis institucijų ar 
sektoriaus atstovų naudojamomis 
priemonėmis;

31. tinkamas – visiškai atitinkantis 
konkretų reikalavimą ar konkrečią situaciją
ir objektyviai pagrįstas viena ar daugiau 
priemonių: pagrindžiančia analize, rizikos 
vertinimu, inžinerine praktika ar nuoroda 
į išorinius standartus ar praktiką, pvz., kai 
esant panašioms situacijoms tinkamas 
sprendimas buvo priimtas kitų institucijų 
ar sektoriaus atstovų;

Or. en

Pakeitimas 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

32. gręžinio eksploatavimas – bet kuri su 
gręžiniu susijusi operacija, dėl kurios gali 
atsitiktinai išsiveržti medžiagų, galinčių 
sukelti didelę avariją, įskaitant gręžinio 
gręžimą, susijusį su jūroje vykdomomis 
naftos ir dujų operacijomis, gręžinių 
taisymą ar modifikavimą, operacijų 
sustabdymą ar eksploatavimo nutraukimą 
visam laikui;

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma gręžiniams, kurie galbūt nėra tiesiogiai naudojami 
angliavandenilių žvalgymo ar gavybos tikslais. Apibrėžtį reikia pakeisti siekiant užtikrinti,
kad dėmesys ir toliau būtų sutelktas į didelius pavojus.
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Pakeitimas 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33. gręžinio operatorius – licencijos 
turėtojo paskirtas asmuo gręžinio 
eksploatavimui planuoti ir gręžiniui 
eksploatuoti.

33. gręžinio operatorius – gręžinio 
eksploatavimui planuoti ir gręžiniui 
eksploatuoti paskirtas ir valstybės narės 
patvirtintas subjektas.

Or. en

Pagrindimas

Ne visais atvejais gręžinio operatorių skiria licencijos turėtojas.

Pakeitimas 203
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai imasi visų tinkamų 
priemonių, kad užkirstų kelią didelėms 
avarijoms, susijusioms su naftos ir dujų 
operacijomis jūroje. Kompetentingos 
institucijos prižiūri, kad operatoriai 
vykdytų šį įpareigojimą.

1. Operatoriai užtikrina, kad imamasi visų 
tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią 
didelėms avarijoms, susijusioms su naftos 
ir dujų operacijomis jūroje, kurių 
operatoriai jie yra.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pripažinti, kad priemonių gali imtis subjektai, kurie nėra operatoriai.

Pakeitimas 204
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai imasi visų tinkamų 
priemonių, kad užkirstų kelią didelėms 
avarijoms, susijusioms su naftos ir dujų 
operacijomis jūroje. Kompetentingos 
institucijos prižiūri, kad operatoriai 
vykdytų šį įpareigojimą.

1. Operatoriai užtikrina, kad imamasi visų 
tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią 
didelėms avarijoms, susijusioms su naftos 
ir dujų operacijomis jūroje.
Kompetentingos institucijos prižiūri, kad 
operatoriai vykdytų šį įpareigojimą.

Or. en

Pakeitimas 205
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai užtikrina, kad visi subjektai, 
pasamdyti atlikti konkrečias užduotis
atitinkamuose įrenginiuose, taip pat veiktų 
pagal šiame reglamente, visų pirma jo IV ir 
V prieduose nustatytus reikalavimus.
Operatoriai neatleidžiami nuo 
įsipareigojimų pagal šį reglamentą dėl to, 
kad veiksmai ar neveikimas, dėl kurių kilo 
didelė avarija arba kuriais prisidėta prie 
tokios avarijos, buvo atlikti tokių subjektų 
ar jų darbuotojų.

2. Operatoriai imasi visų reikiamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad visi 
subjektai, pasamdyti atlikti konkrečias 
užduotis, susijusias su atitinkamais 
įrenginiais ar prijungtąja infrastruktūra,
taip pat veiktų pagal šiame reglamente, 
visų pirma jo II, IV ir V prieduose,
nustatytus reikalavimus. Operatoriai 
neatleidžiami nuo įsipareigojimų pagal šį 
reglamentą dėl to, kad veiksmai ar 
neveikimas, dėl kurių kilo didelė avarija 
arba kuriais prisidėta prie tokios avarijos, 
buvo atlikti tokių subjektų ar jų darbuotojų.

Or. en

Pakeitimas 206
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai užtikrina, kad visi subjektai, 
pasamdyti atlikti konkrečias užduotis 
atitinkamuose įrenginiuose, taip pat veiktų 
pagal šiame reglamente, visų pirma jo IV ir 
V prieduose nustatytus reikalavimus.
Operatoriai neatleidžiami nuo 
įsipareigojimų pagal šį reglamentą dėl to, 
kad veiksmai ar neveikimas, dėl kurių kilo 
didelė avarija arba kuriais prisidėta prie 
tokios avarijos, buvo atlikti tokių subjektų 
ar jų darbuotojų.

2. Operatoriai imasi visų reikiamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad visi 
subjektai, pasamdyti atlikti konkrečias 
užduotis atitinkamuose įrenginiuose, taip 
pat veiktų pagal šiame reglamente, visų 
pirma jo IV ir V prieduose, nustatytus 
reikalavimus. Operatoriai neatleidžiami 
nuo įsipareigojimų pagal šį reglamentą dėl 
to, kad veiksmai ar neveikimas, dėl kurių 
kilo didelė avarija arba kuriais prisidėta 
prie tokios avarijos, buvo atlikti tokių 
subjektų ar jų darbuotojų.

Or. en

Pakeitimas 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu didelė avarija vis dėlto įvyksta, 
operatoriai imasi visų tinkamų priemonių 
jos padariniams žmogaus sveikatai ir 
aplinkai apriboti.

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybė už priemonių ėmimąsi įvykus avarijai turėtų būti priskiriama operatoriams, o 
kompetentingos institucijos turi užtikrinti, kad operatoriai imtųsi šių priemonių (tai numatyta 
8 ir 19 straipsniuose). Galimybės sustabdyti gavybą nagrinėjimas neturėtų trukdyti imtis 
didelės avarijos likvidavimo veiksmų, kai daugiausia dėmesio skiriama žmonių sveikatai, o po 
to – poveikiui aplinkai.
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Pakeitimas 208
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Operatoriai užtikrina, kad naftos ir dujų
operacijos jūroje, kurioms taikoma ši 
direktyva, būtų vykdomos remiantis 
sistemingu ir nuolat atnaujinamu rizikos
vertinimu ir kontrolės priemonių 
įgyvendinimu, kad didelių avarijų vis dar
keliama rizika būtų toleruotina.

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybė už rizikos vertinimą turėtų būti priskiriama operatoriui.

Pakeitimas 209
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 210
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Operatoriai užtikrina aukščiausią 
veiklos, susijusios su avarijos prevencija 
ir žalos atlyginimu, lygį, kuris bent jau 
atitinka geriausios patirties veiklą, 
įskaitant išteklių pakankamumą, jų 
sutelkimo saugos lygį, naudojimo laiką ir 
naftos bei dujų išvalymo ir atkūrimo lygį 
visomis eksploatavimo sąlygomis. 
Operatoriai užtikrina, kad ekstremaliomis 
eksploatavimo sąlygomis jų vykdomos 
operacijos netrukdo nei užtikrinti avarijos 
prevencijos, nei atlyginti žalos.

Or. en

Pakeitimas 211
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos įvertinimas išduodant leidimą 
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB

Saugos ir aplinkosaugos įvertinimas, 
susijęs su leidimais pagal Direktyvą 
94/22/EB

Or. en

Pagrindimas

Pavadinimą reikia pakeisti, kad jis atspindėtų leidimo taikymo sritį.

Pakeitimas 212
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimant sprendimus išduoti leidimus 
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB atsižvelgiama į 
pareiškėjų pajėgumą atitikti konkrečios
tokiame leidime numatytos veiklos 
reikalavimus, kaip to reikalaujama 
atitinkamose Sąjungos teisės nuostatose, 
visų pirma šiame reglamente.

1. Priimant sprendimus išduoti licencijas 
ar kitus leidimus vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje pagal Direktyvą 94/22/EB 
atsižvelgiama į pareiškėjų pajėgumą atitikti 
konkrečios tokioje licencijoje ar leidime 
numatytos veiklos reikalavimus, kaip to 
reikalaujama atitinkamose Sąjungos teisės 
nuostatose, visų pirma šiame reglamente.
Priimdamos tokius sprendimus valdžios 
institucijos tinkamai atsižvelgia į 
gebėjimų išvengti avarijos ir likviduoti 
avarijų padarinius veiksmingumą, be kita 
ko, panaudojant laikotarpio iki atsako į 
naftos išsiliejimą analizių modelius.

Or. en

Pakeitimas 213
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimant sprendimus išduoti leidimus
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje pagal 
Direktyvą 94/22/EB atsižvelgiama į 
pareiškėjų pajėgumą atitikti konkrečios 
tokiame leidime numatytos veiklos 
reikalavimus, kaip to reikalaujama 
atitinkamose Sąjungos teisės nuostatose, 
visų pirma šiame reglamente.

1. Priimant sprendimus išduoti leidimus 
pagal Direktyvą 94/22/EB atsižvelgiama į 
pareiškėjų pajėgumą atitikti planuojamos 
naftos ir dujų veiklos jūroje reikalavimus, 
kaip to reikalaujama atitinkamose Sąjungos 
teisės nuostatose, visų pirma šiame 
reglamente.

Or. en

Pagrindimas

Tekstą reikia pakeisti, kad jis atspindėtų leidimo taikymo sritį ir atitiktų pavadinimą. 
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Pakeitimas 214
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kilus konfliktui licencijavimo 
institucijos pagal Direktyvą 94/22/EB 
nėra svarbesnės negu už sveikatos 
priežiūrą, saugą ir aplinką atsakingų 
kompetentingų institucijų nuomonė.

Or. en

Pakeitimas 215
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei rizikos negalima išvengti arba 
sumažinti iki priimtino lygio, 
kompetentinga institucija atsisako išduoti 
licenciją ar leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje.

Or. en

Pakeitimas 216
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
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pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant finansines garantijas 
ir gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą.

pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant poveikio aplinkai 
vertinimą, atliktą pagal iš dalies pakeistą 
Direktyvą 85/337/EEB. Be to, tinkamai 
atsižvelgiama į su avarijomis ar 
incidentais, kuriuose dalyvavo 
pareiškėjas, įskaitant avarijos likvidavimo 
priemonių skaidrumą ir veiksmingumą, 
susijusią įmonių atsakomybę visame 
pasaulyje.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu atsižvelgti į pareiškėjų įmonių atsakomybę, įskaitant atvejus, kai jie vykdo veiklą 
ne ES teritorijoje. Su finansiniu saugumu susijusi straipsnio dalis turėtų būti pateikta 
atskiroje dalyje (žr. kitą pakeitimą).

Pakeitimas 217
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant finansines garantijas ir 
gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą.

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti licenciją ar leidimą vykdyti naftos 
ir dujų veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant finansines garantijas ir 
gebėjimą įvykdyti visus įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą. Be to, 
atsižvelgiama į su avarijomis ar 
incidentais, kuriuose dalyvavo 
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pareiškėjas, įskaitant avarijos likvidavimo 
priemonių skaidrumą ir veiksmingumą, 
susijusią įmonių atsakomybę visame 
pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 218
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant finansines garantijas ir 
gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą.

2. Visų pirma licencijavimo institucijos 
įvertina, ar subjektų, prašančių išduoti 
leidimą vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje,
techniniai ir finansiniai pajėgumai 
proporcingi rizikai, pavojui ir visai kitai 
svarbiai informacijai, susijusiai su 
atitinkama teritorija ir konkrečiu žvalgymo 
ir gavybos operacijų etapu. Deramai 
atsižvelgiama į pareiškėjų finansines 
garantijas ir gebėjimą įvykdyti 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir dujų 
veiklos, visų pirma su atsakomybe už žalą 
aplinkai susijusį įsipareigojimą.

Prieš išduodamos leidimą, licencijavimo 
institucijos konsultuojasi su 
kompetentingomis institucijomis, kaip 
nurodyta šioje direktyvoje.
Jos taip pat atsižvelgia į pareiškėjo veiklos 
rezultatus bendrosios saugos ir aplinkos 
apsaugos srityse.

Or. en

Pakeitimas 219
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 
pajėgumą, įskaitant finansines garantijas ir 
gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą.

2. Visų pirma kompetentingos institucijos 
įvertina, ar subjektų, prašančių išduoti 
leidimą vykdyti planuojamas naftos ir dujų
operacijas jūroje, kaip nustatyta pagal 
Direktyvą 94/22/EB, techniniai ir 
finansiniai pajėgumai proporcingai 
atitinka riziką, pavojus ir visą kitą svarbią 
informaciją, susijusią su licencijuota 
teritorija ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos 
operacijų etapu. Tinkamai atsižvelgiama į 
pareiškėjų finansines garantijas ir gebėjimą 
įvykdyti įsipareigojimus, galinčius atsirasti 
dėl atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir 
dujų veiklos, visų pirma su atsakomybe už 
žalą aplinkai susijusį įsipareigojimą.

Valstybės narės taip pat gali atsižvelgti į 
ankstesnius pareiškėjo veiklos rezultatus 
bendrosios saugos ir aplinkos apsaugos 
srityse, įskaitant pareiškėjo patirtį, 
susijusią su didelėmis nelaimėmis, kai 
buvo įrodyta, kad pareiškėjas buvo 
atsakingas ir veikė aplaidžiai.

Or. en

Pakeitimas 220
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama teritorija ir 
konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu, taip pat į pareiškėjų finansinį 

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti planuojamas
naftos ir dujų veiklos operacijas jūroje, 
techninį ir finansinį pajėgumą, visapusiškai
atsižvelgiama į riziką, pavojus ir visą kitą 
svarbią informaciją, susijusią su atitinkama 
teritorija ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos 
operacijų etapu, taip pat į pareiškėjų 
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pajėgumą, įskaitant finansines garantijas ir 
gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, 
galinčius atsirasti dėl atitinkamos jūroje
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą.

finansinį pajėgumą, įskaitant finansines 
garantijas ir gebėjimą įvykdyti 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
jūroje planuojamos vykdyti naftos ir dujų 
veiklos, visų pirma su atsakomybe už žalą 
aplinkai susijusį įsipareigojimą.

Or. en

Pakeitimas 221
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijavimo institucija išduotų leidimą 
tik tuo atveju, jei yra įsitikinusi, kad 
pareiškėjas pateikė įrodymų, jog ėmėsi 
tinkamų priemonių, suteikdamas 
finansinę garantiją, vykdyti visus 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir 
dujų veiklos, visų pirma su atsakomybe už 
žalą aplinkai susijusį įsipareigojimą. Ši 
finansinė garantija galioja ir taikoma 
prieš gręžinio eksploatavimo operacijų 
pradžią. Subjektai, kurie kreipiasi dėl 
leidimo vykdyti naftos ir dujų veiklą 
jūroje, visiškai atskleidžia finansinius ir 
techninius gebėjimus ir bet kokią kitą 
svarbią informaciją, susijusią su 
atitinkama zona ir ypač su žvalgymo ir 
gavybos operacijų etapu. Šią informaciją 
kompetentingos institucijos skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 222
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija išduotų 
licenciją ar leidimą tik tuo atveju, jei yra 
įsitikinusi, kad pareiškėjas pateikė 
įrodymų, jog, laikydamasis tvarkos, dėl 
kurios turi nuspręsti valstybės narės, 
imasi tinkamų priemonių, suteikdamas 
finansinę garantiją, vykdyti visus 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir 
dujų veiklos, visų pirma su atsakomybe už 
žalą aplinkai susijusį įsipareigojimą. Ši 
finansinė garantija galioja ir taikoma 
prieš gręžinio eksploatavimo operacijų 
pradžią.

Or. en

Pakeitimas 223
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijavimo institucija išduotų leidimą 
tik tuo atveju, jei yra įsitikinusi, kad 
pareiškėjas pateikė įrodymų, jog ėmėsi ar 
imsis tinkamų priemonių, suteikdamas 
finansinę garantiją, vykdyti visus 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir 
dujų veiklos.

Or. en
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Pakeitimas 224
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Leidimai vykdyti naftos ir dujų 
žvalgymo operacijas jūroje ir leidimai 
vykdyti gavybos operacijas išduodami 
atskirai.

3. Gavybos operacijos nepradedamos, kol 
kompetentingai institucijai nepateikta visa 
vykdant žvalgymo veiklą gauta su galimu 
poveikiu aplinkai ir saugai susijusi 
atitinkama informacija ir kol neduotas 
sutikimas.

Or. en

Pakeitimas 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Leidimai vykdyti naftos ir dujų 
žvalgymo operacijas jūroje ir leidimai 
vykdyti gavybos operacijas išduodami 
atskirai.

3. Leidimai vykdyti naftos ir dujų 
žvalgymo operacijas jūroje, susijusias su 
ta pačia teritorija, kurios žvalgymui 
išduota licencija, išduodami palaipsniui, 
kad žvalgymo veiklos metu surinktą 
informaciją prieš išduodant leidimą
gavybos veiklai galėtų išnagrinėti 
licencijavimo institucija.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turėtų būti pakeistas siekiant suderinti su apibrėžtimis.

Pakeitimas 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Leidimai vykdyti paieškas išduodami 
tik atlikus aplinkos vertinimą pagal 
Direktyvą 2001/42/EB ir remiantis 
ankstesnių seisminių, geofizinių ir 
geocheminių tyrimų rezultatais.

Or. es

Pagrindimas

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions. 

Pakeitimas 227
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Ypač daug dėmesio turi būti skiriama 
ekologiniu požiūriu jautriai jūros ir 
pakrančių aplinkai, visų pirma 
ekosistemoms, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį švelninant klimato kaitą ir 
prisitaikant prie jos, pvz., druskingoms 
žemapelkėms ir jūrų žolių sąžalynams, 
taip pat saugomoms jūrų zonoms, pvz., 
specialioms pagal Buveinių direktyvą 
nustatytoms saugomoms zonoms, 
specialioms pagal Paukščių direktyvą 
nustatytoms apsaugos zonoms ir jūrų 
apsaugos zonoms, dėl kurių susitarė 
Bendrija ar atitinkamos valstybės narės 
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pagal tarptautinius ar regioninius 
susitarimus, kurių šalys jos yra.

Or. en

Pakeitimas 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Licencijavimo institucijos, laikydamosi 
Direktyvos 94/22/EB, vertindamos 
techninius ir finansinius subjektų, kurie 
kreipiasi dėl leidimo vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, pajėgumus, atsižvelgia į 
riziką, pavojus ir visą kitą svarbią 
informaciją, susijusią su atitinkama vietove 
ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu. Šiuo atveju konkrečiai 
atsižvelgiama į pavojų ir galimą poveikį 
tinklo „Natura 2000“ teritorijose 
esančioms vertybėms, kurioms gali būti 
padaryta žala, taip pat į žvejybos bei 
turizmo veiklą ir jūros vandens ėmimą, 
siekiant jį gėlinti ir tiekti gyventojams. 

Or. es

Pagrindimas

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network. 

Pakeitimas 229
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi Direktyvos 94/22/EB, 
vertindamos techninius ir finansinius 
subjektų, kurie kreipiasi dėl leidimo 
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje, 
pajėgumus, atsižvelgia į riziką, pavojus ir 
visą kitą svarbią informaciją, susijusią su 
atitinkama vietove ir konkrečiu žvalgymo 
ir gavybos operacijų etapu.
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
nuostatos pagal 2 dalį proporcingai 
atitiktų šią riziką, pavojus ir visą kitą 
svarbią informaciją, susijusią su 
atitinkama operacijų vieta ir etapu.

Or. en

Pakeitimas 230
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama 
ekologiniu požiūriu jautriai jūros ir 
pakrančių aplinkai, visų pirma 
ekosistemoms, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį švelninant klimato kaitą ir 
prisitaikant prie jos, pvz., druskingoms 
žemapelkėms ir jūrų žolių sąžalynams, 
taip pat saugomoms jūrų zonoms, pvz., 
specialioms pagal Buveinių direktyvą 
nustatytoms saugomoms zonoms, 
specialioms pagal Paukščių direktyvą 
nustatytoms apsaugos zonoms ir jūrų 
apsaugos zonoms, dėl kurių susitarė 
Bendrija ar atitinkamos valstybės narės 
pagal tarptautinius regioninius 
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susitarimus, kurių šalys jos yra.

Or. en

Pakeitimas 231
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Subjektai, kurie kreipiasi dėl leidimo 
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje, 
visiškai atskleidžia finansinius ir 
techninius gebėjimus ir bet kokią kitą 
svarbią informaciją, susijusią su 
atitinkama zona ir ypač su žvalgymo ir 
gavybos operacijų etapu. Šią informaciją 
kompetentingos institucijos skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 232
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Licencijavimo institucijos, 
spręsdamos, ar išduoti leidimą jūroje 
vykdomai naftos ir dujų veiklai pagal 
Direktyvą 94/22/EB, ypač daug dėmesio 
skiria visai ekologiniu požiūriu 
pažeidžiamai jūrų ir pakrančių aplinkai, 
kuri dažnai atlieka svarbų vaidmenį 
prisitaikant prie klimato kaitos ir 
švelninant jos padarinius.

Or. en
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Pakeitimas 233
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Licencijavimo institucijos, 
spręsdamos, ar išduoti leidimą jūroje 
vykdomai naftos ir dujų veiklai pagal 
Direktyvą 94/22/EB, ypač daug dėmesio 
skiria visai ekologiniu požiūriu 
pažeidžiamai jūrų ir pakrančių aplinkai, 
kuri dažnai atlieka svarbų vaidmenį 
prisitaikant prie klimato kaitos ir 
švelninant jos padarinius.

Or. en

Pakeitimas 234
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės neišduoda leidimų 
Arktyje vykdomoms angliavandenilių 
žvalgymo ir gavybos jūroje operacijoms.

Or. en

Pakeitimas 235
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija iki [vieni metai po 
reglamento priėmimo dienos] Europos 
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Parlamentui ir Tarybai perduoda 
finansinio saugumo priemonių 
prieinamumo ataskaitą ir prie jos prideda 
pasiūlymus dėl priemonių, kuriomis 
siekiama palengvinti finansinių garantijų 
teikimą.

Or. en

Pakeitimas 236
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės dalyvavimas licencijavimo 
procedūrose

Visuomenės dalyvavimas pagal Direktyvą 
2001/42/EB, Direktyvą 85/337/EEB, 
Direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 
79/409/EEB.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės dalyvavimas jau apibrėžtas SAV direktyvoje (2001/42/EB), Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvoje (85/337/EEB), Buveinių direktyvoje (92/43/EEB) ir Paukščių 
direktyvoje (79/409/EEB). Išskyrus atvejus, nurodytus pagal galiojančius reikalavimus, 
visuomenės dalyvavimas licencijavimo etape laikomas nereikalingu ir netinkamu. Siekiant 
išvengti nepagrįstai didelės naštos reguliuotojams ir pramonei, 5 straipsnis turėtų būti 
taikomas tik atsižvelgiant į galiojančių direktyvų reikalavimus.

Pakeitimas 237
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų iš anksto suteikta 
veiksminga galimybė dalyvauti 

1. Nepažeisdamos nuostatų dėl 
visuomenės dalyvavimo įgyvendinant iš 
dalies pakeistą Direktyvą 85/337/EEB, 



PE494.690v01-00 76/261 AM\911374LT.doc

LT

procedūrose, susijusiose su jų jurisdikcijoje 
vykdomomis licencijavimo procedūromis 
pagal šio reglamento I priedo reikalavimus.
Taikomos procedūros nustatytos 
Direktyvos 2003/35/EB II priede.

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

Or. en

Pakeitimas 238
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 239
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti išsamesnę 
visuomenės informavimo ir konsultavimosi 
su atitinkamais jos atstovais tvarką.

2. Valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma naftos ir dujų veikla jūroje, gali 
nustatyti išsamesnę visuomenės 
informavimo ir konsultavimosi su 
atitinkamais jos atstovais tvarką.
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Or. en

Pakeitimas 240
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui.

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui ir 
nesudarytų sąlygų atskleisti slaptos ar 
strateginės informacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas visuomenei turi būti vykdomas taip, kad nenukentėtų operatoriaus 
ekonominiai ir strateginiai interesai. 

Pakeitimas 241
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui.

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui, ir kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į verslo 
slaptumą ir jautrumą.

Or. en
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Pakeitimas 242
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui.

3. Visuomenės dalyvavimas 
organizuojamas taip, kad būtų užtikrinta, 
jog informacijos atskleidimas ir 
visuomenės dalyvavimas nekeltų rizikos 
naftos ir dujų įrenginių jūroje bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui, taip pat 
kad būtų laikomasi neskelbtinos 
komercinės informacijos 
konfidencialumo.

Or. en

Pakeitimas 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a straipsnis
Teisė kreiptis į teismą

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
atitinkamą nacionalinės teisės sistemą 
suinteresuotos visuomenės nariai turėtų 
teisę pareikšti ieškinį teisme arba kitoje 
pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje 
ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų 
sprendimų ir veikimo arba neveikimo per 
leidimų išdavimo ir licencijavimo 
procedūras turinio arba procedūros 
teisėtumą, jei laikomasi vienos šių sąlygų:
a) jie yra pakankamai suinteresuoti;
b) pareiškia apie teisės pažeidimą, jei 
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pagal valstybės narės administracinio 
proceso teisę tai yra būtina išankstinė 
sąlyga.
2. Valstybės narės nustato, kuriame etape 
sprendimai, veikimas ar neveikimas gali 
būti ginčijami.
3. Pakankamą suinteresuotumą ir teisės 
pažeidimą apibrėžia valstybės narės, 
laikydamosi tikslo suteikti suinteresuotai 
visuomenei kuo daugiau galimybių 
kreiptis į teismą.
Todėl 1 dalies a punkte laikoma, kad bet 
kokių nevyriausybinių organizacijų, 
užsiimančių aplinkos apsauga ir 
atitinkančių visus nacionalinės teisės aktų 
reikalavimus, suinteresuotumas yra 
pakankamas.
Taikant 1 dalies b punktą laikomasi 
nuomonės, kad tokia organizacija taip pat 
turi teises, kurios gali būti pažeistos.
4. Pagal 1, 2 ir 3 dalis nedraudžiama 
pateikti išankstinio administracinio 
skundo ir jos neturi daryti poveikio 
reikalavimui išnaudoti visas 
administracines teisių gynimo priemones 
prieš pareiškiant ieškinį teisme, jei toks 
reikalavimas numatytas nacionalinėje 
teisėje.
Bet kuri tokia procedūra turi būti teisinga, 
nešališka, savalaikė ir ne pernelyg brangi.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų suteikta teisė gauti 
praktinio pobūdžio informaciją apie teisę 
pateikti administracinį skundą ir pareikšti 
ieškinį teisme.

Or. en

Pagrindimas

Pakartojamos Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 25 straipsnio 
nuostatos, siekiant užtikrinti atitiktį Orhuso konvencijai.



PE494.690v01-00 80/261 AM\911374LT.doc

LT

Pakeitimas 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 245
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad 
paskirtas operatorius gali tinkamai atlikti 
šio reglamento reikalavimuose aprašytas 
funkcijas ir pareigas, it imasi visų 
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reikalingų veiksmų, siekdamas užtikrinti, 
kad funkcijos ir pareigos vykdomos pagal 
šiuos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nauja pastraipa, kuria pabrėžiama licencijos turėtojo atsakomybė, susijusi su 
operatoriaus gebėjimais, funkcijomis ir pareigomis.

Pakeitimas 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kompetentinga institucija mano, 
kad licencijos turėtojo paskirtas asmuo
nėra kompetentingas būti įrenginio 
operatoriumi arba gręžinio operatoriumi, 
apie tai pranešama licencijos turėtojui ir 
jis prisiima visus operatoriaus 
įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

2. Jeigu kompetentinga institucija praneša 
valstybės narės licencijavimo institucijai, 
kad operatorius nėra kompetentingas 
atlikti atitinkamas funkcijas ir pareigas,
operatoriumi, licencijavimo institucija
apie tai praneša licencijos turėtojui;
prisiima atsakomybę už funkcijų ir 
pareigų vykdymą; ir kuo greičiau paskiria
operatoriaus pavaduotoją.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad kompetentingai institucijai padarius išvadą, jog įmonė nėra kompetentinga būti 
operatoriumi, jo funkcijas turėtų perimti licencijos turėtojas. Tačiau licencijos turėtojas – tai 
dažnai ne vienas asmuo arba įmonė, o įmonių grupė. Tokia grupė ne visada gali būti 
priimtina, todėl galima reikalauti, kad atsakomybę prisiimtų vienas juridinis asmuo.

Pakeitimas 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalies reikalavimus įrenginiai 
negali būti pradėti eksploatuoti ar jų 
eksploatavimas negali būti tęsiamas, jei, 
laikantis 10 ir 11 straipsniuose nurodytų 
sąlygų ir terminų, nepateikta didelių 
pavojų ataskaita ir jei jos pagal šį 
reglamentą nepatvirtino kompetentinga 
institucija.

3. Pagal 1 dalies reikalavimus įrenginiai 
negali būti pradėti eksploatuoti ar jų 
eksploatavimas negali būti tęsiamas 
licencijuotose teritorijose, jei, laikantis 10 
ir 11 straipsnių, nepateikta didelių pavojų 
ataskaita ir jei jos pagal šį reglamentą 
nepatvirtino kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gręžinio eksploatavimo ir mišrios
operacijos negali būti vykdomos, jeigu 
pagal šio straipsnio 3 dalį nepritarta 
įrenginio didelių pavojų ataskaitai. Be to, 
operacijos negali būti pradėtos ir 
vykdomos, jei, laikantis 13 ir 14 
straipsniuose nurodytų sąlygų ir terminų, 
kompetentingai institucijai nepateiktas 
pranešimas apie gręžinio eksploatavimo ar 
mišrias operacijas arba jei kompetentinga 
institucija pareiškia prieštaravimus dėl 
pranešimo turinio.

4. Mišrios operacijos arba gręžinio 
eksploatavimo operacijos negali būti 
vykdomos, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį 
nepritarta įrenginio didelių pavojų 
ataskaitai. Be to, operacijos negali būti 
pradėtos ir vykdomos, jei, laikantis 13 ir 14 
straipsnių, kompetentingai institucijai 
nepateiktas pranešimas apie gręžinio 
eksploatavimo ar mišrias operacijas arba 
jei kompetentinga institucija pareiškia 
prieštaravimus dėl pranešimo turinio.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų performuluoti apibrėžtį ir išbraukti nereikalingus žodžius „sąlygų ir terminų“.

Pakeitimas 250
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB, jeigu žala 
atsiranda dėl licencijos turėtojo ar bet 
kurio subjekto, dalyvaujančio vykdant 
naftos ir dujų veiklą jūroje pagal sutartį su 
licencijos turėtoju, vykdomos naftos ir dujų 
veiklos jūroje. Sutikimo atlikti šiame 
reglamente numatytas operacijas 
procedūra neturi poveikio licencijos 
turėtojo atsakomybei.

1. Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB, jeigu žala 
atsiranda dėl licencijos turėtojo ar 
operatoriaus, dalyvaujančio vykdant 
naftos ir dujų operacijas jūroje pagal 
sutartį su licencijos turėtoju, vykdomos 
naftos ir dujų veiklos jūroje.

Or. en

Pakeitimas 251
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė kompetentinga institucija Kompetentinga institucija

Or. en

Pakeitimas 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma naftos ir dujų veikla jūroje, 
paskiria kompetentingą instituciją, 
atsakingą už šiame reglamente nustatytas
pareigas.

1. Valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdomos naftos ir dujų operacijos jūroje, 
paskiria kompetentingą instituciją, 
atsakingą už pareigas, susijusias su šio 
reglamento taikymo sritimi.
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Or. en

Pakeitimas 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį paskirtos 
kompetentingos institucijos atlieka tokias 
užduotis:

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį paskirta 
kompetentinga institucija atlieka 
mažiausiai tokias pareigas:

Or. en

Pakeitimas 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlieka patikras, tyrimus ir vykdymo 
užtikrinimo veiksmus;

b) prižiūri, kad operatoriai ir savininkai 
laikytųsi šių teisės nuostatų, atlieka 
patikras, tyrimus ir vykdymo užtikrinimo 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos veikla 
organizuojama pagal 19 straipsnio 
nuostatas, siekiant užtikrinti, kad galimai 

3. Kompetentingos institucijos, kurios 
atlieka šiame reglamente nustatytas 
pareigas, turi būti nepriklausomos nuo 
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nesuderinamas užduotis ji atliktų 
savarankiškai, turėtų specialiųjų žinių ir 
apskritai veiksmingai reguliuotų naftos ir 
dujų veiklą jūroje.

valstybių narių institucijų, kurios vykdo 
funkcijas, susijusias su valstybės narės 
ekonominiu vystymusi, ypač leidimų 
išdavimą pagal Direktyvą 94/22/EB ir 
politikos dėl su tuo susijusių pajamų 
kūrimą ir šių pajamų surinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad kompetentingų institucijų veikla būtų nepriklausoma nuo institucijos, 
atsakingos už leidimų suteikimą ir politikos dėl su tuo susijusių pajamų kūrimą ir šių pajamų 
surinkimą, yra ypač svarbus, kaip paaiškėjo Meksikos įlankos atveju.

Pakeitimas 256
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti. Jos turi sukurti 
atitinkamos priežiūros mechanizmus
kompetentingos institucijos 
savarankiškumui ir veiksmingumui stebėti 
ir turi imtis visų reikiamų priemonių 
šiems jos veiklos aspektams pagerinti.

Or. en

Pakeitimas 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 4. Valstybės narės užtikrina, kad 
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kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti.

kompetentingos institucijos turėtų 
pakankamus išteklius savo pareigoms 
pagal šį reglamentą atlikti.

Or. en

Pakeitimas 258
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti.

4. Valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma su naftos ir dujų gavyba jūroje 
susijusi veikla, užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti.

Or. en

Pakeitimas 259
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų 
pakankamus išteklius savo užduotims 
pagal šį reglamentą atlikti.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų reikiamus 
įgaliojimus ir pakankamus išteklius savo 
užduotims pagal šį reglamentą atlikti.

Or. ro

Pakeitimas 260
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Agentūros atliekama jūroje vykdomų
operacijų saugos kontrolė
1. Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) ar nauja atitinkamai įsteigta 
agentūra (toliau – agentūra) teikia 
Komisijai ir valstybėms narėms techninę 
ir mokslinę pagalbą, siekdama užtikrinti, 
kad būtų kuo labiau sumažinama rizika ir 
tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai 
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos 
saugos srityje.
2. Taikydama priemones, įskaitant 
kompetentingų institucijų auditą ir 
nacionalinių nuostatų dėl leidimų 
išdavimo procedūrų bei avarijos 
likvidavimo vertinimą, agentūra užtikrina, 
kad valstybės narės visiškai laikytųsi visų 
šio reglamento nuostatų.
3. Be to, agentūra dar atlieka šias su 
avarijos likvidavimu susijusias užduotis:
(i) padeda valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti ir stebėti naftos išsiliejimo mastą 
ir poveikį aplinkai bei įrenginių ir aplink 
juos dirbančių laivų keliamą riziką 
saugai;
(ii) padeda valstybėms narėms atlyginti 
žalą ir atlikti valymo darbus ir 
koordinuoja tarpvalstybinį avarijų 
likvidavimą įvykus didelei nelaimei, 
įskaitant atvejus, kai poveikis 
tarpvalstybinis –ne ES vandenyse;
(iii) padeda valstybėms narėms tirti 
nelaimes, susijusias su naftos ir dujų 
įrenginiais jūroje, įskaitant taisomųjų 
priemonių patikrinimą;
4. Agentūra, naudodamasi atitinkamais 
regioniniais ir pasaulio forumais, 
tarptautiniu lygmeniu propaguoja aukštus 
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naftos
ir dujų veiklos jūroje saugos standartus ir 
geriausią patirtį.

Or. en

Pakeitimas 261
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Agentūros atliekama jūroje vykdomų 

operacijų saugos kontrolė
1. Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) ar nauja atitinkamai įsteigta 
agentūra (toliau – agentūra) teikia 
Komisijai ir valstybėms narėms techninę 
ir mokslinę pagalbą, siekdama užtikrinti, 
kad būtų kuo labiau sumažinama rizika ir 
tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai 
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos 
saugos srityje.
2. Agentūra persvarsto pagal šio 
reglamento nuostatas išduotus leidimus, 
atlieka kompetentingų institucijų auditą ir 
patikrų bei valstybių narių taikomų 
avarijų likvidavimo priemonių priežiūrą.
3. Be to, agentūra dar atlieka šias su 
avarijos likvidavimu susijusias užduotis:
(i) padeda valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti ir stebėti naftos išsiliejimo mastą 
ir poveikį aplinkai bei įrenginių ir aplink 
juos dirbančių laivų keliamą riziką 
saugai;
(ii) padeda valstybėms narėms atlyginti 
žalą ir atlikti valymo darbus ir 
koordinuoja tarpvalstybinį avarijų 
likvidavimą įvykus didelei nelaimei, 
įskaitant atvejus, kai poveikis 
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tarpvalstybinis –ne ES vandenyse;
(iii) padeda valstybėms narėms tirti 
nelaimes, susijusias su naftos ir dujų 
įrenginiais jūroje, įskaitant taisomųjų 
priemonių patikrinimą;
Agentūra, naudodamasi atitinkamais 
regioniniais ir pasaulio forumais, 
tarptautiniu lygmeniu propaguoja aukštus 
naftos ir dujų veiklos jūroje saugos 
standartus ir geriausią praktiką.

Or. en

Pakeitimas 262
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis (naujas)
Agentūros atliekama jūroje vykdomų 
operacijų saugos kontrolė
1. Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) ar nauja atitinkamai įsteigta 
agentūra (toliau – agentūra) teikia 
Komisijai ir valstybėms narėms techninę 
ir mokslinę pagalbą, siekdama užtikrinti, 
kad būtų kuo labiau sumažinama rizika ir 
tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai 
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos 
saugos srityje.
2. Taikydama priemones, įskaitant 
kompetentingų institucijų auditą ir 
nacionalinių nuostatų dėl leidimų 
išdavimo procedūrų bei avarijos 
likvidavimo vertinimą, agentūra užtikrina, 
kad valstybės narės visiškai laikytųsi visų 
šio reglamento nuostatų.
3. Agentūra, naudodamasi atitinkamais
regioniniais ir pasaulio forumais, 
tarptautiniu lygmeniu propaguoja aukštus 
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naftos ir dujų veiklos jūroje saugos 
standartus ir geriausią praktiką.

Or. en

Pakeitimas 263
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
EMSA atlieka šias užduotis:
1. patikrų ir valstybių narių taikomų 
avarijų likvidavimo priemonių priežiūrą;
2. su avarijos likvidavimu susijusias 
užduotis:
a) padeda valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti ir stebėti naftos išsiliejimo mastą 
ir poveikį aplinkai bei įrenginių ir aplink 
juos dirbančių laivų keliamą riziką 
saugai;
b) padeda valstybėms narėms atlyginti 
žalą ir atlikti valymo darbus ir 
koordinuoja tarpvalstybinį avarijų 
likvidavimą įvykus didelei nelaimei, 
įskaitant atvejus, kai poveikis 
tarpvalstybinis –ne ES vandenyse;
c) padeda valstybėms narėms tirti 
nelaimes, susijusias su naftos ir dujų 
įrenginiais jūroje, įskaitant taisomųjų 
priemonių patikrinimą;
3. naudodamasi atitinkamais regioniniais 
ir pasaulio forumais, tarptautiniu 
lygmeniu propaguoja aukštus naftos ir 
dujų veiklos jūroje saugos standartus ir 
geriausią patirtį.

Or. en
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Pakeitimas 264
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Europos jūrų saugumo agentūros 

(EMSA) užduotys
Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
(i) padeda valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti ir stebėti naftos ir (arba) dujų 
išsiliejimo mastą ir poveikį aplinkai;
(ii) įvykus didelei nelaimei padeda 
valstybėms narėms parengti likvidavimo 
planus ir juos įgyvendinti, ypač tais 
atvejais, kai poveikis tarpvalstybinis –ne 
ES vandenyse.

Or. en

Pakeitimas 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) planuojamo gavybos įrenginio atveju –
pranešimą apie projektą pagal II priedo
1 dalies reikalavimus;

a) planuojamo gavybos įrenginio atveju –
pranešimą apie projektą pagal būtinuosius 
II priedo 1 dalies reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didelių pavojų ataskaitą, kurioje 
pateikiama 10 arba 11 straipsniuose 
reikalaujama informacija;

b) jei esamas gavybos įrenginys turi būti 
perkeltas į naują gavybos vietą, kur jis bus 
naudojamas, pranešimas apie gavybos 
įrenginio projektą perkėlimą pagal II 
priedo 1 dalies reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 12 straipsnį parengtą avarijos 
likvidavimo vidaus planą, įtraukiamą į
didelių pavojų ataskaitą;

c) didelių pavojų ataskaitą, kurioje 
pateikiama 10 straipsnyje reikalaujama 
informacija;

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma perkelti šiuos reikalavimus į II priedą, kuriame pateikiamas išsamus ir detalus 
pateikimo reikalavimų sąrašas.

Pakeitimas 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal 18 straipsnį parengtą 
operatoriaus didelių avarijų prevencijos 
politikos apžvalgą, įtraukiamą į didelių 
pavojų ataskaitą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma perkelti šiuos reikalavimus į II priedą, kuriame pateikiamas išsamus ir detalus 
pateikimo reikalavimų sąrašas.

Pakeitimas 270
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) operatoriaus finansinių garantijų 
įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 271
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) operatoriaus finansinių garantijų 
įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija pranešimą 
apie projektą turi gauti ne vėliau kaip 
likus 24 savaitėms iki numatyto didelių 
pavojų ataskaitos, susijusios su 
planuojamomis operacijomis, pateikimo.

2. Taikant 39 straipsnio pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, gavybos įrenginio 
operatorius kompetentingai institucijai 
pateikia didelių pavojų ataskaitą, kurioje 
pateikiama 11 straipsnyje nurodyta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didelių pavojų ataskaita 
kompetentingai institucijai pateikiama per 
šios institucijos nustatytą terminą ir ne 
vėliau kaip likus 12 savaičių iki 
numatytos operacijų pradžios.

3. Kompetentinga institucija pranešimą 
apie projektą turi gauti ankstyvuoju 
siūlomo projekto rengimo etapu, kad 
operatorius galėtų atsižvelgti į visas 
kompetentingos institucijos pastabas 
projektavimo užbaigimo ir didelių pavojų
ataskaitos rengimo metu.

Or. en
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Pakeitimas 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentinga institucija pranešimą 
apie projektą turi gauti ankstyvuoju 
siūlomo projekto rengimo etapu, kad 
operatorius galėtų atsižvelgti į visas 
kompetentingos institucijos pastabas 
didelių pavojų ataskaitos rengimo metu.

Or. en

Pakeitimas 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai esamas gavybos įrenginys turi 
atkeliauti į valstybės narės vandenis arba 
iš jų perkeliamas, susijusiai 
kompetentingai institucijai apie tai 
pranešama raštu iki tos datos, kai gavybos 
įrenginys atvežamas į valstybės narės 
vandenis arba iš jų perkeliamas.

Or. en

Pakeitimas 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Apie esminius gavybos įrenginio 
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projekto pakeitimus arba pakeitimus 
pranešime apie jo perkėlimą iki didelių 
pavojų ataskaitos pateikimo turi būti kaip 
galima anksčiau pranešta kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Kompetentinga institucija turi gauti 
didelių pavojų ataskaitą ne vėliau kaip 
likus 24 savaitėms iki numatytos operacijų 
pradžios arba per šios institucijos 
nustatytą terminą.

Or. en

Pakeitimas 278
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavybos įrenginio didelių pavojų ataskaita Ataskaita apie didelius gavybos įrenginio 
pavojus

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui; Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.
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Pakeitimas 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama mažiausiai II priedo 
2 ir 5 dalyse nurodyta informacija, kuri 
prireikus atnaujinama. Rengiant didelių 
pavojų ataskaitą turi būti konsultuojamasi 
su darbuotojų atstovais.

Or. en

Pakeitimas 280
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama II priedo 2 ir 
5 dalyse nurodyta informacija ir 
pateikiama įrodymų, kad buvo atsižvelgta 
į darbuotojų atstovų nuomones.

Or. en

Pakeitimas 281
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu padaromi reikšmingi gavybos 
įrenginio pakeitimai arba planuojama 
įrenginį išmontuoti, gavybos įrenginio 

3. Jeigu padaromi reikšmingi gavybos 
įrenginio pakeitimai, dėl kurių reikėtų iš 
esmės keisti didelių pavojų ataskaitą, arba 
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didelių pavojų ataskaita iš dalies 
pakeičiama pagal II priedo 6 dalies 
reikalavimus ir pateikiama kompetentingai 
institucijai.

planuojama įrenginį išmontuoti, gavybos 
įrenginio didelių pavojų ataskaita iš dalies 
pakeičiama pagal II priedo 6 dalies 
reikalavimus ir pateikiama kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu padaromi gavybos įrenginio 
pakeitimai, dėl kurių iš esmės keičiasi 
didelių avarijų rizika, arba planuojama 
išmontuoti stacionarų gavybos įrenginį, 
gavybos įrenginio didelių pavojų ataskaita 
iš dalies pakeičiama pagal būtinuosius 
reikalavimus, nustatytus II priedo 6 dalyje,
ir pateikiama kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu nustatoma reguliari didelių pavojų ataskaitos peržiūra, kad ji būtų nuolat 
atnaujinama. Kadangi mobilieji gavybos įrenginiai neišmontuojami gavybos vietoje, šį 
reikalavimą reikėtų taikyti tik stacionariesiems įrenginiams.

Pakeitimas 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, kompetentinga institucija

4. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, operatorius kompetentingai 
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paprašo papildomos informacijos arba
padaryti pateiktų dokumentų pakeitimus.

institucijai paprašius turi pateikti tokią 
informaciją ir padaryti būtinus pateiktos 
didelių pavojų ataskaitos pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį reikėtų pakeisti siekiant perduoti šią kompetentingos institucijos pareigą 
operatoriui.

Pakeitimas 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 3 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista gavybos 
įrenginio didelių pavojų ataskaita 
pateikiama kompetentingai institucijai per 
šios institucijos nurodytą terminą ir ne 
vėliau kaip likus 6 savaitėms iki 
planuojamų darbų pradžios. Planuojami 
darbai nepradedami, kol kompetentinga 
institucija nėra pritarusi iš dalies pakeistai 
gavybos įrenginio didelių pavojų ataskaitai.

5. Pagal šio straipsnio 3 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista gavybos 
įrenginio didelių pavojų ataskaita 
pateikiama kompetentingai institucijai ne 
vėliau kaip likus 12 savaičių iki 
planuojamų darbų pradžios arba per 
kompetentingos institucijos nurodytą 
terminą. Jokie siūlomi esamos didelių 
pavojų ataskaitos procedūrų arba 
nuostatų pakeitimai negalioja, kol 
kompetentinga institucija nėra pritarusi iš 
dalies pakeistai gavybos įrenginio didelių 
pavojų ataskaitai.

Or. en

Pakeitimas 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Operatorius periodiškai, bent kas 5 6. Operatorius periodiškai, bent kas 5 
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metus ar dažniau, jeigu to reikalauja 
kompetentinga institucija, persvarsto 
gavybos įrenginio didelių pavojų ataskaitą,
o apie persvarstymo rezultatus pranešama
kompetentingai institucijai.

metus ar dažniau, jeigu to reikalauja 
kompetentinga institucija, persvarsto 
gavybos įrenginio didelių pavojų ataskaitą. 
Persvarstymo apžvalga pateikiama
kompetentingai institucijai per 28 dienas 
nuo jo atlikimo arba, jei persvarstymas 
buvo atliktas kompetentingos institucijos 
reikalavimu, per kompetentingos 
institucijos nustatytą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybai neskirto įrenginio didelių 
pavojų ataskaitoje pateikiama mažiausiai
II priedo 3 ir 5 dalyse nurodyta 
informacija, kuri prireikus patikslinama.
Rengiant didelių pavojų ataskaitą turi būti 
konsultuojamasi su darbuotojų atstovais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu turėtų būti reikalaujama reguliari didelių pavojų ataskaitos peržiūra, kad ji 
būtų nuolat atnaujinama.

Pakeitimas 287
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybai neskirto įrenginio didžiausių 
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 

1. Gavybai neskirto įrenginio didelių
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 
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5 dalyse nurodyta informacija. 5 dalyse nurodyta informacija ir 
pateikiama įrodymų, kad buvo atsižvelgta 
į darbuotojų atstovų nuomones.

Or. en

Pakeitimas 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu padaromi gavybai neskirto 
įrenginio pakeitimai, dėl kurių iš esmės 
keičiasi didelių avarijų rizika, arba 
planuojama išmontuoti stacionarų gavybai 
neskirtą įrenginį, gavybai neskirto 
įrenginio didelių pavojų ataskaita iš dalies 
pakeičiama pagal II priedo 6 dalyje
(išskyrus 4 punktą) išdėstytus būtinuosius
reikalavimus ir pateikiama kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi mobilieji gavybos įrenginiai neišmontuojami gavybos vietoje, šį reikalavimą reikėtų 
taikyti tik stacionariems įrenginiams.

Pakeitimas 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista stacionaraus 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaita pateikiama kompetentingai 

3. Pagal šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista stacionaraus 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaita pateikiama kompetentingai 
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institucijai per šios institucijos nurodytą 
terminą ir ne vėliau kaip likus 2 savaitėms
iki planuojamų darbų pradžios. 
Planuojami darbai nepradedami, kol 
kompetentinga institucija nėra pritarusi iš 
dalies pakeistai gavybai neskirto įrenginio 
didelių pavojų ataskaitai.

institucijai ne vėliau kaip likus 12 savaičių
iki planuojamų darbų pradžios arba per 
šios institucijos nurodytą terminą. Jokie 
siūlomi esamos didelių pavojų ataskaitos 
procedūrų arba nuostatų pakeitimai 
negalioja, kol kompetentinga institucija 
nėra pritarusi iš dalies pakeistai gavybos
įrenginio didelių pavojų ataskaitai.

Or. en

Pakeitimas 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista mobilaus 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaita pateikiama kompetentingai 
institucijai per šios institucijos nurodytą 
terminą ir ne vėliau kaip likus 2 savaitėms
iki planuojamo įrenginio eksploatavimo 
pradžios. Įrenginys negali būti pradėtas 
eksploatuoti, kol kompetentinga institucija 
nėra pritarusi iš dalies pakeistai gavybai 
neskirto įrenginio didelių pavojų ataskaitai.

4. Pagal šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimus iš dalies pakeista mobilaus 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaita pateikiama kompetentingai 
institucijai ne vėliau kaip likus 12 savaičių
iki planuojamų darbų pradžios arba per 
šios institucijos nurodytą terminą. 
Įrenginys negali būti pradėtas eksploatuoti, 
kol kompetentinga institucija nėra pritarusi 
iš dalies pakeistai gavybai neskirto 
įrenginio didelių pavojų ataskaitai.

Or. en

Pakeitimas 291
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, kompetentinga institucija 

5. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, operatorius kompetentingai 
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paprašo papildomos informacijos arba
padaryti pateiktų dokumentų pakeitimus.

institucijai paprašius turi pateikti tokią 
informaciją ir padaryti būtinus pateiktos 
didelių pavojų ataskaitos pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, kompetentinga institucija 
paprašo papildomos informacijos arba
padaryti pateiktų dokumentų pakeitimus.

5. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, operatorius kompetentingai 
institucijai paprašius turi pateikti tokią 
informaciją ir padaryti būtinus pateiktos 
didelių pavojų ataskaitos pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį reikėtų pakeisti siekiant perduoti šią kompetentingos institucijos pareigą 
operatoriui.

Pakeitimas 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Operatorius periodiškai, bent kas 5 
metus ar dažniau, jeigu to reikalauja 
kompetentinga institucija, persvarsto 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaitą. Apie persvarstymo rezultatus 
pranešama kompetentingai institucijai.

6. Operatorius periodiškai, bent kas 5 
metus ar dažniau, jeigu to reikalauja 
kompetentinga institucija, persvarsto 
gavybai neskirto įrenginio didelių pavojų 
ataskaitą. Persvarstymo apžvalga 
pateikiama kompetentingai institucijai per 
28 dienas nuo jo atlikimo arba, jei 
persvarstymas buvo atliktas 
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kompetentingos institucijos reikalavimu, 
per kompetentingos institucijos nustatytą 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai rengia avarijos likvidavimo 
vidaus planus, atsižvelgdami į didelės 
avarijos rizikos vertinimus, atliktus 
rengiant naujausią didelių pavojų ataskaitą. 
Gręžinio gręžimo naudojant mobilųjį ne 
gavybai skirtą įrenginį atveju rizikos 
vertinimas, atliktas remiantis pranešimu 
apie gręžinį, turėtų būti įtrauktas į 
įrenginiui skirtą avarijos likvidavimo 
planą.

1. Operatoriai rengia avarijos likvidavimo 
vidaus planus, atsižvelgdami į didelės 
avarijos rizikos vertinimus, atliktus 
rengiant naujausią didelių pavojų ataskaitą. 
Gręžinio gręžimo naudojant mobilųjį ne 
gavybai skirtą įrenginį atveju avarijos 
likvidavimo vidaus planas turi būti 
pateiktas kompetentingai institucijai kartu 
su pranešimu apie gręžinį.

Or. en

Pakeitimas 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavybos ir gavybai neskirtų įrenginių 
atveju avarijos likvidavimo vidaus planas 
pateikiamas kompetentingai institucijai 
kaip didelių pavojų ataskaitos dalis.

2. Gavybos ir gavybai neskirtų įrenginių 
atveju operatorius kompetentingai 
institucijai kartu su didelių pavojų 
ataskaita pateikia avarijos likvidavimo 
vidaus planą.

Or. en
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Pakeitimas 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu su gavybai neskirtais įrenginiais 
atliekamos gręžinio eksploatavimo 
operacijos, o avarijos likvidavimo vidaus 
planas iš dalies keičiamas dėl konkretaus 
gręžinio buvimo vietos pobūdžio, 
kompetentingai institucijai apie tokį 
avarijos likvidavimo vidaus plano 
pakeitimą turėtų būti pranešta, kai 
pateikiamas pranešimas apie gręžinį. 1

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis nebereikalinga, kadangi 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad planas turi būti 
pateikiamas su kiekvieno rizikos vertinimu, atliktu remiantis pranešimu apie gręžinį.

Pakeitimas 297
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Operatoriai turi pateikti įrodymų, kad 
jie turi galimų išsiliejimų ribojimo 
įrenginius, kuriuos būtų galima 
nedelsiant panaudoti įvykus didelei 
nelaimei.

Or. en

Pakeitimas 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visų galimų išsiliejimų ribojimo 
įrenginiai turi būti prieinami tokiose 
vietose, kad didelės avarijos atveju juos 
būtų galima nedelsiant panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvus pasiūlymas p. Belet pranešimo projekto 35 pakeitimui. Įranga gali būti 
transportuojama oro keliais, taigi nebūtinai turi būti „netoli“.

Pakeitimas 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki
gręžinio eksploatavimo pradžios gręžinio
operatorius siunčia kompetentingai 
institucijai pranešimą, kuriame nurodo 
informaciją apie gręžinio projektą ir 
eksploatavimą pagal II priedo 4 dalies 
reikalavimus.

1. Gręžinio operatorius siunčia 
kompetentingai institucijai pranešimą, 
kuriame nurodo informaciją apie gręžinio 
projektą ir siūlomą gręžinio eksploatavimą 
pagal būtinuosius II priedo 4 dalies 
reikalavimus ne vėliau kaip likus 21 
dienai iki gręžinio eksploatavimo pradžios 
arba per kompetentingos institucijos 
nurodytą terminą.

Or. en

Pakeitimas 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir imasi veiksmų, kurie, jos 
manymu, būtini prieš pradedant 
eksploatuoti gręžinį.

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir, prireikus, imasi tinkamų 
veiksmų prieš pradedant eksploatuoti 
gręžinį.

Or. en

Pakeitimas 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gręžinio operatorius nedelsdamas 
praneša kompetentingai institucijai apie bet 
kokį reikšmingą pranešime apie gręžinį 
pateiktos informacijos pasikeitimą ir tuo 
pačiu metu pagal 15 straipsnio 3 dalies 
b punktą informuoja nepriklausomą 
gręžinio tikrintoją.

3. Gręžinio operatorius nedelsdamas 
praneša kompetentingai institucijai apie bet 
kokį esminį pranešime apie gręžinį 
pateiktos informacijos pasikeitimą. 
Gręžinio operatorius užtikrins ir 
nepriklausomo patikrą atliekančio asmens 
dalyvavimą pagal 15 straipsnio 3 dalies b 
punktą.

Or. en

Pagrindimas

Įvykiu seka nelogiška. Gręžinio operatorius turi užtikrinti nepriklausomo patikrą atliekančio 
asmens dalyvavimą rengiant informacijos pakeitimą prieš pateikiant tą informaciją 
kompetentingai institucijai. Siūlomas pakeitimas, į kurį įtraukta tokia nuostata.

Pakeitimas 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei vykdant gręžinio eksploatavimo 
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operacijas esama nenumatyto 
angliavandenilių išskyrimo iš gręžinio 
pavojaus, operatorius ataskaitas 
kompetentingai institucijai pateikia 
laikydamasis II priedo 4A dalyje nustatytų 
reikalavimų. Ataskaitos teikiamos kas 
savaitę pradedant gręžinio eksploatavimo 
operacijų pradžios diena arba 
kompetentingos institucijos nustatytais 
intervalais.

Or. en

Pakeitimas 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrenginio, kurį numatoma naudoti 
mišriai operacijai, operatorius siunčia 
kompetentingai institucijai pranešimą, 
kuriame pagal II priedo 7 dalies 
reikalavimus pateikia informaciją apie 
mišrią operaciją. Atitinkamų įrenginių 
operatoriai gali susitarti, kad vienas iš jų 
visų operatorių vardu parengtų pranešimą 
apie mišrias operacijas. Pranešimas 
pateikiamas ne vėliau kaip likus 21 dienai 
iki mišrių operacijų pradžios.

1. Įrenginio, kurį numatoma naudoti 
mišrioms operacijoms, operatorius 
pateikia kompetentingai institucijai 
pranešimą, kuriame pagal II priedo 7 dalies 
būtinuosius reikalavimus pateikia 
informaciją apie mišrias operacijas. Jei 
yra daugiau nei vienas į mišrią operaciją 
įtrauktų įrenginių operatorius, operatoriai 
turėtų susitarti, kad vienas iš jų parengtų 
pranešimą apie mišrias operacijas. 
Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip 
likus 21 dienai iki mišrių operacijų 
pradžios arba per kompetentingos 
institucijos nustatytą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir imasi veiksmų, kurie, jos 
manymu, būtini prieš pradedant mišrią 
operaciją.

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir imasi veiksmų, kurie, jos 
manymu, būtini prieš pradedant mišrias 
operacijas.

Or. en

Pakeitimas 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešimą parengęs operatorius 
nedelsdamas praneša kompetentingai 
institucijai apie bet kokį reikšmingą 
pranešime pateiktos informacijos
pasikeitimą.

3. Pranešimą parengęs operatorius 
nedelsdamas praneša kompetentingai 
institucijai apie bet kokį reikšmingą esminį 
pranešimo apie mišrią operaciją
pasikeitimą.

Or. en

Pakeitimas 306
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomo trečiojo asmens atliekama
patikra

Nepriklausoma patikra

Or. fr

Pakeitimas 307
Rachida Dati
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomo trečiojo asmens atliekama
patikra

Nepriklausoma patikra

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 308
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomo trečiojo asmens atliekama
patikra

Nepriklausoma patikra

Or. en

Pakeitimas 309
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai nustato nepriklausomo 
trečiojo asmens atliekamų patikrų ir 
gręžinių tikrinimo sistemą ir ją aprašo 
didelių avarijų politikos dokumente, pagal 
18 straipsnį įtraukiamame į didelių pavojų 
ataskaitą.

1. Operatoriai nustato nepriklausomos 
patikros ir gręžinių tikrinimo sistemą ir ją 
aprašo didelių avarijų politikos dokumente, 
pagal 18 straipsnį įtraukiamame į didelių 
pavojų ataskaitą.
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Or. en

Pakeitimas 310
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai nustato nepriklausomo 
trečiojo asmens atliekamų patikrų ir 
gręžinių tikrinimo sistemą ir ją aprašo 
didelių avarijų politikos dokumente, pagal 
18 straipsnį įtraukiamame į didelių pavojų 
ataskaitą.

1. Operatoriai nustato nepriklausomų
patikrų ir gręžinių tikrinimo per visą 
įrenginio ar gręžinio gyvavimo ciklą
sistemas ir jas aprašo pagal 18 straipsnį 
didelių pavojų ataskaitą papildančiame 
pateiktame saugos valdymo sistemos 
aprašyme.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomos patikros turėtų būti pradėtos vykdyti kiek galima anksčiau ir vykdomos visą 
įrenginio ar gręžinio gyvavimo ciklą. Šis svarbus principas turi būti aiškiau apibrėžtas 15 
straipsnyje.

Pakeitimas 311
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai nustato nepriklausomo 
trečiojo asmens atliekamų patikrų ir 
gręžinių tikrinimo sistemą ir ją aprašo 
didelių avarijų politikos dokumente, pagal 
18 straipsnį įtraukiamame į didelių pavojų 
ataskaitą.

1. Operatoriai nustato nepriklausomos
patikros ir gręžinių tikrinimo sistemą ir ją 
aprašo didelių avarijų politikos dokumente, 
pagal 18 straipsnį įtraukiamame į didelių 
pavojų ataskaitą.

Or. fr
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Pakeitimas 312
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai nustato nepriklausomo 
trečiojo asmens atliekamų patikrų ir 
gręžinių tikrinimo sistemą ir ją aprašo 
didelių avarijų politikos dokumente, pagal 
18 straipsnį įtraukiamame į didelių pavojų 
ataskaitą.

1. Operatoriai nustato nepriklausomos 
patikros ir gręžinių tikrinimo sistemą ir ją 
aprašo didelių avarijų politikos dokumente, 
pagal 18 straipsnį įtraukiamame į didelių 
pavojų ataskaitą.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 313
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepriklausomos patikros rezultatai 
nedaro neigiamo poveikio operatoriaus 
atsakomybei užtikrinti tinkamą ir saugų 
tikrinamos įrangos ir sistemų veikimą.

Or. en

Pakeitimas 314
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
trečiasis asmuo pasirenkamas, o 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekamų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
asmuo pasirenkamas, o nepriklausomų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 315
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
trečiasis asmuo pasirenkamas, o 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekamų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
asmuo pasirenkamas, o nepriklausomų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis bent II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 316
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
trečiasis asmuo pasirenkamas, o 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekamų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
asmuo pasirenkamas, o nepriklausomų
patikrų sistemos bei gręžinio tikrinimų 
sistemos nustatomos laikantis II priedo 5 
dalyje nurodytų kriterijų. 
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laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 317
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
trečiasis asmuo pasirenkamas, o 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekamų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

2. Patikrą atliekantis nepriklausomas 
asmuo pasirenkamas, o nepriklausomų
patikrų sistemos bei nepriklausomų 
gręžinio tikrinimų sistemos nustatomos 
laikantis II priedo 5 dalyje nurodytų 
kriterijų.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 318
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepriklausomo trečiojo asmens 
atliekamų gavybos ir gavybai neskirtų 
įrenginių patikrų sistema nustatoma:

3. Nepriklausomų patikrų sistemos 
nustatomos:

Or. en
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Pakeitimas 319
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepriklausomo trečiojo asmens 
atliekamų gavybos ir gavybai neskirtų 
įrenginių patikrų sistema nustatoma:

3. Nepriklausomų gavybos ir gavybai 
neskirtų įrenginių patikrų sistema 
nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 320
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepriklausomo trečiojo asmens 
atliekamų gavybos ir gavybai neskirtų 
įrenginių patikrų sistema nustatoma:

3. Nepriklausomų gavybos ir gavybai 
neskirtų įrenginių patikrų sistema 
nustatoma:

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 321
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad rizikos 

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad rizikos 
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vertinimuose nurodytos sistemos ir saugai 
labai svarbūs elementai bei įrenginio 
saugos valdymo sistema yra tinkami ir 
atnaujinti, o didelių pavojų kontrolės 
sistemos tikrinimo ir bandymo grafikas –
tinkamas, atnaujintas ir jo laikomasi taip, 
kaip numatyta;

vertinimuose nurodytas konkretus 
įrenginys ir saugai labai svarbūs elementai 
bei įrenginio saugos valdymo sistema yra 
tinkami, o didelių pavojų kontrolės sistemų 
tikrinimas ir bandymas – tinkami ir 
vykdomi taip, kaip numatyta;

Or. en

Pagrindimas

Įvedamas naujas terminas „konkrečios sistemos“ net nepaaiškinus (neapibrėžus), ką tai 
reiškia. Todėl 15 straipsnio 3 dalies a punktas gali būti suprantamas taip, jog reikalaujama 
atlikti trečiojo asmens atliekamą įrenginio saugos valdymo sistemų, o ne įrenginio ir įrangos 
patikrą. Geriau būtų vadinti tai „konkrečiu įrenginiu“.

Pakeitimas 322
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad rizikos 
vertinimuose nurodytos sistemos ir saugai 
labai svarbūs elementai bei įrenginio 
saugos valdymo sistema yra tinkami ir 
atnaujinti, o didelių pavojų kontrolės 
sistemos tikrinimo ir bandymo grafikas –
tinkamas, atnaujintas ir jo laikomasi taip, 
kaip numatyta;

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad rizikos 
vertinimuose nurodytos sistemos ir, jei 
taikoma, saugai labai svarbūs elementai 
bei įrenginio saugos valdymo sistema yra 
tinkami ir atnaujinti, o didelių pavojų 
kontrolės sistemos tikrinimo ir bandymo 
grafikas – tinkamas, atnaujintas ir jo 
laikomasi taip, kaip numatyta;

Or. en

Pakeitimas 323
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad rizikos 
vertinimuose nurodytos sistemos ir saugai 
labai svarbūs elementai bei įrenginio 
saugos valdymo sistema yra tinkami ir 
atnaujinti, o didelių pavojų kontrolės 
sistemos tikrinimo ir bandymo grafikas –
tinkamas, atnaujintas ir jo laikomasi taip, 
kaip numatyta;

a) įrenginiams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad, kaip 
nurodyta rizikos vertinimuose, sistemos ir, 
jei reikia, saugai labai svarbūs elementai 
bei įrenginio saugos valdymo sistema yra 
tinkami ir atnaujinti, o didelių pavojų 
kontrolės sistemos tikrinimo ir bandymo 
grafikas – tinkamas, atnaujintas ir jo 
laikomasi taip, kaip numatyta; 

Or. fr

Pakeitimas 324
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės 
priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jomis bus 
vadovaujamasi, jei dėl kokios nors 
priežasties gręžinio projektas pasikeis.

b) pranešimams apie gręžinius, siekiant 
suteikti nepriklausomą patikinimą, kad 
gręžinio projekto rengimo ir gręžinio 
kontrolės priemonės yra visada tinkamos 
numatytoms gręžinio sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 325
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės 

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės 
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priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jomis bus 
vadovaujamasi, jei dėl kokios nors 
priežasties gręžinio projektas pasikeis.

priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jos bus 
atnaujintos, kai dėl kokios nors priežasties 
gręžinio projektas pasikeis.

Or. en

Pakeitimas 326
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės 
priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jomis bus 
vadovaujamasi, jei dėl kokios nors 
priežasties gręžinio projektas pasikeis.

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės 
priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jos bus 
atnaujintos, jei dėl kokios nors priežasties 
gręžinio projektas pasikeis.

Or. en

Pakeitimas 327
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo ir gręžinio kontrolės
priemonės yra tinkamos numatytoms 
gręžinio sąlygoms ir kad jomis bus 
vadovaujamasi, jei dėl kokios nors 
priežasties gręžinio projektas pasikeis.

b) gręžinių planams, siekiant suteikti 
nepriklausomą patikinimą, kad gręžinio 
projekto rengimo priemonės yra tinkamos 
numatytoms gręžinio sąlygoms ir kad jos
bus atnaujintos, jei dėl kokios nors 
priežasties gręžinio projektas pasikeis. 

Or. fr
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Pakeitimas 328
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. operatoriai atsako ir imasi tinkamų 
veiksmų, remdamiesi nepriklausomos 
patikros rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 329
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Operatoriai užtikrina, kad
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomo trečiojo 
asmens patikros rezultatai.

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinama šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomos patikros
ataskaita ir atsakymai, ir kad ji galėtų 
imtis veiksmų, susijusių su ataskaita ir 
kad šie dokumentai būtų operatoriaus 
saugomi 6 mėnesius, užbaigus naftos ir 
dujų operacijas, su kuriomis jie susiję.

Or. en

Pagrindimas

Patikros ataskaitos turi būti prieinamos kompetentingai institucijai jai to paprašius, bet tas 
pats principas netaikomas II priedo 5 straipsnio 3 daliai. Tokia informacija turi būti saugoma 
nurodytą laiką (pvz., visi tikrinimų ar patikrų ir pan. duomenys turi būti saugomi įrenginio 
eksploatavimo laikotarpiu ir šešis mėnesius po to).

Pakeitimas 330
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomo trečiojo 
asmens patikros rezultatai.

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomos patikros 
rezultatai, atsakymai ir veiksmai, 
reaguojant į tai.

Or. en

Pakeitimas 331
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomo trečiojo 
asmens patikros rezultatai.

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomos patikros 
rezultatai. 

Or. fr

Pakeitimas 332
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomo trečiojo 
asmens patikros rezultatai.

4. Operatoriai užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai paprašius jai 
būtų prieinami šio straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytos nepriklausomos patikros 
rezultatai.
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Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 333
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai nesuteiktų papildomos naudos, o sudarytų papildomą administracinę naštą, jei iš 
operatorių būtų reikalaujama įtraukti nepriklausomo tikrinimo išvadas į pranešimą apie 
gręžinį, susijusį su gręžinio projekto ir užkardų vertinimu. Svarbu, kad gręžinio tikrintojas 
pažiūrėtų į vertinimą dar prieš pradedant gręžinį ar jį patvirtinant.

Pakeitimas 334
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gavybos įrenginių atveju patikros 
sistema nustatoma prieš teikiant didelių 
pavojų ataskaitą kompetentingai 
institucijai. Gavybai neskirto įrenginio 
atveju sistema nustatoma prieš pradedant šį 

6. Gavybos įrenginių atveju patikros 
sistema nustatoma prieš teikiant didelių 
pavojų ataskaitą kompetentingai 
institucijai. Gavybai neskirto įrenginio 
atveju sistema nustatoma prieš pradedant šį 
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įrenginį naudoti konkrečiai operacijai. įrenginį naudoti Sąjungos vandenyse.

Or. en

Pakeitimas 335
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gavybos įrenginių atveju patikros 
sistema nustatoma prieš teikiant didelių 
pavojų ataskaitą kompetentingai 
institucijai. Gavybai neskirto įrenginio 
atveju sistema nustatoma prieš pradedant šį 
įrenginį naudoti konkrečiai operacijai.

6. Gavybos įrenginių atveju 
nepriklausoma patikros sistema nustatoma 
prieš teikiant didelių pavojų ataskaitą 
kompetentingai institucijai. Gavybai 
neskirto įrenginio atveju nepriklausoma 
sistema nustatoma prieš pradedant šį 
įrenginį naudoti konkrečiai operacijai. 

Or. fr

Pakeitimas 336
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąjungos vandenyse eksploatuojami 
gavybai neskirti įrenginiai turi atitikti 
atitinkamų tarptautinių konvencijų 
reikalavimus, kaip apibrėžta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 391/2009/EB dėl 
laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų 
bendrųjų taisyklių ir standartų ar 
lygiaverčiuose Mobiliųjų gręžimo įtaisų 
statybos ir įrengimo jūroje kodekso (2009 
m. MODU kodeksas) standartuose. Juos 
turi patvirtinti pagal minėtą reglamentą 
Sąjungos pripažinta organizacija.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į IMO MODU kodeksą ir kitus jūrinius standartus ir tai, kaip tie reikalavimai 
turėtų būti patvirtinti, turėtų būti išbraukti. Jie neduoda papildomos naudos ir yra 
diskutuotina, ar Europos Komisija kompetentinga reikalauti tokių pakeitimų (pvz., tas sritis 
gali reguliuoti vėliavos valstybė, kuri gali būti už ES ribų). Taip pat vertėtų pastebėti, kad 
teisės atžvilgiu, IMO MODU kodeksas nėra privaloma sistema.

Pakeitimas 337
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąjungos vandenyse eksploatuojami 
gavybai neskirti įrenginiai turi atitikti 
atitinkamų tarptautinių konvencijų 
reikalavimus, kaip apibrėžta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 391/2009/EB dėl laivų 
patikrinimo ir apžiūros organizacijų 
bendrųjų taisyklių ir standartų ar 
lygiaverčiuose Mobiliųjų gręžimo įtaisų 
statybos ir įrengimo jūroje kodekso (2009 
m. MODU kodeksas) standartuose. Juos 
turi patvirtinti pagal minėtą reglamentą 
Sąjungos pripažinta organizacija.

7. Sąjungos vandenyse eksploatuojami 
mobilūs gavybai neskirti įrenginiai turi 
atitikti atitinkamų tarptautinių konvencijų 
reikalavimus, kaip apibrėžta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 391/2009/EB dėl laivų 
patikrinimo ir apžiūros organizacijų 
bendrųjų taisyklių ir standartų ar 
lygiaverčiuose Mobiliųjų gręžimo įtaisų 
statybos ir įrengimo jūroje kodekso 
(MODU kodeksas) taikomos versijos 
standartuose. Juos turi patvirtinti kaip 
atitinkančius būtinus reikalavimus pagal 
minėtą reglamentą Sąjungos pripažinta 
organizacija.

Or. en

Pakeitimas 338
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąjungos vandenyse eksploatuojami 7. Sąjungos vandenyse eksploatuojami 
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gavybai neskirti įrenginiai turi atitikti 
atitinkamų tarptautinių konvencijų 
reikalavimus, kaip apibrėžta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 391/2009/EB dėl laivų 
patikrinimo ir apžiūros organizacijų 
bendrųjų taisyklių ir standartų ar 
lygiaverčiuose Mobiliųjų gręžimo įtaisų 
statybos ir įrengimo jūroje kodekso (2009 
m. MODU kodeksas) standartuose. Juos 
turi patvirtinti pagal minėtą reglamentą 
Sąjungos pripažinta organizacija.

gavybai neskirti įrenginiai turi atitikti 
atitinkamų tarptautinių konvencijų 
reikalavimus, kaip apibrėžta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 391/2009/EB. Nauji 
mobilieji gręžimo jūroje įtaisai (MODU), 
kurių statyba prasidėjo po 2012 m. sausio 
1 d. atitinka lygiaverčius Mobiliųjų 
gręžimo įtaisų statybos ir įrengimo jūroje 
kodekso (2009 m. MODU kodeksas)
standartus. Juos turi patvirtinti kaip 
atitinkančius būtinus reikalavimus pagal 
minėtą reglamentą Sąjungos pripažinta 
organizacija.

Or. en

Pagrindimas

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements. The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU. Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

Pakeitimas 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija, pasitarusi su už jūroje 
vykdomą veiklą atsakingų institucijų 
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forumu, parengia ir nuolat atnaujina 
organizacijų, kurios pagal 35 straipsnį 
pripažintos gavybos įrenginių patikrą 
atliekančiais nepriklausomais trečiaisiais 
asmenimis, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvus pasiūlymas p. Belet pranešimo projekto 40 pakeitimui. Europos jūrų saugumo 
agentūra nėra kompetentinga jūroje vykdomų naftos ir dujų operacijų klausimais ir todėl jos 
neturėtų būti prašoma komentuoti, kurios organizacijos šiuo tikslu yra tinkamos būti patikrą 
atliekančiais nepriklausomais trečiaisiais asmenimis.

Pakeitimas 340
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija parengia ir nuolat atnaujina 
organizacijų, kurios pagal 35 straipsnį 
pripažintos gavybos įrenginių patikrą 
atliekančiais nepriklausomais trečiaisiais 
asmenimis, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 341
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė uždrausti vykdyti veiklą Teisė uždrausti jūroje vykdomas naftos ir 
dujų operacijas

Or. en
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Pagrindimas

Šio straipsnio nuostatos turėtų būti išplėstos ir apimti galias uždrausti veiką, susijusią su 
„prijungtąja infrastruktūra“, neapsiribojant vien įrenginiais.

Pakeitimas 342
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija uždraudžia 
eksploatuoti ar paleisti bet kokį įrenginį ar 
jo dalį, jeigu operatoriaus pagal 10, 11, 13 
ir 14 straipsnius siūlomos didelių avarijų 
prevencijos ir padarinių likvidavimo 
priemonės laikomos turinčiomis didelių 
trūkumų.

1. Kompetentinga institucija uždraudžia 
eksploatuoti ar paleisti bet kokį įrenginį ar 
jo dalį, arba bet kokią prijungtąją 
infrastruktūrą, jeigu pagal 10, 11, 13 ir 14 
straipsnius didelių pavojų ataskaitoje 
(gavybos arba gavybai neskirto įrenginio)
siūlomos didelių avarijų prevencijos ir 
padarinių likvidavimo priemonės laikomos 
turinčiomis didelių trūkumų.

Valstybės narės užtikrina, kad operatoriai 
turi turėti teisę gauti informaciją apie 
nustatytus trūkumus, kuriais 
kompetentinga institucija siūlo remtis 
vykdant savo įgaliojimus pagal šią dalį, ir 
užtikrina, kad operatoriai galėtų 
atitinkamai įstaigai, nustatytai pagal 
nacionalinės teisės aktus ir procedūras, 
apskųsti kompetentingos valdžios 
institucijos pagal 1 dalį nustatytą 
draudimą.

Or. en

Pagrindimas

Kad tai būtų taikoma, objektyviai vertinant priemonės turi turėti labai didelių trūkumų, o teisė 
apskųsti turi būti tokia pati, kokia numatyta lygiavertėje Saveso direktyvos nuostatoje. 
Kompetentinga institucija operatoriams turi nurodyti priežastis, kad šie galėtų atsakyti ir, 
prireikus, pateikti skundą.
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Pakeitimas 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 10 ir 11 straipsniuose nurodyta 
didelių pavojų ataskaita ir 13 bei 14 
straipsniuose nurodyti pranešimai 
nepateikiami laiku, kompetentinga 
institucija išimtinėmis aplinkybėmis ir 
jeigu mano, kad tai nekenkia saugai ir 
aplinkos apsaugai, gali sutikti pratęsti 
didelių pavojų ataskaitos ar pranešimo 
pateikimo terminą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis turėtų būti išbrauktas, jei nuostatos, kuriomis siūloma keisti terminus, teikiamos 
kitose siūlomo teisės akto vietose.

Pakeitimas 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad operatorius imtųsi visų tinkamų 
papildomų priemonių, kurios, 
kompetentingos institucijos nuomone, yra 
būtinos, kad vėl būtų laikomasi 3 straipsnio 
1 dalies reikalavimų.

3. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad operatorius imtųsi visų priemonių, 
kurios, kompetentingos institucijos 
nuomone, yra būtinos, kad vėl būtų 
laikomasi 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 345
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad operatorius imtųsi visų tinkamų
papildomų priemonių, kurios, 
kompetentingos institucijos nuomone, yra 
būtinos, kad vėl būtų laikomasi 3 straipsnio 
1 dalies reikalavimų.

3. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad operatorius imtųsi visų papildomų 
priemonių, kurios, kompetentingos 
institucijos nuomone, yra būtinos, kad vėl 
būtų laikomasi 3 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 346
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija uždraudžia 
naudoti įrenginį ar jo dalį, jeigu atlikus 
patikrą, periodinį didelių pavojų ataskaitos 
persvarstymą pagal 10 ir 11 straipsnius 
arba pranešimų pakeitimus pagal 13 ir 14 
straipsnius paaiškėja, kad nėra vykdomi šio 
reglamento reikalavimai arba yra pagrįstai 
baiminamasi dėl operacijų ar įrenginių 
saugos.

4. Kompetentinga institucija turi galią 
sustabdyti įrenginio ar jo dalies, ar 
prijungtosios infrastruktūros naudojimą,
jeigu atlikus patikrą, periodinį didelių 
pavojų ataskaitos persvarstymą pagal 10 ir 
11 straipsnius arba pranešimų pakeitimus 
pagal 13 ir 14 straipsnius paaiškėja, kad 
nėra vykdomi šio reglamento reikalavimai 
arba yra pagrįstai baiminamasi dėl 
operacijų ar įrenginių saugos.

Valstybės narės užtikrina, kad operatoriai 
turi turėti teisę gauti informaciją apie 
labai dideles problemas, kuriomis 
kompetentinga institucija siūlo remtis 
vykdant savo įgaliojimus pagal šią dalį, ir 
kad operatoriai turėtų pagrįstą laiko 
tarpą, per kurį galėtų pareikšti 
prieštaravimus siūlomam sustabdymui. 
Valstybės narės užtikrina, kad operatoriai 
turėtų teisę atitinkamai institucijai, 
nustatytai pagal nacionalinės teisės aktus 
ir procedūras, apskųsti kompetentingos 
institucijos pagal 4 dalį nustatytą 
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sustabdymą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti palikta vietos deramam operatoriaus ir kompetentingos institucijos dialogui prieš 
taikant sankciją, kad būtų išsiaiškinti nesusipratimai ar imtasi veiksmų išspręsti iškilusias 
problemas. Teisė apskųsti turi būti tokia pati, kokia numatyta lygiavertėje Saveso direktyvos 
nuostatoje, ir kompetentinga institucija operatoriams turi nurodyti priežastis, kad šie galėtų 
atsakyti ir, prireikus, pateikti skundą.

Pakeitimas 347
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla 
tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ir 
(arba) aplinkai ar labai padidėja didelės 
avarijos pavojus, kompetentinga 
institucija priverčia operatorių sustabdyti 
atitinkamą įrenginio eksploatavimą, kol 
pašalinama pavojaus rizika arba esamas, 
neišvengiamas pavojus.

Or. en

Pakeitimas 348
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė mano, kad gręžinio 
ar įrenginio eksploatavimas gali sukelti 
reikšmingus neigiamus padarinius kitos 
valstybės narės vandenims įvykus avarijai, 
arba jeigu to prašo valstybė narė, kuri gali 

1. Jeigu valstybė narė mano, kad didelė 
avarija, susijusi su jos jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse vykdomomis 
naftos ir dujų operacijomis jūroje, gali 
sukelti reikšmingus padarinius kitos 
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būti reikšmingai paveikta tokios avarijos, 
valstybė narė, kurios jurisdikcijoje turi būti 
vykdomos operacijos, valstybei narei, kuri 
gali būti paveikta, pateikia reikiamą 
informaciją ir stengiasi patvirtinti bendras 
žalos prevencijos priemones.

valstybės narės aplinkai, arba jeigu to 
prašo valstybė narė, kuri gali būti 
reikšmingai paveikta tokios avarijos, 
valstybė narė, kurios jurisdikcijoje turi būti 
vykdomos operacijos, kitai valstybei narei
pagal atitinkamas Sąjungos teisės 
nuostatas, visų pirma Tarybos 
direktyvą 85/337/EEB, pateikia reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Palikus pradinį tekstą galėjo būti reikalinga numatyti pernelyg didelius konsultavimosi 
reikalavimus. Žodį „vandenys“ pakeitus žodžiu kitos valstybės narės „aplinka“ užtikrinama, 
kad būtų įtraukiamas ir poveikis atmosferai.

Pakeitimas 349
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
nepažeidžiant kitų atitinkamų Sąjungos 
teisės nuostatų, visų pirma 1985 m. 
birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo ir Konvencijos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės stengiasi patvirtinti 
bendras priemones, kuriomis būtų 
siekiama išvengti žalos aplinkai įvykus 
avarijai, kuri gali sukelti didelių neigiamų 
padarinių kitos valstybės narės 
vandenims.

Or. en

Pakeitimas 351
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį parengtas
dokumentas kompetentingoms 
institucijoms pateikiamas kaip didelių 
pavojų ataskaitos dalis pagal 10 ir 11 
straipsnius arba kaip pranešimas apie 
gręžinio eksploatavimo operacijas pagal 13 
straipsnį.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas
dokumentas kompetentingai institucijai
pateikiamas kartu su didelių pavojų
ataskaita pagal 10 ir 11 straipsnius arba
kartu su pranešimu apie gręžinio 
eksploatavimo operacijas pagal
13 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią didelių avarijų prevencijos politika būtų pateikiama 
atskirame dokumente, kuris būtų pridedamas prie didelių pavojų ataskaitos.

Pakeitimas 352
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai aprašo taikomą didelių 3. Operatoriai aprašo taikomą didelių 
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pavojų kontrolės pagal saugos valdymo 
sistemą organizacinę tvarką, įskaitant 
didelių pavojų ataskaitų ir, jei taikytina 
pranešimų apie gręžinius rengimo ir 
pateikimo pagal 10, 11 ir 13 straipsnius
tvarką, ir nepriklausomo trečiojo asmens 
atliekamų didelių pavojų kontrolės 
priemonių patikros sistemas pagal 15 
straipsnį bei II priedo 5 dalį.

pavojų kontrolės pagal saugos valdymo 
sistemą organizacinę tvarką, įskaitant 
didelių pavojų ataskaitų ir, jei taikytina 
pranešimų apie gręžinius rengimo ir 
pateikimo pagal 10, 11 ir 13 straipsnius
tvarką, ir nepriklausomos patikros 
sistemas pagal 15 straipsnį bei II priedo 
5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 353
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Politika ir saugos valdymo sistemos 
rengiamos laikantis IV priedo reikalavimų 
ir jose aiškiai apibrėžiama pirminė 
operatoriaus atsakomybė už rizikos, 
susijusios su jo veiklos keliamais dideliais 
pavojais, kontrolę.

4. Didelių avarijų prevencijos politika ir 
saugos valdymo sistemos rengiamos 
laikantis IV priedo reikalavimų ir jose 
aiškiai apibrėžiama pirminė operatoriaus 
atsakomybė už rizikos, susijusios su 
dideliais pavojais, kurie siejami su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis,
kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 354
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Operatoriai per visą jūroje vykdomų 
operacijų rengimo ir vykdymo ciklą 
nustato sektoriaus atstovų prioritetus, 
susijusius su didelių avarijų pavojų jūroje 
kontrolės gerosios patirties standartų ir 

Išbraukta.
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gairių rengimu ir (arba) keitimu, ir 
reguliariai konsultuojasi su atitinkamų 
valstybių narių atstovais pagal 27 
straipsnį ir turi vadovautis bent IV priedo 
reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Netikslinga į reglamentą įtraukti priemones, kurių vykdymo negali užtikrinti kompetentinga 
institucija, valstybė narė ar Europos Komisija. Jeigu šis tekstas taps direktyva, šio išbraukimo 
galima atsisakyti.

Pakeitimas 355
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai stengiasi 
savo naftos ir dujų operacijas jūroje ne 
Sąjungos teritorijoje vykdyti pagal šio 
reglamento principus.

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai, turintys 
laikytis vietos reikalavimų, stengiasi savo 
naftos ir dujų operacijas jūroje ne Sąjungos 
teritorijoje vykdyti pagal didelių avarijų, 
kylančių dėl šių operacijų, rizikos 
mažinimo, kur tik įmanoma, principą.

Or. en

Pakeitimas 356
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai stengiasi 
savo naftos ir dujų operacijas jūroje ne 
Sąjungos teritorijoje vykdyti pagal šio 

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai savo 
naftos ir dujų operacijas jūroje ne Sąjungos 
teritorijoje vykdo pagal šio reglamento 
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reglamento principus. principus.

Or. en

Pakeitimas 357
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai stengiasi 
savo naftos ir dujų operacijas jūroje ne 
Sąjungos teritorijoje vykdyti pagal šio 
reglamento principus.

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai savo 
naftos ir dujų operacijas jūroje ne Sąjungos 
teritorijoje vykdo pagal šio reglamento 
principus.

Or. en

Pakeitimas 358
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai stengiasi
savo naftos ir dujų operacijas jūroje ne 
Sąjungos teritorijoje vykdyti pagal šio 
reglamento principus.

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai savo 
naftos ir dujų operacijas jūroje ne Sąjungos 
teritorijoje vykdo pagal šio reglamento 
principus.

Or. en

Pakeitimas 359
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla 
tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ar 
labai padidėja didelės avarijos pavojus, 
operatorius imasi visų tinkamų 
priemonių, kurios gali apimti atitinkamo 
įrenginio eksploatavimo sustabdymą, kol 
pašalinama pavojaus rizika arba esamas, 
neišvengiamas pavojus.

Or. en

Pakeitimas 360
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla 
tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ar 
labai padidėja didelės avarijos pavojus, 
operatorius nedelsdamas imasi kuo 
saugesnių likvidavimo priemonių, kurios 
gali apimti ir įrenginio eksploatavimo 
sustabdymą, kol pašalinamas esamas 
neišvengiamas pavojus arba jo rizika.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis pagrįsta 20 straipsnio 2 dalimi ir perkelta į 18 straipsnį, nes šis straipsnis susijęs su 
operatoriaus atliekamu avarijos likvidavimu. Pakeitimais parodoma, kad visiškas 
eksploatavimo sustabdymas ne visada gali būti saugiausias pasirinkimas ir tam tikrais 
atvejais tai galėtų padidinti didelės avarijos riziką.

Pakeitimas 361
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla 
tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ir 
(arba) aplinkai ar labai padidėja didelės 
avarijos pavojus, operatorius sustabdo 
atitinkamą įrenginio eksploatavimą, kol 
pašalinama pavojaus rizika arba esamas, 
neišvengiamas pavojus.

Or. en

Pakeitimas 362
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Jeigu imamasi šio straipsnio 6 dalies a 
punkte nurodytų priemonių, operatorius 
nedelsdamas ir nekeldamas pavojaus 
saugumui apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis pagrįsta 20 straipsnio 3 dalimi ir perkelta į 18 straipsnį, nes šis straipsnis susijęs su 
operatoriaus atliekamu avarijos likvidavimu.

Pakeitimas 363
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1. Valstybės narės, kurių jurisdikcijai 
priklausančioje teritorijoje vykdoma 
naftos ir dujų veikla jūroje, numato 
tinkamas priemones, kad užtikrintų 
kompetentingų institucijų 
nepriklausomumą kilus interesų 
konfliktui tarp, viena vertus, saugos ir 
aplinkos apsaugos srities reguliavimo ir, 
kita vertus, su valstybės narės ekonomikos 
plėtra susijusių funkcijų, visų pirma 
naftos ir dujų veiklos jūroje licencijavimu, 
bei su tuo susijusių įplaukų politika ir 
surinkimu. Kompetentingos institucijos 
visų pirma veikia nepriklausomai nuo 
valstybių narių institucijų, kurios 
atsakingos už leidimų išdavimą pagal 
Direktyvą 94/22/EB ir politikos dėl su tuo 
susijusių pajamų kūrimą ir šių pajamų 
surinkimą.

Or. en

Pakeitimas 364
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai laikosi šio reglamento ir 
priemonių, nustatytų gavybos ir gavybai 
neskirtiems įrenginiams parengtoje didelių 
pavojų ataskaitoje, taip pat pagal 10, 11, 13 
ir 14 straipsnius parengtuose pranešimuose 
apie gręžinį ir pranešimuose apie mišrias 
operacijas nurodytuose planuose.

1. Operatoriai laikosi šio reglamento ir 
priemonių, nustatytų gavybos ir gavybai 
neskirtiems įrenginiams parengtoje didelių 
pavojų ataskaitoje, taip pat pagal 10, 11, 13 
ir 14 straipsnius parengtuose pranešimuose 
apie gręžinį ir pranešimuose apie mišrias 
operacijas.

Or. en
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Pakeitimas 365
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Operatoriai suteikia kompetentingoms 
institucijoms atstovams arba kitiems 
kompetentingų institucijų nurodymu 
veikiantiems asmenims transporto 
priemones kelionei į įrenginį ir iš jo 
(įskaitant savo įrangos transporto 
priemones) bet kuriuo pagrįstu laiku, taip 
pat nakvynę, maitinimą ir kitą pagrindinę 
paramą, kai šie asmenys lanko įrenginius 
priežiūros tikslais, įskaitant patikras, 
tyrimus ir atitikties šios direktyvos 
nuostatoms užtikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Operatoriai suteikia kompetentingoms 
institucijoms atstovams arba kitiems 
kompetentingų institucijų nurodymu 
veikiantiems asmenims transporto 
priemones kelionei į įrenginį ir iš jo 
(įskaitant savo įrangos transporto 
priemones) bet kuriuo pagrįstu laiku, taip 
pat nakvynę, maitinimą ir kitą pagrindinę 
paramą, kai šie asmenys lanko įrenginius 
priežiūros tikslais, įskaitant patikras, 
tyrimus ir atitikties šios direktyvos 
nuostatoms užtikrinimą.

Or. en
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Pakeitimas 367
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla 
tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ar
labai padidėja didelės avarijos pavojus, 
operatorius nedelsdamas imasi kuo 
saugesnių likvidavimo priemonių, kurios 
gali apimti ir įrenginio eksploatavimo 
sustabdymą, kol pašalinamas esamas 
neišvengiamas pavojus arba jo rizika.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais parodoma, kad visiškas eksploatavimo sustabdymas ne visada gali būti 
saugiausias pasirinkimas ir tam tikrais atvejais tai galėtų padidinti didelės avarijos riziką.

Pakeitimas 368
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kompetentingos institucijos rengia 
metinius planus, kuriais užtikrinama 
veiksminga didelių pavojų keliančios 
veiklos priežiūra, kuri, be kita ko, apima 
patikras; jos atsižvelgia į riziką ir ypač 
daug dėmesio skiria atitikčiai pagal
9 straipsnį pateiktoms didelių pavojų 
ataskaitoms, avarijos likvidavimo vidaus 
planams ir pranešimams apie gręžinio 
eksploatavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šis straipsnis persidengia su 19 straipsnio 3 dalimi, o likusi 20 straipsnio dalis, regis, skirta 
įpareigojimams, skirtiems operatoriams. Pageidautina 20 straipsnio 4 dalį perkelti į kitą vietą 
ir galbūt sujungti su 19 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 369
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, kurių jurisdikcijai 
priklausančioje teritorijoje vykdoma 
naftos ir dujų veikla jūroje, stebi 
kompetentingos institucijos 
veiksmingumą ir imasi reikiamų 
priemonių jam padidinti.

Or. en

Pakeitimas 370
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 371
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Už jūroje vykdomą veiklą atsakingų 
institucijų ES grupė, pasitarusi su 
operatoriais, apsvarsto galimybę įsteigti 
skubių pranešimų apie incidentus 
mechanizmas, kad būtų galima keistis 
informacija iškart didelei avarijai įvykus 
ES vandenyse.

Or. en

Pakeitimas 372
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinamo aktu nustato 
bendrą duomenų pateikimo formą ir 
informacijos, kuria numatoma keistis, 
detales. Šis įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

2. Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
bendrą duomenų pateikimo formą.

Or. en

Pakeitimas 373
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinamo aktu nustato 
bendrą duomenų pateikimo formą ir
informacijos, kuria numatoma keistis, 
detales. Šis įgyvendinimo aktas priimamas
laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

2. Komisija įgyvendinamo aktu nustato 
bendrą duomenų pateikimo formą VI 
priede aprašytos informacijos teikimui. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 374
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba 
trečiosioms šalims, kurioms gali būti 
padarytas poveikis, ir Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis veikiau susijęs su duomenų saugojimu, nei su dalijimuisi informacija, ir 
kartojama tai, kas nurodyta 30 straipsnio 6 dalyje. Todėl jis turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 375
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba 
trečiosioms šalims, kurioms gali būti 
padarytas poveikis, ir Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 376
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba trečiosioms 
šalims, kurioms gali būti padarytas 
poveikis, ir Komisijai.

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba trečiosioms 
šalims, kurioms gali būti padarytas 
poveikis, agentūrai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 377
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 

3. Valstybės narės nuolat atnaujina įrašus 
apie jų jurisdikcijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
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avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba trečiosioms 
šalims, kurioms gali būti padarytas 
poveikis, ir Komisijai.

avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms arba trečiosioms 
šalims, kurioms gali būti padarytas 
poveikis, EMSA ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 378
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal VI priedą pateikiama informacija 
skelbiama viešai, ir nebūtina teikti 
prašymo pagal taikytinas Sąjungos teisės 
aktų dėl susipažinimo su aplinkos srities 
informacija nuostatas.

1. Komisija įgyvendinimo priemone 
nustato bendrą skelbimo formą VI priede 
aprašytos informacijos teikimui, kurią 
taikant būtų galima nesunkiai 
tarptautiniu mastu lyginti duomenis. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal
36 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į viešą skelbimą turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų paaiškinta nuoroda į 
apribojimus, susijusius su Direktyva dėl informacijos apie aplinkos apsaugą. 23 straipsnio 
1 dalis turėtų nukelta į straipsnio galą.

Pakeitimas 379
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal VI priedą pateikiama informacija 
skelbiama viešai, ir nebūtina teikti 
prašymo pagal taikytinas Sąjungos teisės 
aktų dėl susipažinimo su aplinkos srities

1. Kompetentinga institucija pagal 22–
25 straipsnius ir VI priedą pateikiamą 
informaciją skelbia viešai, ir nebūtina 
teikti prašymo pagal 2003 m. sausio 28 d. 
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informacija nuostatas. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką.

Or. en

Pakeitimas 380
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo priemone taip 
pat nustato bendrą skelbimo formą, kurią 
taikant būtų galima nesunkiai 
tarptautiniu mastu lyginti duomenis. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnyje nurodytos patariamosios 
procedūros. Nors bendra skelbimo forma 
turi būti prieinama plačiajai visuomenei, 
ši forma rengiama taip, kad būtų galima 
patikimai palyginti nacionalines 
operacijas ir reguliavimo praktiką pagal šį
ir 24 straipsnius.

2. Kai pagal šį reglamentą informacija 
apie aplinką skelbiama vietai, valstybės 
narės turi tai daryti laikydamosi 
Direktyvos 2003/4/EB 7 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Paskutiniame sakinyje kartojama informacija, kuri tiksliau aprašyta pirmame sakinyje, o 
nuoroda į viešą skelbimą turėtų būti aptarta atskiroje dalyje.

Pakeitimas 381
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo priemone taip 
pat nustato bendrą skelbimo formą, kurią 
taikant būtų galima nesunkiai tarptautiniu 
mastu lyginti duomenis. Šis įgyvendinimo 
aktas priimamas laikantis Reglamento (ES)
Nr. 182/2011 4 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Nors bendra 
skelbimo forma turi būti prieinama 
plačiajai visuomenei, ši forma rengiama 
taip, kad būtų galima patikimai palyginti 
nacionalines operacijas ir reguliavimo 
praktiką pagal šį ir 24 straipsnius.

2. Komisija, kuriai padeda agentūra,
įgyvendinimo priemone taip pat nustato 
bendrą skelbimo formą, kurią taikant būtų 
galima nesunkiai tarptautiniu mastu lyginti 
duomenis. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 4 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Nors bendra 
skelbimo forma turi būti prieinama 
plačiajai visuomenei, ši forma rengiama 
taip, kad būtų galima patikimai palyginti 
nacionalines operacijas ir reguliavimo 
praktiką pagal šį ir 24 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 382
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo priemone taip 
pat nustato bendrą skelbimo formą, kurią 
taikant būtų galima nesunkiai tarptautiniu 
mastu lyginti duomenis. Šis įgyvendinimo 
aktas priimamas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 4 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Nors bendra 
skelbimo forma turi būti prieinama 
plačiajai visuomenei, ši forma rengiama 
taip, kad būtų galima patikimai palyginti 
nacionalines operacijas ir reguliavimo 
praktiką pagal šį ir 24 straipsnius.

2. Komisija, kuriai padeda EMSA,
įgyvendinimo priemone taip pat nustato 
bendrą skelbimo formą, kurią taikant būtų 
galima nesunkiai tarptautiniu mastu lyginti 
duomenis. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 4 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Nors bendra 
skelbimo forma turi būti prieinama 
plačiajai visuomenei, ši forma rengiama 
taip, kad būtų galima patikimai palyginti 
nacionalines operacijas ir reguliavimo 
praktiką pagal šį ir 24 straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 383
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skelbdamos savo nacionalinius avarijos 
likvidavimo planus pagal 30 straipsnį, 
valstybės narės užtikrina, kad atskleista 
informacija nekeltų rizikos jūroje esančių 
naftos ir dujų įrenginių bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį punktą reikėtų perkelti į 30 straipsnio 3 dalį, kurioje numatomi su avarijos likvidavimo 
išorės planu susiję reikalavimai, ir iš dalies pakeisti taip, kad į jį būtų įtrauktas su šiuo teisės 
aktu susijęs aplinkos srities informacijos skelbimas.

Pakeitimas 384
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naftos ir dujų veiklos jūroje saugos ir 
poveikio aplinkai ataskaitos

Naftos ir dujų operacijų jūroje saugos ir 
poveikio aplinkai ataskaitos

Or. en

Pakeitimas 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės rengia metinę ataskaitą 
dėl:

1. Valstybės narės rengia metinę ataskaitą 
dėl naftos ir dujų veiklos jūroje saugos ir 
poveikio aplinkai ir į ją įtraukia:

Or. en

Pakeitimas 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų apie incidentus pagal 22
straipsnyje reikalaujamą bendrą duomenų
pateikimo sistemą;

c) duomenų apie incidentus pagal 22 ir 
23 straipsniuose numatytus bendrus su
duomenų pateikimu susijusius skelbimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jų jurisdikcijoje jūroje vykdomų naftos 
ir dujų operacijų rezultatų saugos ir 
aplinkos požiūriu.

e) visų esminių pokyčių, susijusių su 
didelių avarijų prevencija ir didelių 
įvykusių avarijų padarinių apribojimu, 
įskaitant bet kokį operacijų, kurios gali 
būti taikomos jų jurisdikcijoje, sustabdymo 
svarbą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti informaciją apie saugą ir aplinką, nes objektyvaus vertimo nebūtų įmanoma 
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atlikti remiantis pranešimais apie incidentus, o numačius pranešimus teikti ne vien apie 
incidentus galėtų itin padidėti darbo krūvis. Saugos ir aplinkos patikros turėtų priklausyti 
valstybių narių kompetencijai ir neturėtų būti įtraukiamos į metines ataskaitas.

Pakeitimas 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės paskiria instituciją, 
atsakingą už keitimąsi informacija pagal
22 straipsnį ir informacijos paskelbimą 
pagal 23 straipsnį bei atitinkamai apie tai 
praneša Komisijai.

2. Kompetentingos institucijos atsakingos
už keitimąsi informacija pagal 22 straipsnį 
ir informacijos paskelbimą pagal 
23 straipsnį bei atitinkamai apie tai 
praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 389
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kas dveji metai skelbia visoje 
Sąjungoje jūroje vykdomų operacijų 
saugos ataskaitas, remdamasi jai valstybių 
narių ir Europos jūrų saugumo agentūros 
pateikta informacija. Komisijai atlikti šį 
užduotį pagal 26 straipsnį padeda 
atitinkamos valstybės narės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 390
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kas dveji metai skelbia visoje 
Sąjungoje jūroje vykdomų operacijų 
saugos ataskaitas, remdamasi jai valstybių 
narių ir Europos jūrų saugumo agentūros 
pateikta informacija. Komisijai atlikti šį 
užduotį pagal 26 straipsnį padeda 
atitinkamos valstybės narės.

3. Komisija kas dveji metai skelbia visoje 
Sąjungoje jūroje vykdomų operacijų 
saugos ataskaitas, remdamasi jai valstybių 
narių ir Europos jūrų saugumo agentūros 
pateikta informacija. Komisijai atlikti šią 
užduotį pagal 27 straipsnį padeda 
agentūra ir atitinkamos valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atlieka išsamius didelių 
avarijų, dėl kurių kilo didelė žala 
(asmenims ir aplinkai) arba padaryti 
dideli nuostoliai turtui, tyrimus. Tyrimo 
ataskaitoje pateikiamas kompetentingos 
institucijos atliekamo atitinkamo 
įrenginio reguliavimo iki avarijos 
veiksmingumo vertinimas ir prireikus 
rekomendacijos dėl tinkamo atitinkamos 
reguliavimo praktikos pakeitimo.

2. Valstybės narės ar kompetentingos 
institucijos inicijuoja išsamius didelių 
avarijų tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 392
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atlieka išsamius didelių 
avarijų, dėl kurių kilo didelė žala 
(asmenims ir aplinkai) arba padaryti dideli 
nuostoliai turtui, tyrimus. Tyrimo 
ataskaitoje pateikiamas kompetentingos 
institucijos atliekamo atitinkamo įrenginio 
reguliavimo iki avarijos veiksmingumo 
vertinimas ir prireikus rekomendacijos dėl 
tinkamo atitinkamos reguliavimo praktikos 
pakeitimo.

2. Valstybės narės atlieka išsamius didelių 
avarijų, dėl kurių kilo didelė žala 
(asmenims ir aplinkai) arba padaryti dideli 
nuostoliai turtui, tyrimus. Tyrimo 
ataskaitoje pateikiamas kompetentingos 
institucijos atliekamo atitinkamo įrenginio 
priežiūros iki avarijos veiksmingumo 
vertinimas ir prireikus rekomendacijos dėl 
tinkamo atitinkamos reguliavimo praktikos 
pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės atlieka 
kompetentingos institucijos atliekamos 
atitinkamo įrenginio priežiūros iki 
avarijos veiksmingumo vertinimą ir 
pateikia rekomendacijos dėl tinkamo 
atitinkamos reguliavimo praktikos 
pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 394
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 
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vėliau, Komisijai pateikiama pagal šio 
straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 
ataskaitos santrauka. Speciali ataskaitos 
versija, kurioje atsižvelgiama į galimus 
teisinius apribojimus, skelbiama viešai, 
atsižvelgus į 22 ir 23 straipsnius.

vėliau, Komisijai pateikiama pagal šio 
straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 
ataskaitos ir vertinimo ataskaitos
santrauka. Taikant galimus teisinius 
apribojimus atskira ataskaita, kurioje 
pateikiama VI priede numatyta 
informacija, skelbiama viešai. Ataskaitoje 
pateikiama aplinkos srities informacija 
atitinka Direktyvos 2003/4/EB 
7 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 395
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 
vėliau, Komisijai pateikiama pagal šio 
straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 
ataskaitos santrauka. Speciali ataskaitos 
versija, kurioje atsižvelgiama į galimus 
teisinius apribojimus, skelbiama viešai, 
atsižvelgus į 22 ir 23 straipsnius.

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 
vėliau, Komisijai ir agentūrai pateikiama 
pagal šio straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 
ataskaitos santrauka. Speciali ataskaitos 
versija, kurioje atsižvelgiama į galimus 
teisinius apribojimus, skelbiama viešai, 
atsižvelgus į 22 ir 23 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 396
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 
vėliau, Komisijai pateikiama pagal šio 
straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 

3. Užbaigus tyrimą arba pasibaigus teismo 
procesui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta 
vėliau, Komisijai ir EMSA pateikiama 
pagal šio straipsnio 2 dalį parengtos tyrimo 
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ataskaitos santrauka. Speciali ataskaitos 
versija, kurioje atsižvelgiama į galimus 
teisinius apribojimus, skelbiama viešai, 
atsižvelgus į 22 ir 23 straipsnius.

ataskaitos santrauka. Speciali ataskaitos 
versija, kurioje atsižvelgiama į galimus 
teisinius apribojimus, skelbiama viešai, 
atsižvelgus į 22 ir 23 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Užbaigusi tyrimus pagal šio straipsnio 2 
dalį kompetentinga institucija įgyvendina 
visas tyrimo rekomendacijas, kurias ji gali 
įgyvendinti pagal savo įgaliojimus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 398
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad su informacija, gauta pagal šį 
reglamentą, galėtų susipažinti bet kuris jos 
prašantis fizinis ar juridinis asmuo.

1. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad su informacija, gauta pagal 24 ir 
25 straipsnius, galėtų susipažinti bet kuris 
jos prašantis subjektas.

Or. en

Pakeitimas 399
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio 2 dalį arba 
siekdamas, kad pagal 5 straipsnį dalyvautų 
visuomenė, operatorius pateikia 
kompetentingai institucijai ir padaro 
prieinamą visuomenei dokumento versiją, į 
kurią neįtraukta konfidenciali informacija.

3. Pagal šio straipsnio 2 dalį arba 
siekdamas, kad pagal 5 straipsnį dalyvautų 
visuomenė, operatorius pateikia 
kompetentingai institucijai ir padaro 
prieinamą visuomenei prašomą dokumento 
versiją, į kurią neįtraukta konfidenciali 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 400
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio 2 dalį arba 
siekdamas, kad pagal 5 straipsnį dalyvautų 
visuomenė, operatorius pateikia 
kompetentingai institucijai ir padaro 
prieinamą visuomenei dokumento versiją, į 
kurią neįtraukta konfidenciali informacija.

3. Pagal šio straipsnio 2 dalį arba 
siekdamas, kad pagal 5 straipsnį dalyvautų 
visuomenė, operatorius pateikia 
kompetentingai institucijai ir padaro 
prieinamą visuomenei dokumento versiją, į 
kurią neįtraukta konfidenciali ar strateginė 
informacija.

Or. fr

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas visuomenei turi būti vykdomas taip, kad nenukentėtų operatoriaus 
ekonominiai ir strateginiai interesai. 

Pakeitimas 401
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos reguliariai 
tarpusavyje keičiasi žiniomis, informacija 
ir patirtimi ir konsultuojasi dėl atitinkamų 
nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų
taikymo su sektoriaus atstovais, kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir Komisija.

1. Kompetentingos valstybių narių
institucijos reguliariai tarpusavyje keičiasi 
žiniomis, informacija ir patirtimi ir 
konsultuojasi dėl atitinkamų nacionalinės ir 
Sąjungos teisinės sistemos taikymo su
kitomis kompetentingomis institucijomis,
pramone, kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis, Komisija ir, kai taikytina, pagal 
regionines jūrų konvencijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėjo performuluoti siekiant paaiškinti reikalavimus ir procedūras, taip pat valstybių narių 
vaidmenį.

Pakeitimas 402
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos reguliariai 
tarpusavyje keičiasi žiniomis, informacija 
ir patirtimi ir konsultuojasi dėl atitinkamų 
nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų
taikymo su sektoriaus atstovais, kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir Komisija.

1. Kompetentingos institucijos reguliariai
ES institucijų grupėje tarpusavyje keičiasi 
žiniomis, informacija ir patirtimi ir peržiūri
atitinkamų nacionalinės ir Sąjungos teisės 
aktų taikymą ir vykdymą, atsižvelgdamos į
sektoriaus atstovų, kitų suinteresuotųjų 
šalių ir Komisijos nuomones, kad visoje 
Sąjungoje būtų geriau vykdomi ir taikomi 
aukščiausi standartai.

Or. en

Pakeitimas 403
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacija, kuria keičiamasi pagal šio 
straipsnio 1 dalį, visų pirma susijusi su 
rizikos vertinimo priemonių taikymu, 
avarijų prevencija, atitikties patikra ir 
avarijų, susijusių su Sąjungoje bei, kai 
taikytina, už jos teritorijos ribų jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
likvidavimu.

2. Informacija, kuria keičiamasi pagal šio 
straipsnio 1 dalį, visų pirma susijusi su 
rizikos vertinimo priemonėmis, avarijų 
prevencija, atitikties patikra ir avarijų, 
susijusių su Sąjungoje bei, kai taikytina, už 
jos teritorijos ribų jūroje vykdomomis 
naftos ir dujų operacijomis, likvidavimu.

Or. en

Pakeitimas 404
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių gerąją patirtį ir padėti ja 
pasinaudoti, turėtų būti nustatyti aiškūs
rekomendacinių dokumentų rengimo ir 
atnaujinimo prioritetai ir procedūros.

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių gerąją patirtį ir padėti ja 
pasinaudoti bei nuosekliai taikyti,
operatoriams ir kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti nustatyti aiškūs
rekomendacijų bei standartų rengimo ir 
atnaujinimo prioritetai ir procedūros.

Or. en

Pakeitimas 405
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių gerąją patirtį ir padėti ja 

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių gerąją patirtį ir padėti ja 
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pasinaudoti, turėtų būti nustatyti aiškūs
rekomendacinių dokumentų rengimo ir 
atnaujinimo prioritetai ir procedūros.

pasinaudoti, kompetentingos institucijos
turėtų nustatyti aiškius rekomendacinių 
dokumentų rengimo ir atnaujinimo
prioritetus ir procedūras.

Or. en

Pakeitimas 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė gali prašyti pagal šio 
straipsnio 1 dalį vykdomuose informacijos 
mainuose dalyvaujančių kitų valstybių 
narių nuomonės dėl bet kokio kitos 
valstybės narės sprendimo, galinčio turėti 
neigiamą tarpvalstybinį poveikį.

4. Valstybė narė gali prašyti pagal šio 
straipsnio 1 dalį kaimyninės valstybės 
narės nuomonės dėl bet kokio kito
sprendimo, galinčio turėti neigiamą 
tarpvalstybinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę išeitų, kad trečiosios šalies valstybės narės, kurioms negalioja 
sprendimas, galėtų kištis į procesą, o tai yra nereikalinga ir nepageidautina.

Pakeitimas 407
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinuotas požiūris į saugą gretimuose 
regionuose ir tarptautinę veiklą

Naftos ir dujų operacijos jūroje už 
Sąjungos ribų

Or. en
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Pagrindimas

Yra pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl tiesioginio veikimo, todėl netikslinga į 
reglamentą įtraukti priemones, kurių vykdymo negali užtikrinti kompetentinga institucija, 
valstybė narė ar Europos Komisija.

Pakeitimas 408
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, skatina bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis, kurios vykdo naftos ir 
dujų operacijas jūroje tuose pačiuose jūrų 
regionuose kaip ir valstybės narės, 
įskaitant, kai taikytina, pagal regionines 
jūrų konvencijas.

1. Komisija, valstybėms narėms pritarus,
ir, pripažindama jų kompetenciją, skatina 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
kurios vykdo naftos ir dujų operacijas 
jūroje tuose pačiuose jūrų regionuose kaip 
ir valstybės narės, įskaitant, kai taikytina, 
pagal regionines jūrų konvencijas.

Or. en

Pakeitimas 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, skatina 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
kurios vykdo naftos ir dujų operacijas 
jūroje tuose pačiuose jūrų regionuose kaip 
ir valstybės narės, įskaitant, kai taikytina, 
pagal regionines jūrų konvencijas.

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, skatina, ir, jei 
būtina, vykdo bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis, kurios vykdo naftos ir 
dujų operacijas jūroje tuose pačiuose jūrų 
regionuose kaip ir valstybės narės, 
įskaitant, kai taikytina, pagal regionines 
jūrų konvencijas.

Or. lt
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Pakeitimas 410
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertina trečiųjų šalių 
vandenyse, esančiuose šalia valstybių 
narių vandenų, vykdomų naftos ir dujų 
operacijų saugą ir remia koordinuotą 
požiūrį į keitimąsi patirtimi bei prevencinių 
priemonių ir avarijų likvidavimo
regioninių planų taikymą.

2. Komisija skatina koordinuotą požiūrį į
abipusį keitimąsi patirtimi su trečiosiomis 
šalimis, ypač avarijų prevencinių 
priemonių ir avarijų likvidavimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitinkamuose pasauliniuose ir 
regioniniuose forumuose, įskaitant 
susijusius su Arkties vandenimis,
Komisija pasisako už aukštų naftos ir dujų 
operacijų jūroje saugos standartų taikymą 
tarptautiniu lygmeniu.

3. Visuose atitinkamuose pasauliniuose ir 
regioniniuose forumuose Komisija 
pasisako už aukštų naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos ir aplinkos standartų taikymą 
tarptautiniu lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Aplinka turėtų būti įtraukta.

Pakeitimas 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, už jūroje vykdomą veiklą 
atsakingų ES institucijų forumas ir 
susijusios kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja su kitais tarptautiniais 
forumais ir ES operatoriais, kad visame 
pasaulyje būtų skatinama taikyti kuo 
aukštesnius saugos ir aplinkos apsaugos 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Esama didelių vykdymo problemų, susijusių su ES veikiančių įmonių įpareigojimu vadovautis 
ES standartais dirbant visame pasaulyje, ypač todėl, kad subjektai turi laikytis 
šalies/jurisdikcijos, kurioje vykdo veiklą, teisinės sistemos reikalavimų. Tačiau subjektai turi 
užtikrinti, kad vykdydami visus savo veiksmus jie ne tik laikosi vietos teisinės sistemos 
reikalavimų, bet ir vadovaujasi pripažinta geriausia praktika, ir Komisija bei Sąjungos 
institucijų, atsakingų už jūroje vykdomą veiklą, forumas turi tai atidžiai stebėti.

Pakeitimas 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie būtų pradedami taikyti įrenginyje 
arba valstybės narės aplink įrenginio 
perimetrą ar podugnio gręžinio galvutę 
nustatytoje išskirtinėje zonoje 
beprasidedančiai didelei avarijai sulaikyti;

a) jie būtų pradedami taikyti, siekiant
įrenginyje likviduoti didelę avariją, 
susijusią su įrenginiu arba prijungtąja 
infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 414
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie būtų pradedami taikyti įrenginyje
arba valstybės narės aplink įrenginio 
perimetrą ar podugnio gręžinio galvutę 
nustatytoje išskirtinėje zonoje
beprasidedančiai didelei avarijai sulaikyti;

a) jie būtų pradedami taikyti, siekiant 
išvengti avarijos, susijusios su naftos ir 
dujų operacijomis jūroje, plitimo arba
būtų apribotos jos pasekmės valstybės 
narės aplink įrenginio perimetrą, podugnio 
gręžinio galvutę ar vamzdynus nustatytoje 
išskirtinėje zonoje;

Or. en

Pakeitimas 415
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie būtų pradedami taikyti įrenginyje
arba valstybės narės aplink įrenginio 
perimetrą ar podugnio gręžinio galvutę 
nustatytoje išskirtinėje zonoje 
beprasidedančiai didelei avarijai sulaikyti;

a) jie būtų pradedami taikyti, siekiant 
likviduoti avariją, susijusią su įrenginiu
arba prijungtąja infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie būtų vykdomi laikantis išorės
avarinio plano, jeigu avarija išplito už 
įrenginio ribų.

b) jie atitiktų avarijos likvidavimo išorės
planą, jeigu avarija išplito ir būtina 
papildyti avarijos likvidavimo vidaus 
planą.
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Or. en

Pakeitimas 417
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie būtų vykdomi laikantis išorės
avarinio plano, jeigu avarija išplito už 
įrenginio ribų.

b) jie atitiktų avarijos likvidavimo išorės
planą, jeigu avarija išplito ir būtina 
papildyti avarijos likvidavimo vidaus 
planą.

Or. en

Pakeitimas 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatorius turi visada turėti prieinamą
planui vykdyti reikalingą įrangą ir patirtį, 
kuria jis, vykdydamas avarijos likvidavimo 
išorės planą, prireikus dalijasi su valstybe 
nare.

2. Operatorius turi visada turėti galimybę 
pasinaudoti prieinama planui vykdyti
reikalinga įranga ir patirtimi, kuria jis, 
vykdydamas avarijos likvidavimo išorės 
planą, prireikus dalijasi su atitinkama
valstybe nare.

Or. en

Pakeitimas 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Avarijos likvidavimo vidaus planas 
parengiamas laikantis V priedo nuostatų ir 
atnaujinamas atsižvelgiant į visus gręžinio 
plane arba, kai taikytina, didelių pavojų 
ataskaitoje pateikto didelių pavojų rizikos 
vertinimo pakeitimus. Visi tokie 
atnaujinimai turi būti pateikti institucijai, 
atsakingai už atitinkamai vietovei skirtų
avarijos likvidavimo išorės planų 
parengimą.

3. Avarijos likvidavimo vidaus planas 
parengiamas laikantis V priedo nuostatų ir 
atnaujinamas atsižvelgiant į visus didelių 
pavojų ataskaitoje arba pagal II priedą 
pateiktuose pranešimuose padarytus 
atitinkamus rizikos vertinimo pakeitimus.
Apie reikšmingus atnaujinimus turi būti
pranešama atitinkamoms institucijoms, 
atsakingoms už atitinkamai vietovei
skirtus avarijos likvidavimo išorės planus.

Or. en

Pagrindimas

Ne visi vidaus planų atnaujinimai turi būti atspindėti išorės avarinių planų atnaujinimuose.

Pakeitimas 420
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Avarijos likvidavimo vidaus planas 
parengiamas laikantis V priedo nuostatų ir 
atnaujinamas atsižvelgiant į visus gręžinio 
plane arba, kai taikytina, didelių pavojų 
ataskaitoje pateikto didelių pavojų rizikos 
vertinimo pakeitimus. Visi tokie
atnaujinimai turi būti pateikti institucijai, 
atsakingai už atitinkamai vietovei skirtų 
avarijos likvidavimo išorės planų 
parengimą.

3. Avarijos likvidavimo vidaus planas 
parengiamas laikantis V priedo nuostatų ir 
atnaujinamas atsižvelgiant į visus gręžinio 
plane arba, kai taikytina, didelių pavojų 
ataskaitoje pateikto didelių pavojų rizikos 
vertinimo pakeitimus. Esminiai
atnaujinimai turi būti pateikti institucijai, 
atsakingai už atitinkamai vietovei skirtų 
avarijos likvidavimo išorės planų 
parengimą.

Or. en

Pakeitimas 421
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Avarijos likvidavimo vidaus planas turi 
būti sujungtas kartu su kitomis 
nuostatomis, susijusiomis su darbuotojų 
apsauga ir gelbėjimu iš avarijos paveikto 
įrenginio, kad būtų užtikrintos geros 
išgyvenimo perspektyvos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos įtrauktos į avarijos likvidavimo vidaus planą (žr. V priedą). Todėl šis punktas 
nereikalingas ir turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 422
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Operatorius periodiškai, rečiausiai 
kasmet, bando savo avarijos likvidavimo 
vidaus planus, kad įrodytų savo avarijų 
likvidavimo įrangos veiksmingumą ir 
pajėgumus siekiant užtikrinti aukšto lygio 
saugą ir veiksmus evakuacijos, žalos 
apribojimo ir kontrolės, gelbėjimo, valymo 
ir šalinimo operacijų metu.

Or. en

Pakeitimas 423
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Operatorius periodiškai išbando savo 
avarijos likvidavimo vidaus planus, kad 
įrodytų savo avarijų likvidavimo įrangos
veiksmingumą ir pajėgumus ir pripažintų, 
kad tam tikrą svarbią įrangą ir pajėgumus 
tikslinga išbandyti dažniau nei kitus.

Or. en

Pakeitimas 424
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Operatorius viešai paskelbia avarijos 
likvidavimo planus, taip pat avarijos 
likvidavimo veiksmingumo bandymų 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 425
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Avarijos likvidavimo vidaus planus 
operatorius paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 426
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pareikalavus avarijos likvidavimo 
vidaus planus operatorius paskelbia 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 427
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Naftos ir dujų veiklos jūroje rizikos 

aplinkai, sveikatai ir saugumui mažinimo 
moksliniai tyrimai

Operatoriai ir licencijos turėtojai kasmet į 
rizikos, susijusios su naftos ir dujų veikla 
jūroje, aplinkai, sveikatai ir saugumui 
mažinimo mokslinius tyrimus ir plėtrą 
investuoja mažiausiai tokią sumą, kuri 
sudaro 5 proc. nuo investicijų į jūroje 
išgautos naftos ir dujų eksportą. Vykdomų 
mokslinių tyrimų rezultatai turi būti 
prieinami visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis



AM\911374LT.doc 167/261 PE494.690v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės rengia avarijos 
likvidavimo išorės planus, apimančius 
visus jų jurisdikcijoje jūroje esančius 
naftos ir dujų įrenginius bei vietoves, 
kurios gali būti paveiktos avarijos.

1. Valstybės narės rengia avarijos 
likvidavimo išorės planus, apimančius 
visus jų jurisdikcijoje jūroje esančius 
naftos ir dujų įrenginius, taip pat 
prijungtąją infrastruktūrą bei vietoves, 
kurios gali būti paveiktos avarijos.
Avarijos likvidavimo išorės planuose 
nurodomas operatorių vaidmuo 
likviduojant avariją pagal išorės planus ir 
jų atsakomybė padengiant avarijos 
likvidavimo pagal išorės planus sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 429
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Avarijos likvidavimo išorės planuose 
nurodomas licencijos turėtojų ir (arba) 
operatorių vaidmuo ir neatidėliojamas 
finansinis įnašas likviduojant avariją 
pagal išorės planus ir tai, kaip bus 
padengtos tiesioginės avarijos likvidavimo 
pagal išorės planus išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Avarijos likvidavimo išorės planai 2. Avarijos likvidavimo išorės planai 
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rengiami bendradarbiaujant su atitinkamais 
operatoriais, ir, kai taikytina, licencijų 
turėtojais, ir derinami su įrenginių, esančių 
arba planuojamų įrengti atitinkamoje 
vietovėje, avarijos likvidavimo vidaus 
planais. Turi būti atsižvelgiama į visus 
operatoriaus pateiktų vidaus planų 
atnaujinimus.

rengiami bendradarbiaujant su atitinkamais 
operatoriais, ir, kai taikytina, licencijų 
turėtojais, ir derinami su dabartiniais
įrenginių arba prijungtosios 
infrastruktūros, esančių arba planuojamų 
įrengti, avarijos likvidavimo vidaus 
planais. Turi būti atsižvelgiama į visus 
operatoriaus pateiktų vidaus planų 
atnaujinimus.

Or. en

Pakeitimas 431
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Avarijos likvidavimo išorės planai 
rengiami bendradarbiaujant su atitinkamais 
operatoriais, ir, kai taikytina, licencijų 
turėtojais, ir derinami su įrenginių, esančių 
arba planuojamų įrengti atitinkamoje 
vietovėje, avarijos likvidavimo vidaus 
planais. Turi būti atsižvelgiama į visus 
operatoriaus pateiktų vidaus planų 
atnaujinimus.

2. Avarijos likvidavimo išorės planai 
rengiami bendradarbiaujant su atitinkamais 
operatoriais, ir, kai taikytina, licencijų 
turėtojais, ir derinami su įrenginių, esančių 
arba planuojamų įrengti atitinkamoje 
vietovėje, avarijos likvidavimo vidaus 
planais. Turi būti atsižvelgiama į visus 
operatoriaus pateiktų vidaus planų 
atnaujinimus, o operatoriai bus išsamiai 
informuoti apie avarijos likvidavimo 
išorės planų pakeitimus, kurie su jais 
susiję.

Or. en

Pakeitimas 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Avarijos likvidavimo išorės planai 
rengiami pagal I ir V priedų nuostatas ir, 
kai taikytina, pateikiami Komisijai bei 
visuomenei.

3. Avarijos likvidavimo išorės planai 
rengiami pagal V priedo nuostatas ir, kai 
taikytina, pateikiami Komisijai, už jūroje 
vykdomą veiklą atsakingų institucijų 
forumui bei visuomenei. Skelbdamos savo 
avarijos likvidavimo išorės planus, 
valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma naftos ir dujų veikla jūroje, 
užtikrina, kad atskleista informacija 
nekeltų rizikos jūroje esančių naftos ir 
dujų įrenginių bei jų eksploatavimo 
saugai ir saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodą į I priedą reikėtų išbraukti, nes ji nesusijusi su 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
Projektą taip pat reikėtų papildyt iš 23 straipsnio 3 dalies perkeltu tekstu. Pvz., saugumo 
sumetimais valstybės narės gali nenorėti skelbti jūroje vykdomoje naftos ir dujų veikloje 
dalyvaujančiųjų pavardžių ir asmens duomenų.

Pakeitimas 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių, kad pasiektų visų geografinio 
regiono ir, jei reikia, už jo ribų esančių 
valstybių narių avarijų likvidavimo įrangos 
bei specialiųjų žinių suderinamumą.
Valstybės narės skatina sektoriaus atstovus 
atsižvelgiant į šią straipsnio dalį rengti 
suderinamas avarijos likvidavimo
priemones.

4. Valstybės narės, savo jurisdikcijai 
priklausančioje teritorijoje vykdančios 
naftos ir dujų veiklą jūroje, imasi visų 
tinkamų priemonių, kad pasiektų visų 
geografinio regiono ir, jei reikia, už jo ribų 
esančių valstybių narių avarijų likvidavimo 
įrangos bei specialiųjų žinių 
suderinamumą. Atitinkamos valstybės 
narės skatina sektoriaus atstovus 
atsižvelgiant į šią straipsnio dalį plėtoti 
suderinamą avarijos likvidavimo įrangą ir 
paslaugas.
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Or. en

Pakeitimas 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės atnaujina įrašus apie jų 
jurisdikcijoje ar teritorijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms, pagal 
abipusiškumo principą – kaimyninėms 
šalims, ir Komisijai.

6. Atitinkamos valstybės narės atnaujina 
įrašus apie jų jurisdikcijoje ar teritorijoje 
viešiesiems ir privatiesiems subjektams 
prieinamus avarijų likvidavimo įrangą ir 
paslaugas. Susipažinti su šiais įrašais 
galimybės suteikiamos kitoms valstybėms 
narėms, už jūroje vykdomą veiklą 
atsakingų institucijų forumui ir Komisijai 
paprašius, pagal abipusiškumo principą –
kaimyninėms šalims.

Or. en

Pakeitimas 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės ir operatoriai reguliariai 
bando savo pasirengimą veiksmingai 
likviduoti naftos ir dujų avarijas jūroje.

7. Atitinkamos valstybės narės ir 
operatoriai reguliariai bando savo 
pasirengimą veiksmingai likviduoti naftos 
ir dujų avarijas jūroje.

Or. en

Pakeitimas 436
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Operatorius nedelsdamas praneša 
atitinkamoms institucijoms apie didelę 
avariją arba padėtį, dėl kurios kyla 
tiesioginė didelės avarijos rizika.
Pranešime turėtų būti nurodomos avarijos
aplinkybės ir numatomi jos padariniai.

Or. en

Pakeitimas 437
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Avarijos atveju atitinkamos institucijos, 
bendradarbiaudamos su atitinkamais 
operatoriais, imasi visų būtinų priemonių 
užkirsti kelią avarijos plitimui ir jos 
padariniams likviduoti.

2. Didelės avarijos atveju operatorius imasi 
visų būtinų priemonių užkirsti kelią 
avarijos plitimui ir jos padariniams 
likviduoti. Atitinkamos valstybės narės 
institucijos gali padėti operatoriui ir jam 
tiekti papildomus išteklius.

Or. en

Pakeitimas 438
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu didelė avarija yra tokio masto, 
kad nacionalinių likvidavimo pajėgumų 
neužtenka, avarijos paveikta valstybė narė 
gali prašyti valstybių narių ir Europos 

Išbraukta.
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jūrų saugumo agentūros suteikti 
papildomą pagalbą pagal ES civilinės 
saugos mechanizmą, nustatytą Tarybos 
sprendimu 2007/779/EB.

Or. en

Pagrindimas

Galima svarstyti, ar pagalbos prašymui reikia numatyti teisines nuostatas, todėl ši dalis gali 
būti išbraukta.

Pakeitimas 439
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduodamos avariją, valstybės narės 
renka išsamiai avarijos analizei būtiną 
informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia rinkti ir pranešti, nurodyti V skyriuje, todėl ši dalis gali būti 
išbraukta.

Pakeitimas 440
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduodamos avariją, valstybės narės
renka išsamiai avarijos analizei būtiną 
informaciją.

4. Likviduodamos avariją, valstybės narės
užtikrina, kad būtų renkama išsamiai 
avarijos analizei būtina informacija.

Or. en
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Pakeitimas 441
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu galima numatyti tarpvalstybinį su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje susijusių 
avarijų poveikį, valstybės narės pateikia 
Komisijai ir valstybėms narėms ar 
abipusiškumo pagrindu – trečiosioms 
šalims, kurioms avarija gali turėti poveikį, 
informaciją, o rengdamos avarijos 
likvidavimo išorės planus atsižvelgia į 
nustatytus rizikos veiksnius. Atitinkamos 
valstybės narės koordinuoja savo avarijos 
likvidavimo planų rengimą, kad padėtų 
lengviau bendrai likviduoti avariją.

1. Jeigu galima numatyti tarpvalstybinį su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje susijusių 
avarijų poveikį, atitinkamos valstybės 
narės keičiasi informacija su valstybėmis 
narėmis ar kaimyninėmis trečiosiomis 
šalimis, kurioms avarija gali turėti poveikį, 
rengdamos savo avarijos likvidavimo 
išorės planus, ir susitaria dėl avarijos 
likvidavimo išorės planams įgyvendinti 
skirtų koordinavimo priemonių, kad 
padėtų lengviau bendrai likviduoti avariją. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijai nebūtina ir netikslinga dalyvauti sudarant dvišalius susitarimus ir priimant 
priemones, susijusius su incidento likvidavimu, tačiau jai turi būti žinoma apie šių susitarimų 
egzistavimą.

Pakeitimas 442
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės koordinuoja priemones, 
susijusias su vietovėmis už Sąjungos ribų, 
kad neleistų atsirasti galimiems 
neigiamiems naftos ir dujų operacijų jūroje 
padariniams.

2. Atitinkamos valstybės narės koordinuoja 
priemones, susijusias su vietovėmis už 
Sąjungos ribų, kad neleistų atsirasti 
galimiems neigiamiems naftos ir dujų 
operacijų jūroje padariniams.

Or. en
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Pakeitimas 443
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reguliariai bando savo 
pasirengimą veiksmingai likviduoti 
avarijas bendradarbiaudamos su 
valstybėmis narėmis, kurioms avarija gali 
turėti poveikį, atitinkamomis agentūromis 
ar trečiosiomis šalimis. Komisija gali 
prisidėti prie pratybų, kurių pagrindinis 
tikslas – išbandyti tarptautinius ir Sąjungos 
avarinius mechanizmus.

3. Atitinkamos valstybės narės reguliariai 
bando savo pasirengimą veiksmingai 
likviduoti avarijas bendradarbiaudamos su 
kitomis valstybėmis narėmis, kurioms 
avarija gali turėti poveikį, atitinkamomis 
ES agentūromis ar kaimyninėmis 
trečiosiomis šalimis. Komisija gali prisidėti 
prie pratybų, kurių pagrindinis tikslas –
išbandyti tarptautinius ir Sąjungos 
avarinius mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 444
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įvykus didelei avarijai arba kilus 
tiesioginei jos grėsmei ir jeigu kyla arba 
gali kilti tarpvalstybiniai padariniai, 
valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
susidarė avarinė padėtis, nedelsdamos 
informuoja Komisiją ir tas valstybes nares, 
kurioms ši avarinė padėtis gali turėti įtakos.

4. Įvykus didelei avarijai arba kilus 
tiesioginei jos grėsmei ir jeigu kyla arba 
gali kilti tarpvalstybiniai padariniai, 
valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
susidarė avarinė padėtis, nedelsdamos 
informuoja tas valstybes nares, kurioms ši 
avarinė padėtis gali turėti įtakos, ir 
Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 445
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijas, kurios 
taikomos sektoriaus atstovams už šio 
reglamento pažeidimus, ir imasi visų 
priemonių, būtinų jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Valstybės narės, savo jurisdikcijoje 
vykdančios su naftos ir dujų gavyba jūroje 
susijusią veiklą, nustato sankcijas, kurios 
taikomos operatoriams už šio reglamento 
pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Or. en

Pakeitimas 446
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal šio reglamento 35 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad šio reglamento 
I–VI prieduose nustatyti reikalavimai būtų 
pritaikyti prie naujausių atitinkamų 
technologijų ir procedūrų pokyčių.

1. Komisijai pagal šio reglamento 
35 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad šio reglamento 
VI priedo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyti 
reikalavimai būtų pritaikyti prie naujausių 
atitinkamų technologijų ir procedūrų 
pokyčių.

Or. en

Pakeitimas 447
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija taip pat gali priimti Išbraukta.
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deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 35 straipsnį, kad tiksliai 
nustatytų reglamento reikalavimų taikymo 
tvarką, susijusią su:
a) pranešime apie projektą arba didelių 
pavojų ataskaitoje pateiktina išsamia 
informacija, kaip nurodyta II priedo 1, 2, 
3 ir 6 punktuose;
b) pranešimais apie gręžinius ir (arba) 
mišrias operacijas, kaip nurodyta II 
priedo 4 ir 7 punktuose;
c) reikalavimais, susijusiais su 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekama 
patikra, kaip nurodyta II priedo 5 punkto 
d papunktyje, kompetentingų institucijų 
veiklos ir organizavimo reikalavimais, 
nurodytais III priede; ir
„ŠIOS DALIES TRŪKSTA ARBA JI 
YRA NETINKAMOJE VIETOJE.“
d) reikalavimais, susijusiais su operatorių 
vykdama didelių pavojų prevencija, kaip 
nurodyta IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šiems aspektams bus taikomi deleguotieji aktai, bus sudėtinga juos nuolat atnaujinti, 
siekiant perteikti atitinkamus esminius techninius ar įrenginių pakeitimus, į kuriuos gali tekti 
atsižvelgti. Todėl prieduose turėtų būti nustatyti būtinieji reikalavimai ir iš kompetentingų 
institucijų reikalaujama atnaujinti ir tobulinti standartus, nes dėl to gali būti numatomi 
papildomi informacijos reikalavimai nei tie, kurie pateikti prieduose.

Pakeitimas 448
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija taip pat gali priimti 
deleguotuosius aktus pagal šio reglamento 
35 straipsnį, kad tiksliai nustatytų 

2. Komisija, pasikonsultavusi su ES 
institucijų grupe, sektoriaus atstovais ir 
profesinių sąjungų atstovais, gali priimti 
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reglamento reikalavimų taikymo tvarką, 
susijusią su:

deleguotuosius aktus pagal šio reglamento 
35 straipsnį, kad tiksliai nustatytų 
reglamento reikalavimų taikymo tvarką, 
susijusią su:

Or. en

Pakeitimas 449
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiui, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 450
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
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reglamento įsigaliojimo dienos. suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo ... *.
*Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

Jei šie reikalavimai bus palikti, jie turėtų galioti nustatytą laikotarpį.

Pakeitimas 451
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 34 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 34 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė
prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba pranešė Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 452
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b 
punktas pakeičiamas taip:

1. Komisija, prieš iš dalies keisdama 
Direktyvą 2004/35/EB, atlieka poveikio 
vertinimą, kad sužinotų, kaip išplėtus
direktyvos taikymo geografinę aprėptį bus 
paveikti visi jūrų pramonės sektoriai. 
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Komisija užtikrina, kad būtų visapusiškai 
konsultuojamasi su susijusiais sektoriais, 
įskaitant žuvininkystės ir draudimo 
sektorius.

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva (Direktyva 2004/35/EB) taikoma ne tik naftos ir 
dujų pramonei, bet visų jūrų sektoriaus sričių pramonei. Todėl bet koks dalinis šio 
reglamento pakeitimas neišvengiamai turės įtakos kitų jūrų sektoriaus sričių pramonei, ypač 
žuvininkystei. Komisija turi užtikrinti, kad Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva galėtų 
toliau būti tinkamai, praktiškai ir veiksmingai taikoma susijusiuose sektoriuose.

Pakeitimas 453
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b 
punktas pakeičiamas taip:

1. Naftos ir dujų operacijų jūroje 
atžvelgiu tos direktyvos 2 straipsnio 1 
dalies b punktas pakeičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 a straipsnis
Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę dalinis 
pakeitimas
Direktyva 2008/99/EB iš dalies keičiama 
taip:
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(1) 3 straipsnyje iš dalies keičiamas šis 
punktas:
„(h) elgesys, dėl kurio smarkiai blogėja 
saugomoje teritorijoje esanti buveinė, 
įskaitant didelę avariją, kurią sukelia 
jūroje vykdomos naftos ir dujų 
operacijos;“
(2) A priedas papildomas šia įtrauka:
„– Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva XX/XX/ES dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir
gavybos saugos“.

Or. en

Pakeitimas 455
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 a straipsnis
Ataskaitos Europos Parlamentui ir 

Tarybai
Komisija iki 2013 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
finansinio saugumo priemonių 
prieinamumo ataskaitą ir prie jos prideda 
pasiūlymus dėl priemonių, kuriomis 
siekiama palengvinti finansinių garantijų 
teikimą.
Komisija iki 2013 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą dėl atitinkamų priemonių, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES 
įsisteigusios įmonės pasauliniu mastu 
veiktų laikydamosi šio reglamento 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 456
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginių operatoriai visus šio reglamento
reikalavimus turi įvykdyti per dvejus metus 
nuo jo įsigaliojimo, išskyrus:

Įrenginių operatoriai visus šios direktyvos
reikalavimus turi įvykdyti per [3] metus 
nuo jos įsigaliojimo, išskyrus:

Or. en

Pagrindimas

Jei šis teisės aktas bus direktyva, reikėtų nustatyti trejų metų terminą.

Pakeitimas 457
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginių operatoriai visus šio reglamento 
reikalavimus turi įvykdyti per dvejus metus 
nuo jo įsigaliojimo, išskyrus:

Įrenginių operatoriai visus šio reglamento 
reikalavimus turi įvykdyti per trejus metus 
nuo jo įsigaliojimo, išskyrus:

Or. en

Pakeitimas 458
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gavybai neskirtų įrenginių operatorius, 
sudariusius sutartį, tačiau dar 
neįsikūrusius vietovėje, kurie visus šio 

a) gavybai neskirtų įrenginių operatorius, 
kurie visus šios direktyvos reikalavimus 
turi įvykdyti per [2] metus nuo jos 
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reglamento reikalavimus turi įvykdyti per 
vienerius metus nuo jo įsigaliojimo arba 
anksčiau pagal susitarimą su 
kompetentinga institucija;

įsigaliojimo arba anksčiau pagal susitarimą 
su kompetentinga institucija.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis teisės aktas bus direktyva, reikėtų nustatyti dvejų metų terminą.

Pakeitimas 459
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) planuojamų įrenginių operatorius, kurie 
turi įvykdyti visus šio reglamento
reikalavimus, nebent su kompetentinga 
institucija būtų susitarta kitaip, ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per vienerius 
metus nuo jo įsigaliojimo;

b) planuojamų gavybos įrenginių 
operatorius, kurie turi įvykdyti visus šios 
direktyvos reikalavimus, nebent su 
kompetentinga institucija būtų susitarta 
kitaip, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 
per [2] metus nuo jo įsigaliojimo;

Or. en

Pagrindimas

Jei šis teisės aktas bus direktyva, reikėtų nustatyti dvejų metų terminą.

Pakeitimas 460
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) planuojamų įrenginių operatorius, kurie 
turi įvykdyti visus šio reglamento 
reikalavimus, nebent su kompetentinga 
institucija būtų susitarta kitaip, ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per vienerius 

b) planuojamų gavybos įrenginių 
operatorius, kurie turi įvykdyti visus šio 
reglamento reikalavimus, nebent su 
kompetentinga institucija būtų susitarta 
kitaip, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 
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metus nuo jo įsigaliojimo; per vienerius metus nuo jo įsigaliojimo;

Or. en

Pakeitimas 461
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gręžinių operatorius, kurie visus šio 
reglamento reikalavimus turi įvykdyti per 
3 mėnesius nuo jo įsigaliojimo arba 
anksčiau pagal susitarimą su 
kompetentinga institucija.

c) gręžinių operatorius, kurie visus šios 
direktyvos reikalavimus turi įvykdyti per 
[12] mėnesių nuo jo įsigaliojimo arba 
anksčiau pagal susitarimą su 
kompetentinga institucija.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis teisės aktas bus direktyva, reikėtų nustatyti 12 mėnesių terminą.

Pakeitimas 462
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš ES priimant nuostatas dėl 
finansinių garantijų, valstybės narės 
apibrėžia, kurios priemonės (inter alia, 
draudimas, rezervų fondai, banko 
garantijos, ir (arba) rizikos paskirstymas) 
yra tinkamos siekiant užtikrinti, kad 
operatoriai bet kuriuo jūroje vykdomų 
projektų etapu (žvalgybos, gavybos ir 
eksploatacijos nutraukimo) įrodytų savo 
gebėjimą atlyginti žalą, padarytą vykdant 
operacijas. Valstybės narės per metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
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praneša, kurios priemonės buvo 
apibrėžtos.

Or. en

Pakeitimas 463
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės dalyvavimas, susijęs su 
leidimais pagal Direktyvą 94/22/EB

Visuomenės dalyvavimas vadovaujantis 
Direktyva 2001/42/EB, Direktyva 
85/337/EEB, Direktyva 92/43/EEB ir 
Direktyva 79/409/EB

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta pastabose dėl 5 straipsnio, šis reikalavimas turėtų būti skirtas tik esamiems 
visuomenės dalyvavimo reikalavimams. Todėl atitinkamai buvo pakeista antraštinė dalis.

Pakeitimas 464
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie 
prašymų išduoti licenciją pateikimą 
valstybėms narėms, ir kad atitinkama 
informacija apie tokius pasiūlymus būtų 
prieinama visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;

a) visuomenė viešais pranešimais, 
kompetentingų institucijų tinklalapiuose
arba kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie 
prašymų išduoti licenciją pateikimą 
valstybėms narėms, ir kad atitinkama 
informacija apie tokius pasiūlymus būtų 
prieinama visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;
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Or. ro

Pakeitimas 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu 
jos prieinamos, būtų informuojama apie 
prašymų išduoti licenciją pateikimą 
valstybėms narėms, ir kad atitinkama 
informacija apie tokius pasiūlymus būtų 
prieinama visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis (bet 
neapsiribojant vien jomis) būtų 
informuojama apie prašymų išduoti 
licenciją pateikimą valstybėms narėms, ir 
kad atitinkama informacija apie tokius 
pasiūlymus būtų prieinama visuomenei, 
įskaitant, be kita ko, informaciją apie teisę 
dalyvauti ir apie tai, kam galima pateikti 
pastabas ar klausimus;

Or. lt

Pakeitimas 466
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie 
prašymų išduoti licenciją pateikimą 
valstybėms narėms, ir kad atitinkama 
informacija apie tokius pasiūlymus būtų 
prieinama visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie 
atitinkamų prašymų pateikimą valstybėms 
narėms, ir kad atitinkama informacija apie 
tokius pasiūlymus būtų prieinama 
visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukiama „išduoti licenciją“, kad nuostatos būtų taikomos ir kitiems atitinkamiems 
prašymams.

Pakeitimas 467
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visuomenė turėtų teisę pareikšti pastabas 
ir nuomonę, kol dar svarstomos visos 
pasirinktys ir nepriimti sprendimai dėl 
prašymų išduoti licenciją;

b) visuomenė turėtų teisę pareikšti pastabas 
ir nuomonę, kol dar svarstomos visos 
pasirinktys ir nepriimti sprendimai dėl 
prašymų;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama „išduoti licenciją“ − žr. pastabas dėl 1 punkto a papunkčio.

Pakeitimas 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apsvarsčiusios visuomenės pateiktas 
pastabas ir nuomones, valstybė narės deda 
pagrįstas pastangas, kad praneštų 
visuomenei apie priimtus sprendimus ir jų 
priežastis bei motyvus, kuriais tokie 
sprendimai yra grindžiami, įskaitant 
informaciją apie visuomenės dalyvavimo 
procesą.

d) apsvarsčiusios visuomenės pateiktas 
pastabas ir nuomones, valstybė narės 
praneša visuomenei apie priimtus 
sprendimus ir jų priežastis bei motyvus, 
kuriais tokie sprendimai yra grindžiami, 
įskaitant informaciją apie visuomenės 
dalyvavimo procesą.

Or. lt
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Pakeitimas 469
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Turi būti nustatyti pagrįsti terminai, kad 
būtų numatyta pakankamai laiko 
kiekvienam iš skirtingų visuomenės 
dalyvavimo etapų. Valstybės narės nustato, 
kurie visuomenės atstovai turi teisę 
dalyvauti pagal šio straipsnio 1 dalį, 
įskaitant atitinkamas nevyriausybines 
organizacijas, atitinkančias nacionalinėje 
teisėje nustatytus reikalavimus, pvz., 
organizacijas, veikiančias aplinkos 
apsaugos ar saugos jūroje srityje.

2. Turi būti nustatyti pagrįsti terminai, kad 
būtų numatyta pakankamai laiko 
kiekvienam iš skirtingų visuomenės 
dalyvavimo etapų. Valstybė narė nustato, 
kurie visuomenės atstovai turi teisę 
dalyvauti pagal šio straipsnio 1 dalį, 
įskaitant visas atitinkamas nevyriausybines 
organizacijas, atitinkančias nacionalinėje 
teisėje nustatytus reikalavimus, pvz., 
organizacijas, veikiančias aplinkos 
apsaugos ar saugos jūroje srityje.

Or. en

Pakeitimas 470
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su sutikimo procedūra susijusiems 
dokumentams taikomi reikalavimai

Informacija, kurią reikia pateikti 
pranešime apie gavybos įrenginio projektą 
ar perkėlimą

Or. en

Pakeitimas 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 a antraštinė dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinieji reikalavimai – šiame priede 
numatyti reikalavimai dėl teiktinos 
informacijos. Kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į gerosios patirties pokyčius ir 
bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti 
papildomos informacijos, kurioje būtų 
nurodomi atitinkami esminiai techniniai 
ar įrenginių pakeitimai, į kuriuos gali 
tekti atsižvelgti. Už jūroje vykdomą veiklą 
atsakingų institucijų ES grupė yra 
priemonė, kuria pasitelkus gali būti 
nustatyti ir nurodyti tokie pakeitimai.

Or. en

Pakeitimas 472
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 9 straipsnį pateikiamame pranešime 
apie gavybos įrenginio projektą pateikiama 
bent tokia informacija:

Pagal 9 straipsnį pateikiamuose 
pranešimuose apie gavybos įrenginio 
projektą ir perkėlimą pateikiama bent tokia 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 473
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) projektavimo veiklai taikomo proceso 
aprašymas, taikomi atitinkami standartai ir 
su šiuo procesu siejamos projektavimo 

2) projekto koncepcijos ir gavybos 
operacijų proceso aprašymas pradedant 
pirmine koncepcija ir baigiant pateiktu 
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galimybės; projektu ar pasirinktu esamu įrenginiu, 
taikomi atitinkami standartai ir su šiuo
procesu susijusios projekto koncepcijos;

Or. en

Pakeitimas 474
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) įrodymas, kad koncepcija yra tokia, jog 
didelių pavojų rizika sumažinama iki 
priimtino lygio;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) įrenginio ir numatomoje jo buvimo 
vietoje esančių sąlygų aprašymas 
atsižvelgiant į įrenginio amžių ir 
numatomą jo gyvavimo trukmę;

Or. en

Pakeitimas 476
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) bendras saugos valdymo sistemos, kurią 
taikant didelių pavojų rizikos kontrolės 
priemonės bus išlaikomos tinkamos būklės, 
aprašymas, įskaitant numatomą pasirinkti 
nepriklausomos patikros sistemą.

7) bendras saugos valdymo sistemos, kurią 
taikant didelių pavojų rizikos kontrolės 
priemonės bus išlaikomos tinkamos būklės, 
aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

Patikra turi būti pradėta kiek galima anksčiau, kitaip ji nebus veiksminga.

Pakeitimas 477
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) bendras saugos valdymo sistemos, kurią 
taikant didelių pavojų rizikos kontrolės 
priemonės bus išlaikomos tinkamos būklės, 
aprašymas, įskaitant numatomą pasirinkti 
nepriklausomos patikros sistemą.

7) bendras saugos valdymo sistemos, kurią 
taikant didelių pavojų rizikos kontrolės 
priemonės bus išlaikomos tinkamos būklės, 
aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 478
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) nepriklausomų patikros priemonių 
aprašymas ir saugai labai svarbių 
elementų ir būtinų jų charakteristikų 
pirminis sąrašas;
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Or. en

Pakeitimas 479
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) jei esami gavybos įrenginys turi būti 
perkeltas į naują vietą, kur bus 
naudojamas kitoms gavyboms 
operacijoms,− pagrindimas, kad įrenginys 
yra tinkamas siūlomoms gavybos 
operacijoms;

Or. en

Pakeitimas 480
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies pirmos pastraipos 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) jei gavybai neskirtas įrenginys bus 
pritaikytas naudoti kaip gavybos 
įrenginys,− pagrindimas, kad įrenginys 
yra tinkamas pritaikyti gavybos 
operacijoms.

Or. en

Pakeitimas 481
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) įrenginio ir prijungtosios 
infrastruktūros bei visų kitų statinių, 
įskaitant prie jų prijungtus gręžinius,
aprašymas;

3) įrenginio ir bet kokios sąsajos su kitais 
įrenginiais ar prijungtąja infrastruktūra
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 482
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos 
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 
asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
įskaitant visas saugioms operacijoms 
kylančias kliūtis, susijusias su aplinka, 
meteorologinėmis sąlygomis ir jūros 
dugnu, ir kad jų kontrolės priemonės yra 
tinkamos didelį pavojų keliančio įvykio 
rizikai asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio. Teikiant šį įrodymą 
įvertinamas laikotarpis iki atsako į naftos 
išsiliejimą;

Or. en

Pakeitimas 483
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos 
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės, įskaitant 
susijusius saugai labai svarbius aspektus,
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asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

yra ir išliks tinkamos didelį pavojų 
keliančio įvykio rizikai asmenims ir 
aplinkai sumažinti iki priimtino lygio;

Or. en

Pakeitimas 484
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) išsami informacija apie įrenginį ir 
gręžinio kontrolės, proceso saugumo, 
pavojingų medžiagų izoliavimo, gaisro ir 
sprogimo prevencijos, darbuotojų apsaugos 
nuo pavojingų medžiagų ir aplinkos nuo 
kylančio didelio pavojaus įvykio (laikantis 
avarinio vidaus plano pagal V priedą) 
užtikrinimo priemonės;

6) išsami informacija apie įrangą ir (jei
reikia) gręžinio kontrolės, proceso 
saugumo, pavojingų medžiagų izoliavimo, 
gaisro ir sprogimo prevencijos, darbuotojų 
apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir 
aplinkos nuo kylančio didelio pavojaus 
įvykio (laikantis avarijos likvidavimo
vidaus plano pagal V priedą) užtikrinimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 485
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) išsami informacija apie įdiegtas 
priemones, kurių paskirtis – apsaugoti 
platformoje esančius asmenis nuo didelių 
pavojų ir užtikrinti saugų jų evakavimą ir 
juos išgelbėti, taip pat prižiūrėti kontrolės 
sistemas, kad būtų neleista padaryti žalos 
įrenginiui ir aplinkai, jeigu visas personalas 
būtų evakuotas;

7) išsami informacija apie įdiegtas 
priemones, kurių paskirtis – apsaugoti 
įrenginyje esančius asmenis nuo didelių 
pavojų ir užtikrinti saugų jų evakavimą ir 
gelbėjimą, taip pat priemones, kurių 
paskirtis − kontrolės sistemų priežiūra, 
kad būtų neleista padaryti žalos įrenginiui 
ir aplinkai, jeigu visas tas personalas būtų 
evakuotas;
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Or. en

Pakeitimas 486
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) atitinkami kodeksai, standartai ir 
gairės, naudojami statant ir pradedant 
eksploatuoti įrenginį;

8) išsami informacija apie atitinkamus 
kodeksus, standartus ir gaires, 
naudojamus statant ir pradedant 
eksploatuoti įrenginį;

Or. en

Pakeitimas 487
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) informacija apie operacijų saugos 
valdymo sistemą, priežiūros, keitimo ir 
patikros sistemas, įskaitant pagrindinius 
įrenginio eksploatavimo apribojimus, 
kontroliuojamus taikant valdymo sistemą;

9) operacijų, priežiūros ir keitimo saugos
valdymo sistemų aprašymas;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 9 straipsnyje pateikiamą reikalavimų sąrašą.

Pakeitimas 488
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 10 punktas



AM\911374LT.doc 195/261 PE494.690v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) informacija apie patikros sistemą pagal 
šio priedo 5 skirsnio 2 punktą;

10) išsami informacija apie patikros 
sistemą pagal šio priedo 5 skirsnio 
2 punktą;

Or. en

Pakeitimas 489
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) informacija, turinti reikšmę šio 
reglamento reikalavimams ir gauta pagal 
kitus taikytinus Sąjungos teisės aktus, 
visų pirma direktyvas 92/91/EB ir 
85/337/EEB;

12) bet kokia informacija, turinti reikšmės
šio reglamento reikalavimams ir gauta 
pagal Direktyvos 92/91/EB didelių avarijų 
prevencijos reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 490
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) naftos ir dujų operacijų jūroje 
atžvilgiu − papildomas aplinkos aspektų, 
kuriems gali būti padaryta reikšminga 
įtaka, aprašymas, nustatytų galimų 
padarinių aplinkai, visų pirma teršalų 
išleidimo į aplinką, įvertinimas, taip pat 
tokio išleidimo prevencijai, sumažinimui 
ar kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant 
stebėseną, aprašymas, kuriuos gali atitikti 
aprašymai ir įvertinimas pagal Direktyvą 
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85/337/EEB ir priimti kompetentinga 
institucija;.

Or. en

Pakeitimas 491
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies pirmos pastraipos 13 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) patvirtinamasis avarijos likvidavimo 
vidaus planas pagal 12 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 492
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos 
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 
asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
įskaitant bet kokias saugioms operacijoms 
kylančias kliūtis, susijusias su aplinka, 
meteorologinėmis sąlygomis ir jūros 
dugnu, ir kad jų kontrolės priemonės yra 
tinkamos didelį pavojų keliančio įvykio 
rizikai asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio. Teikiant šį įrodymą 
įvertinamas laikotarpis iki atsako į naftos 
išsiliejimą;

Or. en
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Pakeitimas 493
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 
asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės ir saugai 
labai svarbūs aspektai yra ir išliks tinkami
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 
asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
toleruotino lygio;

Or. en

Pakeitimas 494
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) išsami informacija apie įrenginį ir 
gręžinio kontrolės, proceso saugumo, 
pavojingų medžiagų izoliavimo, gaisro ir 
sprogimo prevencijos, darbuotojų apsaugos 
nuo pavojingų medžiagų ir aplinkos nuo 
kylančio didelio pavojaus įvykio (laikantis 
avarinio vidaus plano pagal V priedą) 
užtikrinimo priemonės;

6) išsami informacija apie įrenginį ir 
gręžinio kontrolės ir (jei reikia) proceso 
saugumo, pavojingų medžiagų izoliavimo, 
gaisro ir sprogimo prevencijos, darbuotojų 
apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir 
aplinkos nuo kylančio didelio pavojaus 
įvykio (laikantis avarijos likvidavimo 
vidaus plano pagal V priedą) užtikrinimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 495
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) išsami informacija apie įdiegtas 
priemones, kurių paskirtis – apsaugoti 
platformoje esančius asmenis nuo didelių 
pavojų ir užtikrinti saugų jų evakavimą ir 
juos išgelbėti, taip pat prižiūrėti kontrolės 
sistemas, kad būtų neleista padaryti žalos 
įrenginiui ir aplinkai, jeigu visas personalas 
būtų evakuotas;

7) išsami informacija apie įdiegtas 
priemones, kurių paskirtis – apsaugoti 
įrenginyje esančius asmenis nuo didelių 
pavojų ir užtikrinti saugų jų evakavimą ir 
gelbėjimą, taip pat priemones, kurių 
paskirtis − kontrolės sistemų priežiūra, 
kad būtų neleista padaryti žalos įrenginiui 
ir aplinkai, jeigu visas tas personalas būtų 
evakuotas;

Or. en

Pakeitimas 496
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) atitinkami kodeksai, standartai ir 
gairės, naudojami statant ir pradedant 
eksploatuoti įrenginį;

8) išsami informacija apie atitinkamus 
kodeksus, standartus ir gaires, 
naudojamus statant ir pradedant 
eksploatuoti įrenginį;

Or. en

Pakeitimas 497
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) įrodymas, kad nustatyti visi visų 
veiksmų, kuriuos įrenginys gali atlikti, 
dideli pavojai ir kad didelį pavojų keliančio 
įvykio rizika asmenims ir aplinkai 
sumažinta iki priimtino lygio;

9) įrodymas, kad nustatyti visi visų 
operacijų, kurias įrenginys gali atlikti, 
dideli pavojai ir kad didelį pavojų keliančio 
įvykio rizika asmenims ir aplinkai 
sumažinta iki priimtino lygio;
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Or. en

Pakeitimas 498
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) išsami informacija apie saugioms 
operacijoms taikomus apribojimus, 
susijusius su aplinka, meteorologinėmis 
sąlygomis ir jūros dugnu, taip pat su jūros 
dugnu susijusių rizikos veiksnių ir jūros 
pavojų (pavyzdžiui, vamzdynų ir gretimų 
įrenginių švartavimosi vietų) nustatymo 
tvarka;

10) išsami informacija apie visus saugioms 
operacijoms taikomus apribojimus, 
susijusius su aplinka, meteorologinėmis 
sąlygomis ir jūros dugnu, taip pat su jūros 
dugnu susijusių rizikos veiksnių ir jūros 
pavojų (pavyzdžiui, vamzdynų ir gretimų 
įrenginių švartavimosi vietų) nustatymo 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 499
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal 18 straipsnį parengta 
operatoriaus didelių avarijų prevencijos 
politikos apžvalga;

Or. en

Pakeitimas 500
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 11 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) informacija apie operacijoms, 
priežiūrai ir pakeitimams taikoma saugos 
valdymo sistema;

11) įrenginio operacijų, priežiūros ir 
pakeitimo saugos valdymo sistemos 
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 501
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) informacija apie patikros sistemą pagal 
šio priedo 5 skirsnio 2 punktą;

12) išsami informacija apie 
nepriklausomos patikros sistemą pagal šio 
priedo 5 skirsnio 2 punktą;

Or. en

Pakeitimas 502
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) visa kita svarbi informacija, 
pavyzdžiui, jeigu du ar daugiau įrenginių 
veikia kartu ir tai turi įtakos kurio nors 
vieno ar visų įrenginių galimybei kelti 
didelį pavojų;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 503
Vicky Ford



AM\911374LT.doc 201/261 PE494.690v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

14) bet kokia informacija, turinti reikšmės 
šio reglamento reikalavimams ir gauta 
pagal Direktyvos 92/91/EB didelių avarijų 
prevencijos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 9 straipsnyje pateikiamą reikalavimų sąrašą.

Pakeitimas 504
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) naftos ir dujų operacijų jūroje 
atžvilgiu − papildomas aplinkos aspektų, 
kuriems gali būti padaryta reikšminga 
įtaka, aprašymas, nustatytų galimų 
padarinių aplinkai, visų pirma teršalų 
išleidimo į aplinką, įvertinimas, taip pat 
tokio išleidimo prevencijai, sumažinimui 
ar kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant 
stebėseną, aprašymas, kuriuos gali atitikti 
aprašymai ir įvertinimas, pateikti pagal 
Direktyvą 85/337/EEB ir priimti 
kompetentinga institucija;

Or. en
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Pakeitimas 505
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies pirmos pastraipos 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) patvirtinamasis avarijos likvidavimo 
vidaus planas pagal 12 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas iš 9 straipsnio. Tai turėtų būti atskiras reikalavimas, nes avarijos atveju bus 
naudojamasi veiklos dokumentu.

Pakeitimas 506
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 13 straipsnį pateikiamame pranešime 
apie gręžinį turi būti pateikiama bent tokia 
informacija:

Pagal 13 straipsnį pateikiamame pranešime 
apie gręžinio eksploatavimo operacijas
turi būti pateikiama bent tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 507
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) numatomo naudoti įrenginio 
pavadinimas ir savininkas;

2) numatomo naudoti įrenginio 
pavadinimas ir įrenginio savininko 
pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas;
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Or. en

Pakeitimas 508
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) naftos ir dujų operacijų jūroje 
atžvilgiu − papildomas aplinkos aspektų, 
kuriems gali būti padaryta reikšminga 
įtaka, aprašymas, nustatytų galimų 
padarinių aplinkai, visų pirma teršalų
išleidimo į aplinką, įvertinimas, taip pat 
tokio išleidimo prevencijai, sumažinimui 
ar kompensavimui numatytų techninių ir 
netechninių priemonių, įskaitant 
stebėseną, aprašymas, kuriuos gali atitikti 
aprašymai ir įvertinimas, pateikti pagal 
Direktyvą 85/337/EEB ir priimti 
kompetentinga institucija;

Or. en

Pagrindimas

Teikiama nuoroda į atitinkamą poveikio aplinkai įvertinimą, kuris turėtų būti pateiktas kaip 
atskiras dokumentas, nes jis gali būti jau atskirai peržiūrėtas.

Pakeitimas 509
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) patvirtinamasis avarijos likvidavimo 
vidaus planas pagal 12 straipsnį;

Or. en
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Pagrindimas

Perkelta į 9 straipsnyje pateikiamą reikalavimų sąrašą.

Pakeitimas 510
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) išsami informacija, identifikuojanti 
gręžinį, ir bet kokia sąsaja su kitais 
gręžiniais ar kitais plėtros objektais;

3) išsami informacija, identifikuojanti 
gręžinį, ir bet kokia sąsaja su įrenginiais ar 
prijungtąja infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 511
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) informacija apie gręžinio darbo 
programą, įskaitant jo eksploatavimo 
laikotarpį, užkardų, neleidžiančių prarasti 
gręžinio kontrolės, patikrą ir numatomą
gręžinio būklę užbaigus jo eksploatavimą;

4) informacija apie gręžinio darbo 
programą, įskaitant jo eksploatavimo 
laikotarpį, užkardų, neleidžiančių prarasti 
gręžinio kontrolės, (įrangos, gręžimo 
skysčių, cemento ir kt.) patikrą, gręžinio 
tako krypties kontrolę ir saugaus 
eksploatavimo apribojimus, atsižvelgiant į 
rizikos vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Sujungta, nes būta nemenko sutapimo.

Pakeitimas 512
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) INFORMACIJA, PATEIKTINA 
VYKDANT GRĘŽINIO 
EKSPLOATAVIMO OPERACIJAS
Pagal 13 straipsnį pateikiamame 
pranešime apie gręžinio eksploatavimo 
operacijas turi būti pateikiama bent tokia 
informacija:
1) operatoriaus pavadinimas arba vardas 
bei pavardė ir adresas;
2) įrenginio pavadinimas ir įrenginio 
savininko pavadinimas (vardas, pavardė) 
ir adresas;
3) išsami informacija, identifikuojanti 
gręžinį, ir bet kokia sąsaja su įrenginiais 
ar prijungtąja infrastruktūra;
4) nuo operacijų vykdymo pradžios arba 
nuo ankstesnės ataskaitos pateikimo 
dienos vykdytų operacijų trumpas 
išdėstymas;
5) diametras ir tikslus vertikalus 
išmatuotas gylis:
a) visų gręžinių; ir
b) visų įrengtų gręžinių vamzdžių;
6) gręžimo skysčio tankis ataskaitos 
pateikimo metu; ir
7) vykdant operacijas jau esamame 
gręžinyje − dabartinė gręžinio 
eksploatacinė būklė;

Or. en

Pagrindimas

Pagal teisės aktą turėtų būti reikalaujama reguliariai teikti gręžinio operacijų ataskaitas, kai 
esama angliavandenilių išskyrimo į aplinką rizikos.
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Pakeitimas 513
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) išsami gręžinio projekto informacija, 
įskaitant informaciją apie užkardas, 
neleidžiančias prarasti gręžinio kontrolės 
(įranga, gręžimo skysčiai, cementas ir kt.), 
gręžinio tako krypties kontrolę ir saugaus 
eksploatavimo apribojimus, atsižvelgiant į 
rizikos vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas prijungtas prie II priedo 4 dalies 4 pastraipos, nes šios dvi pastraipos sutampa.

Pakeitimas 514
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) išsami informacija apie gręžinio 
konfigūracijas užbaigus operacijas, t. y. 
gręžinio eksploatavimas laikinai arba 
visam laikui nutrauktas arba jis baigtas 
komplektuoti būsimam naudojimui;

8) išsami informacija apie siūlomas
gręžinio konfigūracijas užbaigus 
operacijas, t. y. gręžinio eksploatavimas 
laikinai sustabdytas arba visam laikui 
nutrauktas, ir informacija, ar buvo 
sumontuota papildoma gavybos įranga
būsimam naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 515
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) esamo gręžinio atveju – svarbi 
informacija apie jo istoriją ir būklę;

9) esamo gręžinio atveju – informacija apie 
jo istoriją ir būklę;

Or. en

Pakeitimas 516
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) jeigu gręžinį numatoma eksploatuoti 
naudojant gavybai neskirtą įrenginį, 
pateikiama tokia papildoma informacija

11) jeigu gręžinį numatoma pastatyti, keisti 
ar techniškai prižiūrėti naudojant gavybai 
neskirtą įrenginį, pateikiama tokia 
papildoma informacija:

Or. en

Pakeitimas 517
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 11 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie meteorologines, jūrų ir 
jūros dugno sąlygas vietoje, įskaitant bet 
kokias fizines kliūtis, kaip antai 
vamzdynus;

a) išsami informacija apie visus saugioms 
operacijoms taikomus apribojimus, 
susijusius su aplinka, meteorologinėmis 
sąlygomis ir jūros dugnu, taip pat su jūros 
dugnu susijusių rizikos veiksnių ir jūros 
pavojų, kaip antai vamzdynų ir gretimų 
įrenginių švartavimosi vietų, nustatymo 
tvarka;

Or. en
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Pakeitimas 518
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Informacija, reikšminga kitiems šiame 
reglamente numatytiems reikalavimams ir 
gauta pagal kitus taikytinus Sąjungos 
teisės aktus, visų pirma direktyvas 
92/91/EB ir 85/337/EEB.

2) bet kokia informacija, reikšminga 
kitiems šiame reglamente numatytiems 
reikalavimams ir gauta pagal Direktyvos 
92/91/EB didelių avarijų prevencijos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia geriau paaiškinti, kokia informacija turi būti pateikta pagal II priedą. Nuoroda į 
Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą turėtų būti perkelta į kitą skyrių.

Pakeitimas 519
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius nepriklausomumo nuo 
įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

1. Nepriklausomas patikrą atliekantis
asmuo turi atitikti tokius nepriklausomumo 
nuo įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 520
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius nepriklausomumo nuo 
įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

1. Nepriklausomas patikrą atliekantis
asmuo turi atitikti tokius nepriklausomumo 
nuo įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 521
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius nepriklausomumo nuo 
įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

1. Nepriklausomas patikrą atliekantis
asmuo turi atitikti tokius nepriklausomumo 
nuo įrenginio ar gręžinio operatoriaus 
reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 522
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius nepriklausomumo nuo 
įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:

1. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius visiško nepriklausomumo 
nuo įrenginio operatoriaus ar gręžinio 
operatoriaus reikalavimus:
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Or. en

Pakeitimas 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto -a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) jis yra nepriklausomas juridinis 
asmuo;

Or. en

Pakeitimas 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto -aa papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) jis neturi interesų konflikto su 
įrenginio operatoriumi ar gręžinio 
operatoriumi;

Or. en

Pakeitimas 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto -ab papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) nepriklausoma trečioji šalis ir 
asmenys, kurie jai padeda, nėra 
komerciniu ar finansiniu požiūriu 
suinteresuoti operatoriaus vykdysimomis 
operacijomis;
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Or. en

Pakeitimas 526
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jis pagal savo funkcijas neprivalo 
svarstyti jokio saugai labai svarbaus 
aspekto ar konkretaus įrenginio, su kuriuo 
jis anksčiau buvo susijęs arba kurio atveju 
gali kilti abejonių dėl jo objektyvumo;

a) jis pagal savo funkcijas neprivalo 
svarstyti jokio saugai labai svarbaus 
aspekto ar konkretaus įrenginio, kurio 
atveju galėtų kilti interesų konfliktas ir
abejonių dėl jo objektyvumo;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose srityse nėra aišku, kad ne patikrą atliekantis asmuo, o operatorius turi atlikti 
įvertinimą ir pateikti atitinkamus pareiškimus, pagrįstus nepriklausomos patikros išvadomis. 
Apskritai reikėtų aiškiau nurodyti operatorių pareigas. Sprendžiant šią problemą įtrauktos 
kai kurios korekcijos.

Pakeitimas 527
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jis pagal savo funkcijas neprivalo 
svarstyti jokio saugai labai svarbaus 
aspekto ar konkretaus įrenginio, su kuriuo 
jis anksčiau buvo susijęs arba kurio atveju 
gali kilti abejonių dėl jo objektyvumo;

a) jis pagal savo funkcijas neprivalo 
svarstyti jokio saugai labai svarbaus 
aspekto ar konkretaus įrenginio, su kuriuo 
jis anksčiau buvo susijęs arba kurio atveju 
kokiu nors būdu galėtų kilti interesų 
konfliktas ar abejonių dėl jo objektyvumo;

Or. en
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Pakeitimas 528
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis yra pakankamai nepriklausomas nuo 
valdymo sistemos, kuriai tenka arba yra 
tekusi atsakomybė už bet kokį 
nepriklausomos patikros ar gręžinio 
tikrinimo sistemos sudedamosios dalies
aspektą, siekiant užtikrinti jo objektyvumą 
atliekant funkcijas pagal sistemą.

b) patikrą atliekantis asmuo yra 
pakankamai nepriklausomas nuo valdymo 
sistemos, kuriai tenka arba yra tekusi 
atsakomybė už bet kokį gręžinio aspektą, 
siekiant užtikrinti objektyvumą atliekant 
funkcijas pagal sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Nustatomi reikalavimai nepriklausomam trečiajam asmeniui. Kaip parašyta, jie gali būti 
netaikomi daugeliui įprastų patikrą atliekančių asmenų, kurie priklauso didelėms 
daugianacionalinėms organizacijoms, dirbančioms su daugybe projektų, medžiagų ar 
įrangos. Šiaurės jūros už jūroje vykdomą veiklą atsakingų institucijų forume (angl. NSOAF) 
Komisija pareiškė, jog jos ketinimas buvo netoks, todėl šiuo pakeitimu mėginama išspręsti šią 
problemą.

Pakeitimas 529
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis yra pakankamai nepriklausomas nuo 
valdymo sistemos, kuriai tenka arba yra 
tekusi atsakomybė už bet kokį 
nepriklausomos patikros ar gręžinio 
tikrinimo sistemos sudedamosios dalies
aspektą, siekiant užtikrinti jo objektyvumą 
atliekant funkcijas pagal sistemą.

b) patikrą atliekantis asmuo yra 
pakankamai nepriklausomas nuo valdymo 
sistemos, kuriai tenka arba yra tekusi 
atsakomybė už bet kokį gręžinių tikrinimo 
ar nepriklausomos patikros sistemos 
aspektą ar sudedamąją dalį, siekiant
užtikrinti objektyvumą atliekant funkcijas 
pagal sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 530
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis yra pakankamai nepriklausomas nuo 
valdymo sistemos, kuriai tenka arba yra 
tekusi atsakomybė už bet kokį 
nepriklausomos patikros ar gręžinio 
tikrinimo sistemos sudedamosios dalies 
aspektą, siekiant užtikrinti jo objektyvumą 
atliekant funkcijas pagal sistemą.

b) jis yra nepriklausomas nuo valdymo 
sistemos, kuriai tenka arba yra tekusi 
atsakomybė už bet kokį nepriklausomos 
patikros ar gręžinio tikrinimo sistemos 
sudedamosios dalies aspektą, siekiant 
užtikrinti jo objektyvumą atliekant 
funkcijas pagal sistemą.

Or. en

Pakeitimas 531
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis yra pakankamai nepriklausomas nuo 
valdymo sistemos, kuriai tenka arba yra 
tekusi atsakomybė už bet kokį 
nepriklausomos patikros ar gręžinio 
tikrinimo sistemos sudedamosios dalies 
aspektą, siekiant užtikrinti jo objektyvumą 
atliekant funkcijas pagal sistemą.

b) jis yra nepriklausomas nuo valdymo 
sistemos, kuriai tenka arba yra tekusi 
atsakomybė už bet kokį nepriklausomos 
patikros ar gręžinio tikrinimo sistemos 
sudedamosios dalies aspektą, siekiant 
užtikrinti jo objektyvumą atliekant 
funkcijas pagal sistemą.

Or. en

Pakeitimas 532
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius kompetencijos reikalavimus:

2. Operatorius užtikrina, kad 
nepriklausomas patikrą atliekantis asmuo 
gali atitikti tokius kompetencijos 
reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 533
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius kompetencijos reikalavimus:

2. Nepriklausomas patikrą atliekantis
asmuo turi atitikti tokius kompetencijos 
reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 534
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomas trečiasis asmuo turi 
atitikti tokius kompetencijos reikalavimus:

2. Nepriklausomas patikrą atliekantis
asmuo turi atitikti tokius kompetencijos 
reikalavimus:

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 
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Pakeitimas 535
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo trečiojo asmens tvarka;

c) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo patikrą atliekančio asmens 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 536
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo trečiojo asmens tvarka;

c) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo patikrą atliekančio asmens 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 537
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) operatorius suteikė nepriklausomam 
trečiajam asmeniui pakankamai įgaliojimų, 
kad jis galėtų deramai vykdyti savo 
funkcijas.

d) operatorius suteikė nepriklausomam 
patikrą atliekančiam asmeniui pakankamai 
įgaliojimų, kad jis galėtų deramai vykdyti 
savo funkcijas.
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Or. en

Pakeitimas 538
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo trečiojo asmens tvarka;

e) taikoma tinkama informacijos 
perdavimo tarp operatoriaus ir 
nepriklausomo patikrą atliekančio asmens 
tvarka;

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 539
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) operatorius suteikė nepriklausomam 
trečiajam asmeniui pakankamai įgaliojimų, 
kad jis galėtų deramai vykdyti savo 
funkcijas.

f) operatorius suteikė nepriklausomam 
patikrą atliekančiam asmeniui pakankamai 
įgaliojimų, kad jis galėtų deramai vykdyti 
savo funkcijas.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 
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Pakeitimas 540
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 13 straipsnio 3 dalį, reikšmingas
pranešimo apie gręžinį pakeitimas apima:

3. Taikant 13 straipsnio 3 dalį, esminis
pranešimo apie gręžinį pakeitimas apima:

Or. en

Pakeitimas 541
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokį pakeitimą, kuris gali pažeisti 
pirminės gręžinio plano koncepcijos tikslą, 
visų pirma susijusį su gręžinio kontrole ir 
kitomis srauto užkardomis bei jų patikra;

a) bet kokį pakeitimą, dėl kurio gali keistis
pirminės gręžinio plano koncepcijos 
tikslas, visų pirma susijusį su gręžinio 
kontrole ir kitomis srauto užkardomis bei 
jų patikra;

Or. en

Pakeitimas 542
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokį esminį įrenginio ar įrangos, ar 
valdymo sistemos, ar gręžinio operatoriaus 
pakeitimą, apie kurį pranešta pagal II 
priedo 4 dalį;

b) bet kokį esminį įrenginio ar įrangos, ar 
valdymo sistemos pakeitimą arba gręžinio 
operatoriaus pakeitimą, apie kurį pranešta 
pagal II priedo 4 dalį;

Or. en
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Pakeitimas 543
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikšmingi pakeitimai turėtų būti nurodyti 
nepriklausomam gręžinio tikrintojui, kad 
jie būtų papildomai patikrinti, o 
papildomos patikros rezultatai turėtų būti 
pateikiami kompetentingai institucijai.

Esminiai pakeitimai turėtų būti nurodyti 
nepriklausomam patikrą atliekančiam 
asmeniui, kad jie būtų papildomai 
patikrinti, o papildomos patikros rezultatai 
turėtų būti pateikti kompetentingai 
institucijai, jai paprašius.

Or. en

Pakeitimas 544
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į pranešimą apie gręžinį įtraukiamas 
nepriklausomo gręžinio tikrintojo 
pareiškimas, kad rizikos vertinimas, 
susijęs su gręžinio projektu ir užkardomis, 
neleidžiančiomis prarasti gręžinio kontrolę, 
yra tinkamas visomis numatytomis 
sąlygomis ir aplinkybėmis.

4. Į pranešimą apie gręžinį operatorius, 
apsvarstęs nepriklausomo patikrą 
atliekančio asmens ataskaitą, įtraukia 
pareiškimą, kad rizikos vertinimas, susijęs 
su gręžinio projektu ir užkardomis, 
neleidžiančiomis prarasti gręžinio kontrolę, 
yra tinkamas visomis numatytomis 
sąlygomis ir aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 545
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrą atliekančio nepriklausomo 
trečiojo asmens pareiškimą, kad saugai 
labai svarbių elementų registras ir jų 
priežiūros sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

a) operatoriaus, apsvarsčiusio
nepriklausomo patikrą atliekančio asmens 
ataskaitą, pareiškimą, kad saugai labai 
svarbių elementų registras ir jų priežiūros 
sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

Or. en

Pakeitimas 546
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrą atliekančio nepriklausomo 
trečiojo asmens pareiškimą, kad saugai 
labai svarbių elementų registras ir jų 
priežiūros sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

a) operatoriaus, apsvarsčiusio patikrą 
atliekančio nepriklausomo trečiojo asmens 
ataskaitą, pareiškimą, kad saugai labai 
svarbių elementų registras ir jų priežiūros 
sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

Or. en

Pakeitimas 547
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrą atliekančio nepriklausomo 
trečiojo asmens pareiškimą, kad saugai 
labai svarbių elementų registras ir jų 
priežiūros sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

a) nepriklausomo patikrą atliekančio
asmens pareiškimą, kad saugai labai 
svarbių elementų registras ir jų priežiūros 
sistema, nurodyti didelių pavojų 
ataskaitoje, yra arba bus tinkami;

Or. fr



PE494.690v01-00 220/261 AM\911374LT.doc

LT

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 548
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti patikrą 
atliekantys nepriklausomi tretieji asmenys, 
priemonės, kurios naudojamos patikrinti, ar 
saugai labai svarbūs elementai ir visi 
sistemoje nurodyti įrenginiai yra geros 
būklės;

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti nepriklausomi 
patikrą atliekantys asmenys, priemonės, 
kurios naudojamos patikrinti, ar saugai 
labai svarbūs elementai ir visi sistemoje 
nurodyti įrenginiai yra geros būklės;

Or. en

Pakeitimas 549
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti patikrą 
atliekantys nepriklausomi tretieji asmenys, 
priemonės, kurios naudojamos patikrinti, ar 
saugai labai svarbūs elementai ir visi 
sistemoje nurodyti įrenginiai yra geros 
būklės;

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti nepriklausomi 
patikrą atliekantys asmenys, priemonės, 
kurios naudojamos patikrinti, ar saugai 
labai svarbūs elementai ir visi sistemoje 
nurodyti įrenginiai yra geros būklės;

Or. en
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Pakeitimas 550
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti patikrą 
atliekantys nepriklausomi tretieji asmenys, 
priemonės, kurios naudojamos patikrinti, ar 
saugai labai svarbūs elementai ir visi 
sistemoje nurodyti įrenginiai yra geros 
būklės;

b) patikros sistemos aprašymą, kuriame, be 
kita ko, nurodomi pasirinkti nepriklausomi 
patikrą atliekantys asmenys, priemonės, 
kurios naudojamos patikrinti, ar saugai 
labai svarbūs elementai ir visi sistemoje 
nurodyti įrenginiai yra geros būklės;

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įrodyta, kad trečiojo asmens patikra yra būtinai geriausia įmanoma praktika 
nepriklausomumo srityje. Tekstas turi užtikrinti lankstumą, kurio reikia nepriklausomai 
patikrai atlikti, kuri atspindi nacionalines aplinkybes ir praktikas. 

Pakeitimas 551
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 5 punkto b papunktyje nurodytos 
priemonės apima nepriklausomų ir 
kompetentingų asmenų prireikus atliekamą 
saugai labai svarbių elementų patikrą ir 
bandymą; projekto, standarto, 
sertifikavimo ar kitų saugai labai svarbių 
elementų sistemos atitikties patikrą,
einamųjų darbų patikrą, pranešimą apie 
visus reikalavimų neatitikimus ir 
operatoriaus taikytų taisomųjų veiksmų 
įgyvendinimą.

c) 5 punkto b papunktyje nurodytų 
patikros priemonių aprašymą, kuris apima 
išsamią informaciją apie principus, kurie 
bus taikomi atliekant funkcijas pagal 
sistemą ir peržiūrint sistemą per visą 
įrenginio gyvavimo ciklą; nepriklausomų 
ir kompetentingų patikrą atliekančių
asmenų prireikus atliekamą saugai labai 
svarbių elementų patikrą ir bandymą;
projekto, standarto, sertifikavimo ar kitų 
saugai labai svarbių elementų sistemos 
atitikties patikrą; einamųjų darbų patikrą; 
ir pranešimą apie visus reikalavimų 
neatitikimus ir visų operatoriaus taikytų 
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taisomųjų veiksmų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 552
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma atlikti esminius įrenginio 
pakeitimus, kompetentingai institucijai 
pagal 10 ir 11 straipsnius pateikiama 
informacija turi apimti bent:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Tekstas anglų kalba keičiamas, kad nuostata apimtų ir visą prijungtąją infrastruktūrą.

Pakeitimas 553
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 6 dalies pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. esminio pakeitimo atveju – pakankamą 
informaciją, kad būtų išsamiai atnaujinta 
ankstesnė didelių pavojų ataskaita ir su ja 
susijęs įrenginio avarinis vidaus planas, 
taip pat siekiant įrodyti, kad didelių pavojų 
rizika yra sumažinta iki priimtino lygio.

3. pakankamą informaciją, kad būtų 
išsamiai atnaujinta ankstesnė didelių 
pavojų ataskaita ir su ja susijęs įrenginio 
avarijos likvidavimo vidaus planas, taip pat 
siekiant įrodyti, kad didelių pavojų rizika 
yra sumažinta iki priimtino lygio.

Or. en

Pakeitimas 554
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 6 dalies pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didelių pavojų rizikos, susijusios su 
įrenginio išmontavimu, visų paveiktų 
gyventojų ir rizikos kontrolės priemonių 
aprašymas;

b) didelių pavojų rizikos, susijusios su 
įrenginio eksploatavimo nutraukimu, visų 
paveiktų gyventojų ir rizikos kontrolės 
priemonių aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 555
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 6 dalies pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) avarijų likvidavimo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti saugų darbuotojų 
evakavimą ir gelbėjimą bei kelio didelės 
avarijos aplinkai užkirtimą.

c) avarijų likvidavimo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti saugų darbuotojų 
evakavimą ir gelbėjimą ir kontrolės 
sistemų techninę priežiūrą, kad būtų 
išvengta žalos aplinkai darbuotojų 
evakavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 556
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 6 dalies pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Teikiama nuoroda į atitinkamą poveikio aplinkai įvertinimą, kuris turėtų būti pateiktas kaip 
atskiras dokumentas, nes jis gali būti jau peržiūrėtas.

Pakeitimas 557
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 7 dalies pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) aprašymas, kaip bus koordinuojamos į 
mišrią operaciją įtrauktų įrenginių valdymo 
sistemos, kad būtų sumažinta didelės 
avarijos rizika;

3) kaip suvestinis dokumentas, kurį 
patvirtino visos jį pasirašiusios šalys, 
pateiktas aprašymas, kaip bus 
koordinuojamos į mišrią operaciją įtrauktų 
įrenginių valdymo sistemos, kad būtų iki 
priimtino lygio sumažinta didelės avarijos 
rizika;

Or. en

Pakeitimas 558
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 7 dalies pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) mišrios operacijos ir darbo programos 
aprašymas, į kurį įtraukiamos mišrios 
operacijos numatomos pradžios ir 
pabaigos datos ir mišriose operacijose 
dalyvaujančių operatorių susitarimo 
kopija.

6) mišrios operacijos ir darbo programos 
aprašymas, į kurį įtraukiamos mišrios 
operacijos numatomos pradžios datos.
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Or. en

Pakeitimas 559
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų taikytinos 
priemonės su dideliais pavojais 
susijusioms operacijoms reguliuoti

Kompetentingų institucijų taikytinos 
priemonės dideliems pavojams reguliuoti

Or. en

Pakeitimas 560
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad paskirtų kompetentingą instituciją, 
atsakingą už šiame reglamente numatytas 
reguliavimo funkcijas, susijusias su sauga 
ir aplinkos apsauga, valstybės narės 
atsižvelgia į tokius būtinuosius kriterijus:

1. Kad paskirtų kompetentingą instituciją, 
atsakingą už šiame reglamente numatytas 
pareigas, valstybės narės atsižvelgia į:

Or. en

Pakeitimas 561
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizacines priemones, kurias taikant 
galima veiksmingai įgyvendinti visas 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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šiame reglamente numatytas pareigas, 
įskaitant saugos ir aplinkos apsaugos 
teisingo reguliavimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 562
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) politinį pareiškimą dėl priežiūros ir 
įgyvendinimo užtikrinimo tikslų ir dėl to,
kaip kompetentinga institucija, 
reguliuodama jūroje vykdomą naftos ir 
dujų veiklą, užtikrins skaidrumą, 
nuoseklumą, proporcingumą ir 
objektyvumą. Kompetentinga institucija 
taip pat turėtų aiškiai visuomenei 
parodyti, kaip yra padalytos reguliavimo 
institucijos ir operatoriaus atsakomybės 
sritys: pagrindinė atsakomybė operatoriui 
tenka už rizikos kontrolę, o reguliavimo 
institucijai – už tikrinimą, ar operatorius 
taiko deramas priemones, kuriomis turėtų 
būti įmanoma veiksmingai kontroliuoti 
didelių pavojų riziką;

b) politinį pareiškimą, kuriame aprašomi 
kompetentingos institucijos tikslai ir kaip 
ji, reguliuodama jūroje vykdomą naftos ir 
dujų veiklą, užtikrins skaidrumą, 
nuoseklumą, proporcingumą ir 
objektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 563
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiklos procedūras, kuriose aprašyta, 
kaip kompetentinga institucija tikrins 
šiame reglamente numatytas operatorių 

d) veiklos procedūras, kuriose aprašyta, 
kaip kompetentinga institucija vertins 
didelių avarijų ataskaitas, pranešimus 
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pareigas ir užtikrins jų vykdymą, įskaitant 
tai, kaip ji nagrinės, vertins didelių pavojų 
ataskaitas ir joms pritars, nagrinės 
pranešimus dėl gręžinių ir kaip bus 
nustatomi intervalai tarp konkretaus 
įrenginio didelių pavojų rizikos kontrolės 
priemonių (įskaitant pavojų aplinkai) 
patikrų;

apie gręžinį ir pranešimus apie mišrias 
operacijas, tikrins, kaip vykdomos šiame 
reglamente numatytos operatorių pareigos,
ir užtikrins jų vykdymą ir kaip bus 
nustatomi intervalai tarp įrenginių ar 
naftos ir dujų operacijų jūroje patikrų;

Or. en

Pakeitimas 564
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kompetentingos institucijos funkcijų 
pagal šį reglamentą vykdymo procedūras, 
nepažeidžiant kitų įpareigojimų, susijusių 
su, pavyzdžiui, sausumoje vykdomomis 
naftos ir dujų operacijomis, ir Direktyvoje 
92/91/EB numatytos tvarkos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 565
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jeigu kompetentingą instituciją sudaro 
dvi ar daugiau agentūrų – oficialų 
susitarimą, kuriame nustatyti būtini 
kompetentingos institucijos vykdomos 
bendros veiklos mechanizmai, įskaitant 
aukščiausiosios vadovybės atliekamą 
priežiūrą, stebėseną ir patikrą, bendrą 
planavimą ir tikrinimą, atsakomybės už 

f) jeigu kompetentingą instituciją sudaro 
dvi ar daugiau agentūrų – oficialų 
susitarimą, kuriame nustatyti būtini 
kompetentingos institucijos vykdomos 
bendros veiklos mechanizmai, įskaitant 
aukščiausiosios vadovybės atliekamą 
priežiūrą, stebėseną ir patikrą; 
atsakomybės pasidalijimą; bendrą 
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didelių pavojų ataskaitų tvarkymą 
pasidalijimą, bendrus tyrimus, vidaus
ryšius ir išorės ataskaitų teikimą.

planavimą, tikrinimą ir tyrimus; ryšius; ir 
išorės ataskaitų skelbimą.

Or. en

Pakeitimas 566
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakankamai ekspertinių žinių, 
prieinamų viduje arba pagal išorės 
susitarimą, kad būtų galima tikrinti ir tirti 
veiklą, imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų 
ir nagrinėti didelių pavojų ataskaitas bei 
pranešimus apie gręžinius;

a) pakankamų ekspertinių žinių 
užtikrinimą kompetentingoje institucijoje
arba pagal oficialius susitarimus su viena 
ar daugiau trečiųjų šalių, kad būtų galima 
įvertinti didelių pavojų ataskaitas ir 
pranešimus apie juos, atlikti tikrinimą ir 
tyrimus ir imtis vykdymo užtikrinimo 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 567
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu remiamasi išoriniais ekspertinių 
žinių šaltiniais, – pakankamas rašytines 
rekomendacijas ir priežiūrą, siekiant 
išlaikyti požiūrio nuoseklumą ir užtikrinti, 
kad teisiškai paskirta kompetentinga 
institucija išlaikytų visą atsakomybę pagal 
šį reglamentą;

b) jeigu remiamasi išoriniais ekspertinių 
žinių šaltiniais, – pakankamų rašytinių 
rekomendacijų ir priežiūros užtikrinimą, 
siekiant išlaikyti požiūrio nuoseklumą ir 
užtikrinti, kad teisiškai paskirta 
kompetentinga institucija išlaikytų visą 
atsakomybę pagal šį reglamentą;

Or. en
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Pakeitimas 568
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakankamus išteklius svarbiausiems 
kompetentingos institucijos darbuotojų 
mokymams, ryšiams, prieigai prie 
technologijų, kelionėms ir 
komandiruotėms, kurie tiems darbuotojams 
būtini reguliavimo funkcijoms atlikti, taip 
pat siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos pagal 27 straipsnį galėtų 
aktyviai bendradarbiauti;

c) pakankamų išteklių užtikrinimą
svarbiausiems kompetentingos institucijos 
darbuotojų mokymams, ryšiams, prieigai 
prie technologijų, kelionėms ir 
komandiruotėms, kurie tiems darbuotojams 
būtini reguliavimo funkcijoms atlikti, taip 
pat siekiant užtikrinti palankias sąlygas, 
kad kompetentingos institucijos pagal 27 
straipsnį galėtų aktyviai bendradarbiauti;

Or. en

Pakeitimas 569
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai taikytina, reikalauti operatorių ir 
(arba) įrenginių savininkų atlyginti 
kompetentingai institucijai jos pagal šį 
reglamentą atliekamų funkcijų sąnaudas;

d) kai taikytina, reikalauti, kad operatoriai
atlygintų kompetentingai institucijai jos 
pagal šį reglamentą atliekamų funkcijų 
sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į įrenginių savininkus turėtų būti išbraukta, nes susiję savininkai patenka į 
operatorių apibrėžtis.

Pakeitimas 570
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) imtis mokslinių tyrimų ar juos inicijuoti 
atsižvelgiant į kompetentingos institucijos 
pagal šį reglamentą vykdomas funkcijas;

e) mokslinių tyrimų vykdymą ar skatinimą 
juos vykdyti atsižvelgiant į kompetentingos 
institucijos pagal šį reglamentą vykdomas 
funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 571
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rengti ataskaitas kompetentingai 
institucijai.

f) kompetentingos institucijos ataskaitų 
rengimą.

Or. en

Pakeitimas 572
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didelių pavojų ataskaitos ir pranešimų, 
avarinių vidaus planų ar kitų atitinkamų 
dokumentų vertinimo procedūros apima:

3. Didelių pavojų ataskaitas ir pranešimus 
rengia kompetentingos institucijos ir 
pateikia juos operatoriams. Informacija 
apie vertinimo principus taip pat 
parengiama ir yra viešai prieinama:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į įrenginių savininkus turėtų būti išbraukta, nes susiję savininkai patenka į 
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operatorių apibrėžtis.

Pakeitimas 573
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekybinę rizikos vertinimo analizę; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 574
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vertinimą, kaip operatorius vertina 
atitinkamas operacijų vykdymo vietos 
ypatybes;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 575
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taikomų techninių ir organizacinių 
standartų vertinimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 576
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) inžinerinių sprendimų vertinimą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 577
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) operatoriaus taikomą veiklos planų 
pakeitimų valdymo tvarką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 578
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) naudojamų ir kitomis panašiomis 
aplinkybėmis taikomų sprendimų 
palyginimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 579
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) avarinių planų atitikties nustatytiems 
rizikos veiksniams vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 580
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) operatoriaus taikomos operacijų 
sustabdymo tvarkos kilus neišvengiamai 
rizikai vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 581
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 582
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) avarijų likvidavimo įrangos 
prieinamumo ir pakankamumo ir jos 
veiksmingo panaudojimo procedūrų 
deramumo vertinimą, įskaitant, kai 
tinkama, laikotarpio iki atsako į naftos 
išsiliejimą analizę.

Or. en

(Nuoroda į pranešėjo 22 pakeitimą)

Pakeitimas 583
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 584
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) operatoriaus gebėjimų likviduoti 
avarijų padarinius, įskaitant blogiausio 
atvejo išsiliejimą ir atkūrimo darbus, 
vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 585
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) operatoriaus gebėjimų likviduoti 
avarijų padarinius, įskaitant blogiausio 
atvejo išsiliejimą ir atkūrimo darbus, 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 586
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal didelių pavojų ataskaitų 
vertinimo išsamias procedūras 
reikalaujama, kad pateikėjas suteiktų visą 
faktinę informaciją ir kitus duomenis, 
nurodytus šio reglamento II priede, taip 
pat kitus duomenis, dėl kurių bus vėliau 
susitarta pagal šį reglamentą. 
Kompetentingos institucijos sprendžia 
pagrindinius klausimus, mažiausiai 
siekiant įrodyti, kad:
a) nustatyti visi pavojai, galintys sukelti 
didelę avariją, įskaitant pavojų aplinkai, 
įvertintas jų keliamas pavojus ir 
nustatytos rizikos kontrolės priemonės;
b) saugos valdymo sistema yra tinkama, 
kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų 
dėl didelių pavojų kontrolės ir bet kokių 
kitų valstybių narių teisės aktų, susijusių 
su sauga ir aplinkos apsauga;
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c) buvo sudarytos tinkamos sąlygos 
nepriklausomam tikrinimui ir 
operatoriaus atliekamam auditui;

Or. en

Pakeitimas 587
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Atlikdamos didelių pavojų ataskaitų 
išsamų vertinimą kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad:
a) būtų pateikta visa faktinė informacija;
b) operatorius nustatytų visus įrenginio ir 
jo veikimo keliamus didelės avarijos 
pavojus, kuriuos galima pagrįstai 
numatyti, ir galimus įvykius, kurie gali 
sukelti šiuos pavojus, taip pat kad būtų 
aiškiai nurodyti didelės avarijos rizikos 
vertinimui naudojama metodologija ir 
vertinimo kriterijai, taip pat būtų pateikti 
analizės paklaidų faktoriai;
c) rizikos vertinime būtų atsižvelgiama į 
visus tinkamus įrenginio gyvavimo ciklo 
etapus ir iš anksto numatytos visos 
prognozuojamos situacijos, be kita ko:
i) kaip atsižvelgta į rizikos vertinimą 
priimant panešime apie projektą 
nurodytus projektinius sprendimus 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikomi šiems 
projektams būdingi saugos principai;
ii) visos gręžinio eksploatavimo 
operacijos, kurios gali būti vykdomos 
įrenginyje jo eksploatacijos metu;
iii) visos gręžinio eksploatavimo 
operacijos, kurios gali būti vykdomos ir 
laikinai sustabdomos prieš pradedant 
gavybą gavybos įrenginyje;
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iv) bendros operacijos, vykdomos kartu su 
kitais įrenginiais;
v) įrenginio eksploatacijos nutraukimas;
d) būtų numatoma prireikus įgyvendinti 
atliekant rizikos vertinimą nustatytas 
rizikos mažinimo priemones, siekiant 
sumažinti rizika iki priimtino lygio;
e) nustatant priemones, kurių reikia imtis 
tam, kad būtų pasiektas priimtinas rizikos 
lygis, operatorius aiškiai įrodytų, kaip 
atsižvelgta į tinkamą gerąją patirtį ir 
sprendimų priėmimą, paremtą geros 
inžinerinės praktikos, geriausios valdymo 
praktikos ir žmogiškųjų ir organizacinių 
faktorių principais;
f) būtų aiškiai nustatyta ir pagrįsta 
avarijos nustatymo ir greito ir veiksmingo 
jos likvidavimo priemonės ir tvarka;
g) evakavimo ir gelbėjimo tvarka ir 
incidento plitimo ribojimo ir jo poveikio 
aplinkai mažinimo priemonės būtų 
logiškai ir sistemiškai susietos, 
atsižvelgiant į galimas avarines sąlygas, 
kuriomis jos bus vykdomos;
h) V priedo 1 dalyje nurodyti reikalavimai 
būtų įtraukti į avarijos likvidavimo planą 
ir kad tas planas būtų pateiktas kartu su 
didelių pavojų ataskaita;
i) didelių pavojų ataskaitoje aprašyta 
saugos valdymo sistema būtų tinkama 
didelių pavojų rizikos kontrolei užtikrinti 
visais tinkamais įrenginio gyvavimo ciklo 
etapais ir visomis situacijomis, kurias 
galima numatyti, užtikrinti, kad būtų 
laikomasi visų atitinkamų teisinių 
nuostatų, ir sudaryti galimybes atlikti 
sistemos auditą ir įgyvendinti audito 
rekomendacijas;
j) būtų aiškiai nurodyta nepriklausoma 
patikros sistema;

Or. en
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Pagrindimas

3b dalies b) ir d) punktuose nuorodos į savininką turėtų būti išbrauktos, kadangi 
atitinkamiems savininkams taikomos operatorių apibrėžtys. 3b dalies g punktas: reglamento 
projektas turi būti pakeistas siekiant operatoriams leisti pateikti atskirą avarijos likvidavimo 
vidaus planą, kuris būtų pateikiamas kartu su didelių pavojų ataskaita.

Pakeitimas 588
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos turėtų būti 
visiškai nepriklausomos nuo bet kokios 
valdžios organizacijos, kuri remia 
sektorių, išduoda licencijas ar renka 
įplaukas. Kompetentinga institucija 
neturėtų laikytis jokios politinės pozicijos 
dėl naftos ir dujų sektoriaus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 589
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad avarijos prevencija ir valymas nebūtų 
vykdomi tik veikiant ekstremaliomis 
eksploatavimo sąlygomis. Suteikiant 
leidimus turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į gebėjimų išvengti avarijos 
ir likviduoti avarijų padarinius 
veiksmingumą. Kompetentingos 
institucijos užtikrina aukščiausią veiklos, 
susijusios su avarijos prevencija ir 
valymu, lygį, kuris bent jau atitinka 
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geriausios patirties veiklą įprastomis 
eksploatavimo sąlygomis ir, be kita ko, 
apima išteklių pakankamumą, jų 
sutelkimo saugos lygį, naudojimo laiką ir 
naftos bei dujų išvalymo ir atkūrimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 590
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 1 a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priede išdėstytos priemonės yra 
minimaliosios priemonės. Kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į geriausios 
patirties pokyčius ir bet kuriuo metu gali 
reikalauti, kad operatoriai taikytų 
papildomas priemones, siekiant užtikrinti, 
kad prireikus būtų galima atsižvelgti į 
atitinkamus esminius techninius ar 
įrenginių pakeitimus. Už jūroje vykdomą 
veiklą atsakingų institucijų ES grupė yra 
priemonė, kurią pasitelkus gali būti 
nustatyti ir nurodyti tokie pakeitimai.

Or. en

Pakeitimas 591
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugos valdymo sistema turėtų būti 
integruota į bendrą operatoriaus valdymo 
sistemą ir apimti organizacinę struktūrą, 
atsakomybės sritis, praktiką ir didelių 
pavojų politikos nustatymo bei 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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įgyvendinimo procedūras, procesus ir 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 592
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio aplinkai įtraukimą į didelių 
pavojų vertinimus didelių pavojų 
ataskaitoje;

c) aplinkos aspektų įtraukimą į didelės 
avarijos rizikos vertinimus didelių pavojų 
ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 593
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai ypač daug dėmesio skiria 
visų saugai labai svarbių sistemų 
patikimumo ir vientisumo reikalavimų 
vertinimui, o savo patikrų bei priežiūros 
sistemas grindžia tikslu pasiekti šį saugos 
vientisumo lygį.

3. Operatoriai ypač daug dėmesio skiria 
visų saugai labai svarbių sistemų 
patikimumo ir vientisumo reikalavimų 
vertinimui, o savo patikrų bei priežiūros 
sistemas grindžia tikslu pasiekti privalomą
saugos vientisumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 594
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 6 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) formalias komandų ir kontrolės 
sistemas, pagal kurias įtraukiama 
aukščiausioji vadovybė ir kiti darbuotojai; 
ir

e) formalias komandų ir kontrolės 
sistemas, pagal kurias įtraukiama 
aukščiausioji vadovybė ir kiti darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 595
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kompetenciją visais veiklos lygmenimis. f) kompetenciją visais veiklos lygmenimis; 
ir

Or. en

Pakeitimas 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 6 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aiškų įsipareigojimą dalyvauti trišalėse 
konsultacijose ir vykdyti po šių 
konsultacijų priimtus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 597
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 6 punkto f a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atvirą pranešimų apie avarijas 
kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 6 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bendradarbiavimą su išrinktais saugos 
klausimų atstovais;

Or. en

Pakeitimas 599
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 6 punkto f b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) informatorių nepriklausomumą ir 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 600
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sektoriaus atstovai bendradarbiauja su
kompetentinga institucija, kad parengtų ir 
įgyvendintų prioritetinį standartų, gairių ir 
taisyklių kūrimo planą, pagal kurį būtų 
diegiama geroji didelių avarijų prevencijos 
ir didelių avarijų padarinių, jeigu jos vis 
dėlto įvyktų, ribojimo patirtis.
Apsvarstytini klausimai turėtų apimti:

7. Sektoriaus atstovai bendradarbiauja su
kompetentingomis institucijomis, kad 
parengtų ir įgyvendintų prioritetinį 
standartų, gairių ir taisyklių kūrimo planą, 
pagal kurį būtų diegiama geroji didelių 
avarijų prevencijos ir didelių avarijų 
padarinių, jeigu jos vis dėlto įvyktų, 
ribojimo patirtis. Apsvarstytini klausimai 
turėtų apimti:

Or. en

Pakeitimas 601
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) procesų saugos sistemų pirminio 
sulaikymo funkcijos gerinimą;

b) pirminio sulaikymo funkcijos gerinimą;

Or. en

Pakeitimas 602
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) patikimų sprendimų priėmimą esant 
didelei įtampai;

d) patikimą sprendimų priėmimą;

Or. en
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Pakeitimas 603
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) veiksmingą rizikos vertinimą 
kintančioms sąlygoms įvertinti;

g) veiksmingą rizikos vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 604
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) veiksmingą operatorių, gręžinių 
operatorių, gręžimo įrenginių savininkų ir 
kitų mišriose operacijose dalyvaujančių
asmenų saugos valdymo sistemų 
tarpusavio integravimą.

j) veiksmingą operatorių ir kitų naftos ir 
dujų operacijose jūroje dalyvaujančių
subjektų saugos valdymo sistemų 
tarpusavio integravimą.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į gręžinių operatorius ir gręžimo įrenginių savininkus turėtų būti išbrauktos, 
kadangi jiems taikomos operatoriaus apibrėžtis.

Pakeitimas 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 7 punkto j a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) įsipareigojimą dalyvauti trišalėse 
konsultacijose ir vykdyti po šių 
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konsultacijų priimtus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 606
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai, susiję su avarine parengtimi 
ir avarijos likvidavimu

Reikalavimai, susiję su avarine parengtimi 
ir avarijos likvidavimu. Avarijos 
likvidavimo vidaus planai

Or. en

Pakeitimas 607
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priede išdėstyti reikalavimai yra 
minimalieji reikalavimai. Kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į geriausios 
patirties pokyčius ir bet kuriuo metu gali 
įgyvendinti papildomus reikalavimus 
siekiant užtikrinti, kad prireikus būtų 
galima atsižvelgti į atitinkamus esminius 
techninius ar įrenginių pakeitimus. Už 
jūroje vykdomą veiklą atsakingų 
institucijų ES grupė yra priemonė, kurią 
pasitelkus gali būti nustatyti ir nurodyti 
tokie pakeitimai.

Or. en
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Pakeitimas 608
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenų, įgaliotų inicijuoti avarines 
procedūras ir asmens, vadovaujančio 
avarijos likvidavimui vidaus priemonėmis, 
vardus, pavardes ar pareigas;

a) asmenų, įgaliotų inicijuoti avarines 
procedūras ir asmens, vadovaujančio 
avarijos likvidavimui vidaus priemonėmis, 
vardus, pavardes ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 609
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmens, atsakingo už ryšių palaikymą 
su institucija, atsakinga už avarinį išorės 
planą, vardą ir pavardę ar pareigas;

b) asmenų, atsakingų už ryšių palaikymą 
su institucija ar institucijomis,
atsakingomis už avarijos likvidavimo
išorės planą, vardą ir pavardę ar pareigas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinant su kitais straipsniais, būtina panaikinti su apsaugine zona susijusius apribojimus. 
Tekstą taip pat siūloma pakeisti nurodant etapų veiksmus, kurių operatorius „imsis“, 
palyginti su veiksmais, kurių jie „turėtų imtis“, nurodant išvardytą įrangą kaip avarijos 
likvidavimo įrangą, išplečiant rizikos ribojimo tvarką į ją įtraukiant aplinką, taip pat 
pripažįstant, kad gali būti daugiau nei viena atsakinga institucija.

Pakeitimas 610
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visas numatomas sąlygas ar įvykius, dėl 
kurių gali kilti didelė avarija ir kurie 
aprašyti didelių pavojų ataskaitoje, prie 
kurios pridėtas planas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 611
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmus, kurių reikėtų imtis sąlygoms 
ar įvykiams kontroliuoti ir jų padariniams 
apriboti įrenginyje ir jo išskirtinėje zonoje;

d) veiksmų, kurių imamasi atitinkamoms
sąlygoms ar įvykiams kontroliuoti ir jų 
padariniams apriboti, aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 612
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įrangos ir prieinamų išteklių aprašymą; e) įrangos ir prieinamų išteklių aprašymą, 
įskaitant bet kokio galimo išsiliejimo 
užsandarinimą;

Or. en

Pakeitimas 613
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įrangos ir prieinamų išteklių aprašymą; e) avarijų likvidavimo įrangos ir prieinamų 
išteklių aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 614
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įrodymą, kad siekiant kuo labiau 
sumažinti poveikį visuomenės sveikatai ir 
papildomą žalą aplinkai atlikti visų 
cheminių medžiagų, kurios naudojamos 
kaip naftos dispergentai, išankstiniai 
vertinimai;

Or. en

Pakeitimas 615
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rizikos įrenginyje esantiems asmenims 
ribojimo priemones, įskaitant tai, kaip turi 
būti duodami įspėjimai ir veiksmus, kurių 
iš asmenų tikimasi, jiems gavus įspėjimą;

f) rizikos aplinkai ir įrenginyje esantiems 
asmenims ribojimo priemones, įskaitant 
tai, kaip turi būti duodami įspėjimai ir 
veiksmus, kurių iš asmenų tikimasi, jiems 
gavus įspėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 616
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 617
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 618
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto g papunktis



PE494.690v01-00 250/261 AM\911374LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 619
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) institucijų, atsakingų už avarinio išorės 
plano inicijavimą, išankstinio įspėjimo apie 
avariją tvarką, informaciją, kuri turėtų būti 
pateikiama duodant pradinį įspėjimą, ir 
išsamesnės informacijos pateikimo, kai tik 
ji tampa prieinama, tvarką;

h) institucijos ar institucijų, atsakingų už
avarijos likvidavimo išorės plano 
inicijavimą, išankstinio įspėjimo apie 
avariją tvarką, informaciją, kuri turėtų būti 
pateikiama duodant pradinį įspėjimą, ir 
išsamesnės informacijos pateikimo, kai tik 
ji tampa prieinama, tvarką;

Or. en

Pakeitimas 620
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) apskaičiuotą laikotarpį iki atsako į 
naftos išsiliejimą, išreikštą procentine viso 
laiko dalimi, ir atitinkamų įrenginių 
eksploatavimo apribojimų aprašymą. Ši 
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atsako analizė apima didžiausių avarijos 
likvidavimo sistemų veikimo apribojimų 
apskaičiavimus tam tikrai aplinkos ir 
saugumo veiksnių konfigūracijai ir 
sąlygų, kurios tam tikroje vietovėje 
trukdytų imtis atsako, dažnumo, trukmės 
ir laiko analizę. Aplinkos sąlygos, kurios 
turi būti įtrauktos į šiuos atsako 
apskaičiavimus, yra:
i) meteorologinės sąlygos, įskaitant vėją, 
matomumą, kritulius ir temperatūrą;
ii) banguotumas, potvyniai ir srovės;
iii) esamas ledas ir nuolaužos;
iv) šviesiojo paros meto trukmė; ir
v) kitos žinomos aplinkos sąlygos, kurios 
gali daryti poveikį avarijos likvidavimo 
įrangos ir bendram avarijos likvidavimo 
darbų veiksmingumui.

Or. en

Pakeitimas 621
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kompetentingos institucijos kaip 
avarijos likvidavimo vidaus plano dalį gali 
pripažinti operatoriaus parengtą planą, 
kurį valstybė narė patvirtino kaip 
atitinkantį 1990 m. Tarptautinę 
konvenciją dėl parengties, veiksmų ir 
bendradarbiavimo įvykus taršos nafta 
incidentams.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma įtraukti naują punktą, pagal kurį būtų leidžiama naftos taršos likvidavimo planus, 
sudarančius dalį avarijos likvidavimo vidaus plano, parengti pagal 1990 m. Tarptautinę 
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konvenciją dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams.

Pakeitimas 622
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai turėtų parengti turimos 
įrangos, jos savininkų, buvimo vietos, 
nugabenimo iki įrenginio ir dislokavimo 
jame aprašą. Apraše turėtų būti nurodytos 
esamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
įranga ir procedūros būtų naudotinos 
būklės.

2. Operatoriai turėtų parengti turimos 
įrangos, jos savininkų, buvimo vietos, 
nugabenimo iki įrenginio ir dislokavimo 
jame ir visų subjektų, susijusių su avarijos 
likvidavimo vidaus plano įgyvendinimu,
aprašą. Apraše turėtų būti nurodytos 
esamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad 
įranga ir procedūros būtų naudotinos 
būklės.

Or. en

Pakeitimas 623
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Operatoriai reguliariai tikrina savo 
avarinius planus, kad įrodytų savo avarijų 
likvidavimo įrangos veiksmingumą ir 
pajėgumus siekiant užtikrinti aukšto lygio 
saugą ir veiksmus evakavimo, žalos 
apribojimo ir kontrolės, gelbėjimo, valymo 
ir šalinimo operacijų metu. Operatoriai 
nuolatos investuoja į avarijų likvidavimo 
ir praktikos mokslinius tyrimus, siekiant 
pagerinti veiksmingumą ir užtikrinti, kad 
būtų naudojama pažangiausia 
technologija.

Or. en
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Pakeitimas 624
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Avariniai išorės planai, be kita ko, 
apima:

1. Avarijos likvidavimo išorės planai, be 
kita ko, apima:

Or. en

Pakeitimas 625
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išankstinių įspėjimų apie avarijas 
priėmimo tvarką bei kitų susijusių 
įspėjimų ir iškvietimų procedūras;

b) išankstinių įspėjimų apie avarijas 
priėmimo tvarką bei susijusias avarijos 
likvidavimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 626
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išteklių, būtinų avariniam išorės planui 
įgyvendinti, koordinavimo tvarką;

c) išteklių, būtinų avarijos likvidavimo
išorės planui įgyvendinti, koordinavimo 
tvarką;

Or. en
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Pakeitimas 627
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagalbos įgyvendinant avarinį vidaus 
planą, kuriame numatyti įvykiai įrenginyje 
ir aplink jį esančioje išskirtinėje zonoje, 
teikimo tvarką;

d) pagalbos įgyvendinant avarinį vidaus 
planą;

Or. en

Pakeitimas 628
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išsamų avarijos likvidavimo ne 
įrenginio vietoje tvarkos aprašymą;

e) išsamų avarijos likvidavimo išorės
tvarkos aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 629
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija, kuriai tenka pirminė 
atsakomybė už avarijos likvidavimą, turėtų 
užtikrinti, kad būtų galima susipažinti su:

2. Institucija ar institucijos, kurioms tenka 
pirminė atsakomybė už avarijos
likvidavimo koordinavimą, turėtų 
užtikrinti, kad būtų galima susipažinti su:

Or. en
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Pakeitimas 630
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turimos įrangos, jos savininkų, buvimo 
vietos, nugabenimo į įrenginį ir 
dislokavimo jame būdo aprašu;

a) turimos įrangos, jos savininkų, buvimo 
vietos, nugabenimo į avarijos vietą 
transporto priemonių ir dislokavimo joje
būdo aprašu;

Or. en

Pakeitimas 631
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įrodymu, kad atlikti visų cheminių 
medžiagų, kurias numatoma naudoti kaip 
naftos dispergentus, išankstiniai 
vertinimai aplinkos ir sveikatos aspektu;

Or. en

Pakeitimas 632
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad
įranga, darbuotojai ir procedūros būtų 
parengti veikti ir visada paremti naujausia 
informacija.

e) priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad
turima įrangos, darbuotojų ir procedūrų 
ir visuomet pakankamai turima apmokytų 
darbuotojų;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeista formuluotė suderinant su kitais straipsniais, siekiant parodyti, kad plane 
neapsiribojama tik saugos zona.

Pakeitimas 633
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalytis planais su gretimomis 
valstybėmis narėmis ir Komisija;

a) dalytis avarijos likvidavimo išorės
planais su gretimomis valstybėmis narėmis 
ir Komisija;

Or. en

Pakeitimas 634
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudaryti avarijų likvidavimo išteklių, 
kurie prieinami sektoriaus atstovams ir 
valstybinėms institucijoms, taip pat visų 
būtinų pritaikymų, kad gretimų šalių ir 
valstybių narių įranga ir procedūros būtų 
suderinamos, tarpvalstybinius aprašus;

b) tarpvalstybiniu lygiu sudaryti avarijų 
likvidavimo išteklių, kurie prieinami 
sektoriaus atstovams ir valstybinėms 
institucijoms, taip pat visų būtinų 
pritaikymų, kad gretimų šalių ir valstybių 
narių įranga ir procedūros būtų 
suderinamos, aprašus;

Or. en

Pakeitimas 635
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalies 4 punkto d papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) organizuoti tarptautines avarijų 
likvidavimo išorės priemonėmis pratybas.

d) organizuoti tarptautines avarijų 
likvidavimo išorės planų įgyvendinimo
pratybas.

Or. en

Pakeitimas 636
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apibrėžiant šio straipsnio 1 dalyje
nurodytų duomenų teikimo reikalavimus, 
turi būti reikalaujama pateikti bent tokią 
informaciją ir duomenis:

2. 1 dalyje nurodyti duomenų teikimo
reikalavimai apima bent:

Or. en

Pagrindimas

Esama tam tikro šio priedo ir Direktyvos 92/91/EB 3 straipsnio 4 dalies dėl pranešimo apie 
rimtas ir mirtinas avarijas sutapimo. Kadangi siūlomas teisės aktas taikomas dideliems 
pavojams, duomenų teikimo reikalavimai turėtų apimti tik tuos pavojus, o šis priedas turėtų 
būti apribotas informacijos, susijusios su didelėmis avarijomis, kaip nustatyta 18 straipsnio 2 
dalyje, teikimu. Informacija apie mirtinus įvykius, nesusijusius su didelėmis avarijomis, 
neturėtų būti įtraukiama.

Pakeitimas 637
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informaciją, susijusią su gręžinio 
kontrolės praradimu, dėl kurio reikia 
pradėti naudoti gręžinio kontrolės įrangą,

b) informaciją, susijusią su gręžinio 
kontrolės praradimu, dėl kurio reikia 
pradėti naudoti gręžinio kontrolės įrangą,
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arba užkardos gedimu, dėl kurio reikia 
užkardą pakeisti arba sutaisyti;

įskaitant išsamią informaciją apie bet kokį
užkardos gedimą, dėl kurio reikia užkardą 
pakeisti arba sutaisyti;

Or. en

Pagrindimas

Gali įvykti gedimų, dėl kurių nereikia pakeisti ar taisyti užkardą, kurie nekelia pavojaus 
saugai ar aplinkai, kai šiuo metu nėra nenumatytos pranešimų teikimo procedūros ir 
dalinantis šia informacija nebūtų teikiama jokios naudos.

Pakeitimas 638
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikšmingą struktūrinio vientisumo 
praradimą arba apsaugos nuo gaisro ar 
sprogimo padarinių praradimą ar
plūduriuojančio įrenginio pozicionavimo 
galimybių praradimą;

d) reikšmingą struktūrinio vientisumo 
praradimą arba apsaugos nuo gaisro ar 
sprogimo padarinių praradimą ar mobilaus
įrenginio pozicionavimo galimybių 
praradimą, keliantį riziką saugai arba 
aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Gali įvykti pozicionavimo galimybių praradimas, kuris nekelia pavojaus saugai ar aplinkai, 
kai šiuo metu nėra nenumatytos pranešimų teikimo procedūros ir dalinantis šia informacija 
nebūtų teikiama jokios naudos.

Pakeitimas 639
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) didelį poveikį aplinkai turinčią avariją. j) reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai 
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turinčią avariją.

Or. en

Pakeitimas 640
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją sudaro faktinė informacija ir 
analizės duomenys, susiję su naftos ir dujų 
operacijomis, ir ji turi būti vienareikšmė.
Pateikta informacija ir duomenys turi būti 
tokie, kad būtų galima palyginti atskirų 
operatorių veiklos rezultatus ne tik vienoje 
valstybėje narėje, bet ir bendrai su 
sektoriaus atstovais įvairiose valstybėse 
narėse.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją sudaro faktinė informacija ir 
analizės duomenys, susiję su naftos ir dujų 
operacijomis, ir ji turi būti vienareikšmė. Iš 
informacijos taip pat turi būti matyti 
atskirų operatorių ir. kai tinkama, viso 
sektoriaus įgyvendintų priemonių bendras 
veiksmingumas, visų pirma siekiant 
užkirsti kelią didelėms avarijoms ir kuo 
labiau sumažinti riziką. Pateikta 
informacija ir duomenys turi būti tokie, kad 
būtų galima palyginti atskirų operatorių
patirtį ne tik vienoje valstybėje narėje, bet 
ir bendrai su sektoriaus atstovais įvairiose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

4 punkto paskutinis sakinys turėtų būti pakeistas ir perkeltas į 3 punktą, kuris apima 
informaciją, kuri turi būti pateikta. Nuoroda į veiklos rezultatus taip pat turėtų būti pakeista, 
kadangi informacijos reikalavimai negalėtų būti veiksmingai naudojami vertinant operatorių 
veiklos rezultatus.

Pakeitimas 641
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija renkama ir kaupiama tam, kad 
būtų galima iš anksto įspėti dėl (tolesnio)
saugai ir aplinkai labai svarbių užkardų 
būklės blogėjimą, siekiant imtis 
prevencinių taisomųjų priemonių. Iš 
informacijos taip pat turėtų būti matyti 
atskirų operatorių ir viso sektoriaus 
atstovų įgyvendintų priemonių ir 
kontrolės priemonių bendras 
veiksmingumas, visų pirma siekiant 
užkirsti kelią didelės avarijos pavojams ir 
kuo labiau sumažinti riziką aplinkai.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija renkama ir kaupiama tam, kad 
būtų galima iš įspėti apie incidentus, kurie 
gali būti susiję su saugai ir aplinkai labai 
svarbių užkardų būklės blogėjimu, siekiant
nustatyti ar tinkama imtis prevencinių 
taisomųjų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Paskutinis sakinys turėtų būti pakeistas ir perkeltas į 3 punktą, kuris apima informaciją, kuri 
turi būti pateikta.

Pakeitimas 642
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad būtų įvykdyti šio reglamento 23 
straipsnyje nurodyti reikalavimai, turi būti 
nustatyta supaprastinta forma, kad būtų 
galima lengviau skelbti atitinkamus 
duomenis pagal šio straipsnio 2 dalį ir 
rengti ataskaitas pagal šio reglamento 24 
straipsnį, kad jie būtų nesunkiai 
prieinami visuomenei ir būtų galima 
lengviau lyginti skirtingų valstybių 
duomenis.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų teikimo forma, tikslas ir prieinamumas visuomenei yra išsamiai aprašytas 
atitinkamuose straipsniuose, todėl nebūtina šios informacijos pakartoti priede.


