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

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu kemm hu; jekk tiġi adottata jkun hemm bżonn li jsiru 
bidliet korrispondenti.

Emenda 95
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. en
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Emenda 96
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

dwar is-sikurezza tal-operazzjonijiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 97
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas l-okkorrenza ta’ aċċidenti kbar 
relatati mal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore u li jillimita l-konsegwenzi 
tagħhom, u b’hekk iżid il-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u l-ekonomiji kostali 
kontra t-tniġġis kif ukoll jistabbilixxi 
kundizzjonijiet minimi għall-prospettar, l-
esplorazzjoni u l-isfruttar sikuri taż-żejt u l-
gass u jillimita t-tfixkil potenzjali għall-
produzzjoni tal-enerġija indiġena tal-
Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi ta’ rispons 
fil-każ ta’ aċċident.

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas kemm jista’ jkun l-okkorrenza 
ta’ aċċidenti kbar relatati mal-attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore u li jillimita l-
konsegwenzi tagħhom, u b’hekk iżid il-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, is-
sigurtà ta’ dawk li jaħdmu hemm u l-
ekonomiji kostali kontra t-tniġġis kif ukoll 
jistabbilixxi kundizzjonijiet minimi għall-
prospettar, l-esplorazzjoni u l-isfruttar 
sikuri taż-żejt u l-gass u jillimita t-tfixkil 
potenzjali għall-produzzjoni tal-enerġija 
indiġena tal-Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi 
ta’ rispons fil-każ ta’ aċċident.

Or. en
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Emenda 98
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas l-okkorrenza ta’ aċċidenti kbar 
relatati mal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore u li jillimita l-konsegwenzi 
tagħhom, u b’hekk iżid il-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u l-ekonomiji kostali 
kontra t-tniġġis kif ukoll jistabbilixxi 
kundizzjonijiet minimi għall-prospettar, l-
esplorazzjoni u l-isfruttar sikuri taż-żejt u l-
gass u jillimita t-tfixkil potenzjali għall-
produzzjoni tal-enerġija indiġena tal-
Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi ta’ rispons 
fil-każ ta’ aċċident.

(2) L-objettiv ta’ din id-Direttiva huwa li 
jnaqqas l-okkorrenza ta’ aċċidenti kbar 
relatati mal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore u li jillimita l-konsegwenzi 
tagħhom, u b’hekk iżid il-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u l-ekonomiji kostali 
kontra t-tniġġis kif ukoll jistabbilixxi 
kundizzjonijiet minimi għall-prospettar, l-
esplorazzjoni u l-isfruttar sikuri taż-żejt u l-
gass u jillimita t-tfixkil potenzjali għall-
produzzjoni tal-enerġija indiġena tal-
Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi ta’ rispons 
fil-każ ta’ aċċident.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. en

Emenda 99
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas l-okkorrenza ta’ aċċidenti kbar 
relatati mal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore u li jillimita l-konsegwenzi 
tagħhom, u b’hekk iżid il-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u l-ekonomiji kostali 
kontra t-tniġġis kif ukoll jistabbilixxi 
kundizzjonijiet minimi għall-prospettar, l-
esplorazzjoni u l-isfruttar sikuri taż-żejt u l-
gass u jillimita t-tfixkil potenzjali għall-

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas għal minimu assolut l-
okkorrenza ta’ aċċidenti kbar relatati mal-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore u li 
jillimita l-konsegwenzi tagħhom, u b’hekk 
iżid il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u l-
ekonomiji kostali kontra t-tniġġis kif ukoll 
jistabbilixxi kundizzjonijiet minimi għall-
prospettar, l-esplorazzjoni u l-isfruttar 
sikuri taż-żejt u l-gass u jillimita t-tfixkil 
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produzzjoni tal-enerġija indiġena tal-
Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi ta’ rispons 
fil-każ ta’ aċċident.

potenzjali għall-produzzjoni tal-enerġija 
indiġena tal-Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi 
ta’ rispons fil-każ ta’ aċċident.

Or. en

Emenda 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Operazzjonijiet offshore u ta’ gass 
qed isiru f’ambjenti dejjem aktar iebsa u 
f’kundizzjonijiet estremi, fejn l-inċidenti 
aktarx li jkollhom konsegwenzi devastanti 
u irreversibbli fuq l-ambjent tal-baħar u 
tal-kosta kif ukoll impatti negattivi 
sinifikanti fuq l-ekonomiji kostali.

Or. en

Emenda 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-riskji ta’ aċċident kbir taż-żejt jew 
tal-gass offshore huma sinifikanti. Bit-
tnaqqis tar-riskju tat-tniġġis tal-ilmijiet 
marittimi, din l-inizjattiva għandha 
għaldaqstant tikkontribwixxi għall-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u b’mod 
partikolari biex jintlaħaq status ambjetali 
tajjeb sa mhux aktar tard mill-2020, kif 
stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-

(5) Ir-riskji ta’ aċċident kbir taż-żejt jew 
tal-gass offshore huma sinifikanti. Bit-
tnaqqis tar-riskju tat-tniġġis tal-ilmijiet 
marittimi, din l-inizjattiva għandha 
għaldaqstant tikkontribwixxi għall-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u b’mod 
partikolari biex jintlaħaq status ambjetali 
tajjeb sa mhux aktar tard mill-2020, kif 
stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
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17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin (marittimu) (Direttiva 
Kwadru (Qafas) dwar l-Istrateġija Marina
(Marittima)).

17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin (marittimu) (Direttiva 
Kwadru (Qafas) dwar l-Istrateġija Marina
(Marittima)) kif ukoll ittejjeb l-istandards 
tas-sigurtà għall-ħaddiema offshore skont 
ir-reviżjoni tad-Direttiva 92/91/KEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 92/91 tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għat-titjib tas-sigurtà u l-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir, jiġifieri l-estrazzjoni 
tal-minerali (onshore jew offshore), il-preparazzjoni ta’ materjali estratti għall-bejgħ, eċċ. 
Bħalissa, din qed tiġi riveduta sabiex jittejbu l-istandards tas-sigurtà.

Emenda 102
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti li japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

(8) L-oqsfa regolatorji tal-Istati Membri 
differenti li japplikaw għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Għandu jkun żgurat 
li skont ir-regimi tar-responsabbiltà 
eżistenti, il-parti responsabbli għandha
dejjem tkun identifikabbli b’mod ċar qabel 
jibdew l-operazzjonijiet u għandha tkun
kapaċi li tħallas għall-ispejjeż kollha biex 
tiġi rrimedjata l-ħsara li tkun ikkawżat, 
eventwalment permezz ta’ skemi ta’ 
kumpens reċiproku.

Or. en
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Emenda 103
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti li japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

(8) L-oqsfa regolatorji tal-Istati Membri 
differenti li japplikaw għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ċerti reġimi
tar-responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun enfasizzat li dan mhuwiex il-każ fil-ġurisdizzjonijiet kollha. F’numru 
ta’ Stati Membri jiġi ċċarat mill-bidu min hi l-parti responsabbli.

Emenda 104
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
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jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat b’mod f’waqtu. Skont ir-
regimi tar-responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

Or. en

Emenda 105
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat
eżistenti li japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

(8) Il-qafas regolatorju eżistenti tal-Istati 
Membri li japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata sħiħa
li r-riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

Or. en
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Emenda 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Skont id-Direttiva 1994/22/KE tal-
Parlament Ewroipew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet 
għall-ipprospettar, esplorazzjoni u 
produzzjoni ta’ idrokarburi[1] l-attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore fl-Unjoni jistgħu 
jitwettqu suġġetti għall-ksib ta’ 
awtorizzazzjoni. F’dan il-kuntest l-awtorità
kompetenti hija meħtieġa li tikkunsidra r-
riskji tekniċi u finanzjarji, u fejn ikun 
xieraq, ir-rekord preċedenti tar-
responsabbiltà tal-applikanti li jixtiequ 
jiksbu liċenzji esklussivi ta’ esplorazzjoni u 
produzzjoni. Huwa meħtieġ li jkun żgurat 
li meta jeżaminaw il-kapaċità teknika u 
finanzjarja tad-detenturi tal-liċenzja l-
awtoritajiet kompetenti jeżaminaw wkoll 
bir-reqqa il-kapaċità tagħhom biex 
jiżguraw operazzjonijiet sikuri u effettivi 
kontinwi fil-kundizzjonijiet kollha 
prevedibbli.

(9) Skont id-Direttiva 1994/22/KE tal-
Parlament Ewroipew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet 
għall-ipprospettar, esplorazzjoni u 
produzzjoni ta’ idrokarburi[1] l-attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore fl-Unjoni jistgħu 
jitwettqu suġġetti għall-ksib ta’ 
awtorizzazzjoni. F’dan il-kuntest l-awtorità
tal-liċenzjar hija meħtieġa li tikkunsidra r-
riskji tekniċi u finanzjarji, u fejn ikun 
xieraq, ir-rekord preċedenti tar-
responsabbiltà tal-applikanti li jixtiequ 
jiksbu liċenzji esklussivi ta’ esplorazzjoni u 
produzzjoni. Huwa meħtieġ li jkun żgurat 
li meta jeżaminaw il-kapaċità teknika u 
finanzjarja tad-detenturi tal-liċenzja l-
awtoritajiet tal-liċenzjar jeżaminaw wkoll 
bir-reqqa il-kapaċità tagħhom biex 
jiżguraw operazzjonijiet sikuri u effettivi 
kontinwi fil-kundizzjonijiet kollha 
prevedibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-awtorità tal-liċenzjar, mhux l-awtorità kompetenti, li twettaq dawn il-funzjonijiet.

Emenda 107
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat li d- (10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat u 
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detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għal 
attivitajiet offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE huma wkoll 
potenzjalment ‘operaturi’ responsabbli 
skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, u jistgħu ma jkunux intitolati 
biex jiddelegaw ir-responsabilitajiet 
tagħhom f’dan ir-rigward lil partijiet terzi 
ikkuntratti minnhom.

stabbilit mingħajr ambigwità liema 
għandhom ikunu l-partijiet responsabbli 
qabel il-bidu tal-attivitajiet offshore.

Or. en

Emenda 108
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat li d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għal 
attivitajiet offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE huma wkoll
potenzjalment ‘operaturi’ responsabbli 
skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, u jistgħu ma jkunux intitolati
biex jiddelegaw ir-responsabilitajiet 
tagħhom f’dan ir-rigward lil partijiet terzi 
ikkuntratti minnhom.

(10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat li d-
detentur ta’ awtorizzazzjoni għal 
attivitajiet offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE huwa wkoll ‘l-
operatur’ responsabbli skont it-tifsira tad-
Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, u mhuwiex intitolat biex
jiddelega r-responsabilitajiet tiegħu f’dan 
ir-rigward lil partijiet terzi ikkuntratti
minnu.

Or. en

Emenda 109
Ivo Belet
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Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fir-rigward ta’ responsabbiltajiet 
oħra, għandu jkun stabbilit mingħajr 
ambigwità liema huma l-partijiet 
responsabbli qabel il-bidu tal-attivitajiet 
offshore.

Or. en

Emenda 110
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\911374MT.doc 13/273 PE494.690v01-00

MT

għas-saħħa u l-benesseri personali.
Or. en

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni mill-premessa 27 tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (prevenzjoni u kontroll 
integrati tat-tniġġis).

Emenda111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

Emenda 112
Gaston Franco
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Proposta għal regoalment
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fid-dawl tal-livell għoli ta’ 
sikurezza garantit mill-prattiki tajba 
applikati fl-ilmijiet Ewropej u sabiex ikun 
hemm armonizzazzjoni tal-istandards fuq 
livell internazzjonali, l-Unjoni Ewropea 
għandha tieħu rwol minn ta’ quddiem fil-
fora internazzjonali xierqa sabiex 
tippromwovi dawn il-prattiki tajba ma’ 
pajjiżi terzi, sabiex kull installazzjoni, 
indipendentament mill-post ġeografiku 
tagħha u mil-liġi applikabbli, tkun tista’ 
tissodisfa livell għoli ta’ rekwiżiti fil-
qasam tal-ambjent u tas-sikurezza.

Or. fr

Emenda 113
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex tinżamm distinzjoni xierqa bejn 
l-iżvilupp ekonomiku u r-
regolamentazzjoni ambjentali u tas-
sikurezza l-awtorità kompetenti għandha 
tkun tidher b'mod ċar li hija indipendenti 
minn sponsorjar ekonomiku nazzjonali.

(16) Biex tinżamm distinzjoni xierqa bejn 
l-iżvilupp ekonomiku u r-
regolamentazzjoni ambjentali, tas-saħħa u 
tas-sikurezza l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli għal-liċenzji u l-
awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet 
offshore taż-żejt u l-gass u l-awtorità
responsabbli għall-evalwazzjoni tal-
kundizzjonijiet ambjentali, tas-saħħa u s-
sigurtà għandha tkun tidher b'mod ċar li 
hija indipendenti minn sponsorjar 
ekonomiku nazzjonali.

Or. en
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Emenda 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Reġim offshore jeħtieġ japplika għal 
operazzjonijiet imwettqa kemm 
f’installazzjonijiet fissi kif ukoll mobbli, u 
japplika għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-attivitajiet 
ta’ esplorazzjoni u produzzjoni mid-disinn 
sad-dekummissjonament u l-abbandun 
b’mod permanenti.

(19) Reġim offshore jeħtieġ japplika għal 
operazzjonijiet imwettqa kemm 
f’installazzjonijiet fissi kif ukoll mobbli, u 
japplika għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-attivitajiet 
ta’ esplorazzjoni u produzzjoni (inkluż it-
trasportazzjoni permezz ta’ linji tal-
pajpijiet) mid-disinn sad-
dekummissjonament u l-abbandun b’mod 
permanenti.

Or. lt

Emenda 115
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-aħjar prattiki operattivi attwalment 
disponibbli għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti 
kbar fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore huma bbażati fuq li jintlaħqu r-
riżultati mixtieqa permezz ta’ valutazzjoni 
tar-riskju u sistemi ta’ ġestjoni affidabbli.

(20) L-aħjar prattiki operattivi attwalment 
disponibbli għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti 
kbar fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore huma bbażati fuq approċċ ta’ 
stabbiliment ta’ miri u li jintlaħqu r-
riżultati mixtieqa permezz ta’ valutazzjoni 
tar-riskju u sistemi ta’ ġestjoni affidabbli.

Or. en

Emenda 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-aħjar prattiki operattivi tal-Unjoni 
jirrikjedu lis-sidien u/jew l-operaturi tal-
installazzjonijiet, inklużi r-riggs tat-tħaffir 
mobbli, biex jistabbilixxu politika 
korporattiva effettiva u arranġamenti 
xierqa għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar 
u biex ikunu identifikati b’mod komprensiv 
u sistematiku x-xenarji tal-perikli kbar 
kollha relatati mal-attivitajiet perikolużi 
kollha li jistgħu jitwettqu fuq dik l-
installazzjoni. Dawn l-aħjar prattiki 
jirrikjedu wkoll il-valutazzjoni tal-
possibbiltà u l-konsegwenzi u l-kontrolli 
neċessarji ta’ xenarji bħal dawn, fi ħdan 
sistema komprensiva ta’ ġestjoni tas-
sikurezza. Politika u arranġamenti bħal 
dawn għandhom ikunu deskritti b’mod ċar 
f’dokument (“ir-Rapport Dwar Perikli 
Kbar - MHR”). L-MHR għandu jkun 
komparabbli ma’ u jikkumplimenta d-
dokument tas-sikurezza u s-saħħa msemmi 
fid-Direttiva 92/91/KE u għandu jkun 
jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar 
valutazzjoni tar-riskju ambjentali u l-
pjanijiet ta’ emerġenza. L-MHR għandu 
jkun meħtieġ li jiġi sottomess lill-awtorità 
kompetenti għall-proċedura ta’ kunsens.

(21) L-aħjar prattiki operattivi tal-Unjoni 
jirrikjedu lis-sidien u/jew l-operaturi tal-
installazzjonijiet, inklużi r-riggs tat-tħaffir 
mobbli, biex jistabbilixxu politika 
korporattiva effettiva u arranġamenti 
xierqa għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar 
u biex ikunu identifikati b’mod komprensiv 
u sistematiku x-xenarji tal-perikli kbar 
kollha relatati mal-attivitajiet perikolużi 
kollha li jistgħu jitwettqu fuq dik l-
installazzjoni. Dawn l-aħjar prattiki 
jirrikjedu wkoll il-valutazzjoni tal-
possibbiltà u l-konsegwenzi u l-kontrolli 
neċessarji ta’ xenarji bħal dawn, fi ħdan 
sistema komprensiva ta’ ġestjoni tas-
sikurezza. Politika u arranġamenti bħal 
dawn għandhom ikunu deskritti b’mod ċar 
f’dokument (“ir-Rapport Dwar Perikli 
Kbar - MHR”). L-MHR għandu jkun 
komparabbli ma’ u jikkumplimenta d-
dokument tas-sikurezza u s-saħħa msemmi 
fid-Direttiva 92/91/KE u għandu jkun 
jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar 
valutazzjoni tar-riskju ambjentali u l-
pjanijiet ta’ emerġenza. L-MHR għandu 
jkun meħtieġ li jiġi sottomess lill-awtorità 
kompetenti għall-proċedura ta’ kunsens.
Skont id-Direttiva 91/92/KEE, il-
ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti 
tagħhom għandhom jiġu kkonsultati dwar 
kwistjonijiet relatati mas-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol u 
għandhom ikunu jistgħujieħdu sehem 
f’diskussjonijiet dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mas-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol. Il-ħaddiema 
għandhom jiġu kkonsultati fl-istadji 
relevanti tal-preparazzjoni tal-MHR.

Or. en

Emenda 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 
installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
permezz ta’ proċedura ta’ kunsens li tixraq.

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 
installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun
evalwat u imbagħad aċċettat ir-Rapport 
dwar Perikli Kbar permezz ta’ proċedura 
ta’ kunsens li tixraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha twettaq valutazzjoni tar-rapport dwar perikli kbar qabel 
taċċettah.

Emenda 118
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 
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installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
permezz ta’ proċedura ta’ kunsens li tixraq.

installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun
evalwat u imbagħad aċċettat ir-Rapport 
dwar Perikli Kbar permezz ta’ proċedura 
ta’ kunsens li tixraq.

Or. en

Emenda 119
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 
installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
permezz ta’ proċedura ta’ kunsens li tixraq.

(22) Sabiex tinżamm l-effettività tal-
kontrolli tar-riskju ta’ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-Unjoni, ir-Rapporti dwar Perikli 
Kbar jeħtieġ li jkunu mħejjija fir-rigward 
ta’ kwalunkwe aspett sinifikanti taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, 
inkluż id-disinn, l-operat, l-operazzjonijiet 
fejn ikunu kkumbinati ma’ 
installazzjonijiet oħrajn, modifiki kbar u 
abbandun finali. Ir-rapport jeħtieġ li jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti sabiex l-
operazzjonijiet jistgħu ma jipproċedux 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
permezz ta’ proċedura ta’ kunsens li tixraq.

Or. en

Emenda 120
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) It-tħaffir u t-tiswija tal-bjar taż-żejt u 
l-gass għandhom jitwettqu biss minn 
installazzjoni li teknikament kapaċi 
tikkontrolla l-perikli kollha prevedibbli fil-
lokazzjoni tal-bir, u li għandha MHR
aċċettat.

(23) It-tħaffir u t-tiswija tal-bjar taż-żejt u 
l-gass għandhom jitwettqu biss minn 
installazzjoni li teknikament kapaċi 
tikkontrolla l-perikli kollha prevedibbli fil-
lokazzjoni tal-bir, u li għandha Rapport 
dwar Perikli Kbar aċċettat.

Or. en

Emenda 121
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti minn parti terza tal-elementi 
kritiċi tas-sikurezza.

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti tal-elementi kritiċi tas-
sikurezza.

Or. fr

Emenda 122
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti minn parti terza tal-elementi 
kritiċi tas-sikurezza.

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti tal-elementi kritiċi tas-
sikurezza.
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Or. en

Emenda 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti minn parti terza tal-elementi 
kritiċi tas-sikurezza.

(26) Minħabba l-kumplessità tal-
operazzjonjiet taż-żejt u l-gass offshore, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-
operaturi tirrikjedi skema ta’ verifika 
indipendenti tal-elementi kritiċi tas-
sikurezza.

Or. en

Emenda 124
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\911374MT.doc 21/273 PE494.690v01-00

MT

Emenda 125
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex ikun żgurat rispons effettiv 
għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-
operaturi għandhom iħejju pjanijiet ta’ 
rispons għal emerġenza speċifiċi skont is-
sit abbażi tax-xenarji tar-riskji u l-perikli 
identifikati fl-MHR, jissottomettuwhom 
lill-awtoritajiet kompetenti, u jżommu 
riżorsi bħal dawn skont kif ikun meħtieġ 
għat-twettiq fil-pront ta’ dawk il-pjanijiet 
meta jkun meħtieġ.

(29) Sabiex ikun żgurat rispons effettiv 
għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-
operaturi għandhom iħejju pjanijiet ta’ 
rispons għal emerġenza speċifiċi skont is-
sit abbażi tax-xenarji tar-riskji u l-perikli 
identifikati fir-Rapport dwar Perikli Kbar, 
jissottomettuwhom lill-awtoritajiet 
kompetenti, u jżommu riżorsi bħal dawn 
skont kif ikun meħtieġ għat-twettiq fil-
pront ta’ dawk il-pjanijiet meta jkun 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 126
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex ikun żgurat li l-ebda tħassib 
tas-sikurezza rilevanti ma jitħalla barra jew 
jiġi injorat, huwa importanti li jkunu 
stabbiliti u mħeġġa l-mezzi adegwati għar-
rapportar ta’ dak it-tħassib u l-protezzjoni 
ta’ min jikxef l-abbużi.

(30) Sabiex ikun żgurat li l-ebda tħassib 
tas-sikurezza rilevanti ma jitħalla barra jew 
jiġi injorat, huwa importanti li jkunu 
stabbiliti u mħeġġa l-mezzi adegwati għar-
rapportar ta’ dak it-tħassib, dawn 
għandhom jinkludu konsultazzjoni 
regolari ma’ rappreżentanti tas-sigurtà 
eletti u l-protezzjoni ta’ min jikxef l-
abbużi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jsiru konsultazzjonijiet regolari mat-trejdjunjins u mar-rappreżentanti 
tagħhom, li idealment ikunu rappreżentanti tas-sigurtà eletti.

Emenda 127
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Il-Grupp tal-Awtoritajiet taż-Żejt u 
l-Gass Offshore tal-UE, li ġie stabbilit bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ 
Jannar 20121, għandu janalizza 
b’konsultazzjoni mal-operaturi jekk jistax 
jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ rappurtar 
istantanju għall-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, li huwa simili għal dak fl-
industrija tal-avjazzjoni, fis-settur taż-żejt 
u l-gass offshore biex ikun żgurat li l-
informazzjoni dwar aċċident tkun 
disponibbli malli dan iseħħ.
1 ĠU C 18, 21.1.2012, paġ. 8.

Or. en

Emenda 128
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) L-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
Marittima (EMSA) għandha tipprovdi lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
assistenza teknika u xjentifika sabiex 
tiżgura l-minimizzazzjoni tar-riskju u l-
applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-
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Unjoni fil-qasam tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore. L-
EMSA għandha twettaq is-superviżjoni 
tal-ispezzjonijiet ta' superviżjoni kif ukoll 
tal-arranġamenti tar-rispons tal-Istati 
Membri f’każ ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 129
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 130
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) L-Istati Membri li huma parti mill-
Kunsill Artiku huma mistennija li 
jippromwovu b’mod attiv, f’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-
Grupp ta’ Awtoritajiet tal-UE, il-
promozzjoni tal-ogħla standards fir-
rigward tas-sikurezza ambjentali f’din l-
ekosistema vulnerabbli u unika u l-
ħolqien ta’ strument internazzjonali –
preferibbilment obbligatorju – dwar il-
preparatezza u r-rispons għat-tniġġis tal-
baħar Artiku miż-żejt.

Or. en

Emenda 131
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ 
reġim regolatorju internazzjonali effettiv 
biex jipproteġu ż-żona Artika mit-tniġġis 
biż-żejt.

Or. en

Emenda 132
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) It-tagħmir għat-trażżin ta’ 
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kwalunkwe tnixxigħ potenzjali għandu 
jkun parti essenzjali mill-pjanijiet ta’ 
emerġenza u dan it-tagħmir għandu jkun 
disponibbli mill-ewwel viċin l-
installazzjonijiet sabiex ikun possibbli li 
jintuża fil-pront u b’mod effettiv f’każ ta’ 
inċident kbir.

Or. en

Emenda 133
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
effettiva tar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jidħlu fis-seħħ
sanzjonijiet effettivi u proporzjonati.

(43) Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
effettiva tar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri b’attivitajiet 
ta’ żejt u gass offshore taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom għandhom jiżguraw 
li jidħlu fis-seħħ penali effettivi u 
proporzjonati.

Or. en

Emenda 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni ambjentali, il-pajjiżi terzi, u 
b’mod partikolari dawk bi fruntieri 
marittimi mal-Unjoni Ewropea, 
għandhom jirrispettaw bl-istess mod 
standards stretti ta’ protezzjoni 
ambjentali.
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Or. lt

Emenda 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Apparti mill-miżuri introdotti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tesplora mezzi li jixirqu oħra biex ittejjeb 
il-prevenzjoni tal-aċċidenti taż-żejt u l-gass 
offshore u l-mitigazzjoni tal-effetti 
tagħhom.

(47) Apparti mill-miżuri introdotti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni (permezz tal-
Forum tal-Awtoritajiet Offshore) għandha 
tesplora mezzi li jixirqu oħra biex ittejjeb 
il-prevenzjoni tal-aċċidenti taż-żejt u l-gass 
offshore u l-mitigazzjoni tal-effetti 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-Forum tal-Awtoritajiet offshore biex tipprovdi pariri dwar 
attivitajiet offshore taż-żejt u l-gass. Wara li stabbilixxiet dan il-Grupp, huwa xieraq li l-
Kummissjoni taħdem fi ħdan dan il-Grupp biex tesplora miżuri u mezzi oħra xierqa biex iżżid 
il-prevenzjoni ta’ inċidenti offshore relatati maż-żejt u l-gass u biex jittaffew l-effetti tagħhom.

Emenda 136
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Apparti mill-miżuri introdotti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tesplora mezzi li jixirqu oħra biex ittejjeb 
il-prevenzjoni tal-aċċidenti taż-żejt u l-gass 
offshore u l-mitigazzjoni tal-effetti 
tagħhom.

(47) Apparti mill-miżuri introdotti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni (permezz tal-
Forum tal-Awtoritajiet Offshore) għandha 
tesplora mezzi li jixirqu oħra biex ittejjeb 
il-prevenzjoni tal-aċċidenti taż-żejt u l-gass 
offshore u l-mitigazzjoni tal-effetti 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 137
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi li jwettqu 
operazzjonijiet ta’ żejt u gass fil-
ġurisdizzjoni tagħhom juru l-kapaċità 
tagħhom li jħallsu għall-konsegwenzi tal-
ħsara kkawżata minħabba l-
operazzjonijiet tagħhom, permezz tal-
forniment ta' garanzija finanzjarja, u 
għandhom jevalwaw liema strumenti 
(bħal fondi, garanziji tal-banek, 
assikurazzjoni u/jew kondiviżjoni tar-
riskju) huma l-aktar xierqa għal dan il-
għan.

Or. en

Emenda 138
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(48) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operaturi juru l-kapaċità tagħhom li 
jħallsu għall-konsegwenzi ta’ ħsara 
kkawżata mill-operazzjonijiet tagħhom, 
fil-fażijiet kollha ta’ proġetti offshore 
(esploratorji, operazzjonali u ta’ 
dekummissjonament). Minħabba li l-ebda 
strument ta’ sigurtà finanzjarja eżistenti, 
inklużi l-arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-
riskju, ma jista’ jakkomoda l-konsegwenzi 
possibbli kollha ta’ aċċidenti estremi, il-
Kummissjoni għandha tipproċedi b’aktar 
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sigurtà finanzjarja xierqa jew 
arranġamenti oħra.

analiżi u studji ta’ miżuri adattati biex 
tiżgura reġim ta’ responsabbiltà robust 
għall-ħsara relatata mal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore, u r-rekwiżiti dwar il-
kapaċità finanzjarja inkluż it-titjib tad-
disponibbiltà ta’ strumenti u arranġamenti
tas-sigurtà finanzjarja (inter alia 
assigurazzjoni mandatorja, fondi ta’ 
riżerva, garanziji bankarji, u/jew 
kondiviżjoni tar-riskju). Il-Kummissjoni 
għandha, sal-20 ta’ Diċembru 2013, 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-riżultati li kellha u dwar 
kwalunkwe proposta. Sakemm l-UE 
tadotta dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà 
finanzjarja, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu liema strumenti huma xierqa
biex jiġi żgurat li l-operaturi juru sigurtà 
finanzjarja u jinnotifikawhom sa sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
regolament.

Or. en

Emenda 139
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(48) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operaturi fil-ġurisdizzjoni tagħhom 
juru l-kapaċità tagħhom li jħallsu għall-
konsegwenzi tal-ħsara kkawżata minħabba
l-attivitajiet tagħhom, permezz tal-
forniment ta' garanzija finanzjarja, u 
għandhom jiddeċiedu liema strumenti 
(inter alia l-assigurazzjoni, fondi ta’ 
riserva, garanziji bankarji, u/jew 
kondiviżjoni tar-riskju) ikunu xierqa għal 
dan il-għan. Minħabba li l-ebda strument 
ta’ sigurtà finanzjarja eżistenti, inklużi l-
arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-riskju, 
ma jista’ jakkomoda l-konsegwenzi 
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arranġamenti oħra. possibbli kollha ta’ aċċidenti estremi, il-
Kummissjoni għandha tipproċedi b’aktar 
analiżi u studji ta’ miżuri adattati biex 
tiżgura reġim ta’ responsabbiltà robust 
għall-ħsara relatata mal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore, u r-rekwiżiti dwar il-
kapaċità finanzjarja inkluż it-titjib tad-
disponibbiltà ta’ strumenti u arranġamenti
tas-sigurtà finanzjarja. Il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta dwar ir-riżultati u l-
proposti fi żmien sena wara l-adozzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 140
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(48) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operaturi fil-ġurisdizzjoni tagħhom 
juru l-kapaċità tagħhom li jħallsu għall-
konsegwenzi tal-ħsara kkawżata minħabba
l-attivitajiet tagħhom, permezz tal-
forniment ta' garanzija finanzjarja, u 
għandhom jiddeċiedu liema strumenti 
(bħal fondi, garanziji tal-banek, 
assikurazzjoni u/jew kondiviżjoni tar-
riskju) ikunu xierqa għal dan il-għan. 
Minħabba li l-ebda strument ta’ sigurtà 
finanzjarja eżistenti, inklużi l-arranġamenti 
ta’ kondiviżjoni tar-riskju, ma jista’ 
jakkomoda l-konsegwenzi possibbli kollha 
ta’ aċċidenti estremi, il-Kummissjoni 
għandha tipproċedi b’aktar analiżi u studji 
ta’ miżuri adattati biex tiżgura reġim ta’ 
responsabbiltà robust adegwat għall-ħsara 
relatata mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore, ir-rekwiżiti dwar il-kapaċità 
finanzjarja inkluża d-disponibbiltà ta’ 
strumenti tas-sigurtà finanzjarja xierqa jew 
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arranġamenti oħra.

Or. en

Emenda 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(48) L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jkollhom riżorsi fiżiċi, ta’ persunal u 
finanzjarji biżżejjed biex inaqqsu u 
jirrimedjaw għal l-impatt ta’ aċċident 
kbir. Madanakollu, minħabba li l-ebda 
strument ta’ sigurtà finanzjarja eżistenti, 
inklużi l-arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-
riskju, ma jista’ jakkomoda l-konsegwenzi 
possibbli kollha ta’ aċċidenti estremi, il-
Kummissjoni għandha tipproċedi b’aktar 
analiżi u studji ta’ miżuri adattati biex 
tiżgura reġim ta’ responsabbiltà robust 
adegwat għall-ħsara relatata mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore, 
ir-rekwiżiti dwar il-kapaċità finanzjarja 
inkluża d-disponibbiltà ta’ strumenti tas-
sigurtà finanzjarja xierqa jew arranġamenti 
oħra, u tirrapporta dwar il-konklużjonijiet 
u l-proposti fi żmien sena wara l-
adozzjoni.

Sabiex tkun ipprovduta xibka tas-sigurtà, 
għandhom jiġu stabbiliti skemi ta’ 
assigurazzjoni reċiproċi kontra t-tniġġis 
biż-żejt f’kull żona tal-baħar individwali 
tal-UE, bi sħubija mandatorja għall-
operaturi li jwettqu operazzjonijiet fl-
ilmijiet tal-UE. Operaturi f’pajjiżi terzi li 
jaqmu l-fruntieri tal-baħar mal-UE 
għandhom jiġu mħeġġa wkoll biex jieħdu 
sehem fl-iskemi.

Or. en
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Emenda 142
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 143
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-operaturi taż-żejt 
u l-gass offshore tal-UE japplikaw l-istess 
standards għolja ambjentali u ta’ sigurtà 
b’konformità ma’ din id-Direttiva kull 
fejn ikunu qed joperaw fid-dinja.

Or. en



PE494.690v01-00 32/273 AM\911374MT.doc

MT

Emenda 144
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-operaturi taż-żejt 
u l-gass offshore tal-UE japplikaw mill-
anqas l-istess standards għolja ambjentali 
u ta’ sigurtà skont din id-Direttiva kull 
fejn ikunu qed joperaw fid-dinja.

Or. en

Emenda 145
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-leġiżlazzjoni għandha tiżgura li l-
industrija żżomm mill-anqas l-istandards 
ambjentali u ta’sikurezza tal-Unjoni jew 
mal-ekwivalenti tagħhom kull fejn tkun 
qed topera fid-dinja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment alternattiv għall-emenda 8 tal-abbozz ta’ rapport tas-Sur Belet.

Emenda 146
Konrad Szymański
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Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-industrija biex taderixxi 
mill-anqas mal-istandards ambjentali u 
ta’sikurezza tal-Unjoni jew mal-
ekwivalenti tagħhom kull fejn tkun qed 
topera fid-dinja.

Or. en

Emenda 147
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi għall-industrija u l-
awtoritajiet nazzjonali involuti fl-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore
imwettqa b’segwitu għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjoni skont id-
Direttiva 94/22/KE.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi għall-prevenzjoni ta’ 
aċċidenti kbar u t-tnaqqis tal-konsegwenzi 
ta’ aċċidenti kbar għall-persuni u għall-
ambjent waqt li jkunu qed jitwettqu 
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
skont id-Direttiva 94/22/KE. Huwa 
japplika għall-industrija u għal kwalunkwe 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma
involuti fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore definiti fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat biex ikun definit b’mod ċar l-għan tar-Regolament, li jiffoka fuq aċċidenti kbar.

Emenda 148
Alyn Smith
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi għall-industrija u l-
awtoritajiet nazzjonali involuti fl-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore
imwettqa b’segwitu għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjoni skont id-
Direttiva 94/22/KE.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi għall-prevenzjoni ta’ 
aċċidenti kbar u t-tnaqqis tal-konsegwenzi 
ta’ aċċidenti kbar għall-persuni u għall-
ambjent waqt li jkunu qed jitwettqu 
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
skont id-Direttiva 94/22/KE. Dan japplika
għall-industrija u għal kwalunkwe 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma
involuti fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore definiti fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 149
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
operazzjonijiet kollha taż-żejt u l-gass 
offshore definiti fl-Artikolu 2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat biex l-għan tar-Regolament, li jiffoka fuq aċċidenti kbar, ikun definit b’mod ċar.

Emenda 150
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
operazzjonijiet kollha taż-żejt u l-gass 
offshore definiti fl-Artikolu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 151
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-
installazzjonijiet relatati kollha, l-
installazzjonijiet taħt il-baħar u l-
infrastruttura konessa magħhom fl-
ilmijiet tal-Istati Membri inklużi ż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
blata kontinentali tagħhom fi ħdan it-
tifsira tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat biex l-għan tar-Regolament, li jiffoka fuq aċċidenti kbar, ikun definit b’mod ċar.

Emenda 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttivi 85/337/KE, 2008/1/KE, id-
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Direttiva 2003/4/KE. Direttiva 2003/4/KE u d-
Direttiva 2001/42/KE.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Emenda 153
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. ‘tollerabbli’ tfisser fejn riskju ta’ 
aċċident kbir jitnaqqas sal-iktar punt li lil 
hinn minnu l-kontribuzzjoni ta’ ħin, riżorsi 
jew spejjeż li huma meħtieġa biex ikompli 
jiġi minimizzat ir-riskju jkunu 
estremament sproporzjonati meta 
mqabbla mar-riskju;

Or. en

Emenda 154
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. tollerabbligħandha tfisser:
kundizzjonijiet ta’ operazzjoni fejn il-
miżuri ta’ rispons ikunu disponibbli u bi 
prezz mhux eżaġeratament projbittiv, 
filwaqt li r-riskju ta’ aċċident kbir ikun 
tnaqqas sal-iktar punt possibbli li lil hinn 
minnu ma jinkiseb l-ebda tnaqqis 
sinifikanti tar-riskju mill-kontribuzzjoni ta’ 
aktar ħin, riżorsi jew spejjeż;

(Jekk adottat, ir-referenza għal 
"aċċettabbli" fl-Artikolu 3 (4) tinbidel 
ukoll għal "tollerabbli".)

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. ‘aċċettazzjoni’ għandha tfisser: it-twassil 
bil-miktub lill-operatur mill-awtorità 
kompetenti tal-konklużjonijiet pożittivi tal-
eżami tagħha tar-Rapport dwar Perikli 
Kbar tal-operatur skont ir-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament;

2. ‘aċċettazzjoni’ għandha tfisser: it-twassil 
bil-miktub mill-awtorità kompetenti li l-
valutazzjoni tagħha tar-Rapport dwar 
Perikli Kbar kkonkluda li l-arranġamenti 
u l-miżuri deskritti, meħuda b’mod 
ġenerali, aktarx li jiksbu konformità ma’
dan ir-Regolament jekk jiġu implimentati 
kif deskritt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċettazzjoni hija l-ġudizzju tar-regolatur li l-arranġamenti u l-miżuri deskritti fir-Rapport 
dwar Perikli Kbar, meħuda b’mod ġenerali, jiksbu konformità jekk jiġu implimentati kif 
deskritt. Biex ir-regolatur jaċċetta mhuwiex meħtieġ li dan ikun sodisfatt li se tintlaħaq il-
konformità – din il-konferma tinkiseb permezz ta’ programmi ta’ valutazzjoni ta’ spezzjonar, 
investigazzjoni u infurzar wara l-aċċettazzjoni.
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Emenda 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. ‘bidu tal-operazzjonijiet’ għandha 
tfisser: il-mument li fih l-installazzjoni hija 
involuta għall-ewwel darba fl-
operazzjonijiet li hija ddisinjata għalihom.

5. ‘bidu tal-operazzjonijiet’ għandha 
tfisser: il-mument li fih l-installazzjoni jew 
l-infrastruttura konnessa hija involuta 
għall-ewwel darba fl-operazzjonijiet li hija 
ddisinjata għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tiddikjara b’mod ċar li l-bidu tal-operazzjonijiet huwa meta jiġi 
rilaxxat l-ewwel żejt. Iż-żminijiet ta’ sottomissjoni tal-każ tas-sigurtà jiġu bbażati fuq din id-
data.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘infrastruttura konnessa’ għandha tfisser: 
tagħmir, linji tal-pajpijiet jew xi 
installazzjoni oħra fuq jew taħt il-wiċċ tal-
ilma offshore użati għat-trasport taż-żejt u 
l-gass għal installazzjoni oħra fil-qrib, l-
ipproċessar fuq l-art (onshore) jew faċilità 
għall-ħżin jew għat-trasport u t-tagħbija 
taż-żejt għal shuttle tanker;

7. ‘infrastruttura konnessa’ għandha tfisser:
Kwalunkwe bir (u strutturi assoċjati, 
unitajiet u tagħmir supplimentari) 
konness mal-installazzjoni jew kwalunkwe
linji tal-pajpijiet, apparat jew xogħlijiet sa 
500m mill-istruttura prinċipali tal-
installazzjoni offshore li hija mwaħħla 
magħhom, kif ukoll kwalunkwe apparat 
jew xogħlijiet fuq jew imwaħħla mal-
istruttura prinċipali tal-installazzjoni
offshore;

Or. en
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Emenda 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. tagħmir, linji tal-pajpijiet jew xi 
installazzjoni oħra fuq jew taħt il-wiċċ tal-
ilma offshore użati għat-trasport taż-żejt u 
l-gass għal installazzjoni oħra fil-qrib, l-
ipproċessar fuq l-art (onshore) jew faċilità 
għall-ħżin jew għat-trasport u t-tagħbija 
taż-żejt għal shuttle tanker;

7. tagħmir, linji tal-pajpijiet jew xi 
installazzjoni oħra fuq jew taħt il-wiċċ tal-
ilma offshore użati għat-trasport taż-żejt u 
l-gass għal installazzjoni oħra fil-qrib, l-
ipproċessar fuq l-art (onshore) jew faċilità 
għall-ħżin jew għat-trasport u t-tagħbija 
taż-żejt għal shuttle tanker jew bastiment 
b’kontenitur tal-gass;

Or. lt

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 a. "entità" għandha tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika jew kwalunkwe grupp 
ta’ persuni bħal dawn;

Or. en

Emenda 160
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8



PE494.690v01-00 40/273 AM\911374MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. ‘proċedura ta’ kunsens’ għandha tfisser: 
proċedura ta’ valutazzjoni bir-reqqa tal-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tikkonċerna l-operazzjoni ppjanata taż-żejt 
u l-gass offshore mill-awtorità kompetenti, 
konkluża bl-aċċettazzjoni tar-rapport dwar 
perikli kbar mill-awtorità kompetenti u l-
assenza ta’ oġġezzjonijiet għal notifiki tal-
bjar jew tal-operazzjonijiet kombinati 
sottomessi mill-operaturi;

8. ‘proċedura ta’ kunsens’ għandha tfisser: 
proċedura ta’ valutazzjoni bir-reqqa tal-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tikkonċerna l-operazzjoni ppjanata taż-żejt 
u l-gass offshore mill-awtorità kompetenti, 
konkluża bl-aċċettazzjoni tar-rapport dwar 
perikli kbar mill-awtorità kompetenti u l-
assenza ta’ oġġezzjonijiet mill-awtorità 
kompetenti għal notifiki tal-bjar jew tal-
operazzjonijiet kombinati sottomessi mill-
operaturi;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. ‘proċedura ta’ kunsens’ għandha tfisser: 
proċedura ta’ valutazzjoni bir-reqqa tal-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tikkonċerna l-operazzjoni ppjanata taż-żejt 
u l-gass offshore mill-awtorità kompetenti, 
konkluża bl-aċċettazzjoni tar-rapport dwar 
perikli kbar mill-awtorità kompetenti u l-
assenza ta’ oġġezzjonijiet għal notifiki tal-
bjar jew tal-operazzjonijiet kombinati 
sottomessi mill-operaturi;

8. ‘proċedura ta’ kunsens’ għandha tfisser: 
proċedura ta’ valutazzjoni bir-reqqa tal-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tikkonċerna operazzjoni ppjanata taż-żejt u 
l-gass offshore mill-awtorità kompetenti, 
konkluża bl-aċċettazzjoni tar-rapport dwar 
perikli kbar mill-awtorità kompetenti u l-
assenza ta’ oġġezzjonijiet mill-awtorità 
kompetenti għal notifiki tal-bjar jew tal-
operazzjonijiet kombinati sottomessi mill-
operaturi;

Or. en

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



AM\911374MT.doc 41/273 PE494.690v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. ‘żona ta’ esklużjoni’ għandha tfisser: 
żona madwar l-installazzjoni stabbilita 
mill-Istat Membru li fiha huma pprojbiti 
attivitajiet mhux relatati;

9. ‘żona ta’ sigurtà’ għandha tfisser: żona 
madwar l-installazzjoni jew l-
infrastruttura konnessa li hija stabbilita 
mill-Istat Membru li fiha huma pprojbiti 
attivitajiet mhux relatati;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. ‘liċenzja ta’ esplorazzjoni’ għandha 
tfisser: l-awtorizzazzjoni mogħtija minn 
Stat Membru għall-esplorazzjoni għaż-żejt 
u l-gass fis-saffi ta’ taħt l-art taż-żona 
lliċenzjata, imma mhux għall-produzzjoni 
ta’ żejt u gass għal finijiet kummerċjali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha titħassar għaliex saret superfluwa wara li ġie emendat l-Artikolu 
4.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. ‘pjan estern ta’ rispons għal 11. ‘pjan estern ta’ rispons għal 
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emerġenza’ għandha tfisser: strateġija 
lokali, nazzjonali jew reġjonali għall-
prevenzjoni tal-eskalazzjoni jew biex ikunu 
llimitati l-konsegwenzi ta’ aċċident relatat 
mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore bl-użu tar-riżorsi kollha 
disponibbli flimkien ma' dawk deskritti fil-
pjanijiet interni ta’ rispons għal emerġenza;

emerġenza’ għandha tfisser: strateġija 
lokali, nazzjonali jew reġjonali għall-
prevenzjoni tal-eskalazzjoni jew biex ikunu 
llimitati l-konsegwenzi ta’ aċċident relatat 
mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore bl-użu tar-riżorsi kollha 
disponibbli tal-operatur inklużi dawk 
deskritti fil-pjanijiet interni ta’ rispons għal 
emerġenza, u kwalunkwe riżorsi 
supplimentari li jiġu magħmula 
disponibbli mill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 165
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. ‘verifika minn parti terza indipendenti’ 
għandha tfisser: valutazzjoni u konferma 
tal-validità ta’ dikjarazzjonijiet bil-miktub 
partikolari minn persuna fiżika jew legali 
li mhijiex taħt il-kontroll jew l-influwenza 
tal-awtur tad-dikjarazzjonijiet;

12. ‘verifika indipendenti’ għandha tfisser:
skema bil-miktub biex jiġi żgurat, permezz 
tal-mezzi deskritti fl-Artikolu 15 u l-
Anness II Parti 5, li l-elementi kritiċi ta’
sigurtà u l-impjant speċifikat huma, jew 
fejn għad iridu jiġu pprovduti, se jkunu 
xierqa u, fejn ikunu ġew ipprovduti, 
jibqgħu f’kundizzjoni tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar jekk il-proposta tal-Kummissjoni hijiex qed tiddefinixxi l-parti terza jew skema 
ta’ verifika.

Emenda 166
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. ‘verifika minn parti terza indipendenti’ 
għandha tfisser: valutazzjoni u konferma 
tal-validità ta’ dikjarazzjonijiet bil-miktub 
partikolari minn persuna fiżika jew legali 
li mhijiex taħt il-kontroll jew l-influwenza 
tal-awtur tad-dikjarazzjonijiet;

12. ‘verifika indipendenti’ għandha tfisser: 
valutazzjoni u konferma tal-validità ta’ dak 
li qed jiġi eżaminat minn persuna/korp 
kompetenti li huma indipendenti mix-
xogħol li qed jiġi evalwat, u l-linji ta’ 
mmaniġġar ta’ dawk li x-xogħol tagħhom 
ikun qed jiġi ċċekkjat;

Or. en

Emenda 167
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. ‘verifika minn parti terza indipendenti’ 
għandha tfisser: valutazzjoni u konferma 
tal-validità ta’ dikjarazzjonijiet bil-miktub 
partikolari minn persuna fiżika jew legali li
mhijiex taħt il-kontroll jew l-influwenza 
tal-awtur tad-dikjarazzjonijiet;

12. ‘verifika indipendenti’ għandha tfisser: 
valutazzjoni u konferma tal-validità ta’ 
dikjarazzjonijiet bil-miktub partikolari 
minn persuna fiżika jew legali li tagħti l-
garanziji suffiċjenti ta’ indipendenza;

(Din l-emenda tapplika għat-test 
leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. l-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġiet imwessa’ biex ikun żgurat li ma jiġux esklużi l-kumpaniji li huma 
proprjetà tal-Istati Membri.

Emenda 169
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 170
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. ‘installazzjoni’ għandha tfisser:
installazzjoni tal-produzzjoni jew 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni;

14. ‘installazzjoni’ għandha tfisser: faċilità 
stazzjonarja fissa jew li żżomm f’wiċċ l-
ilma, jew kombinament ta’ faċilitajiet, 
interkonnessi b’mod permanenti permezz 
ta’ pontijiet, jew strutturi oħra, wżati għal 
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
jew b’konnessjoni ma’ dawn l-
operazzjonijiet;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. ‘installazzjoni’ għandha tfisser:
installazzjoni tal-produzzjoni jew 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni;

14. ‘installazzjoni’ għandha tfisser: faċilità 
stazzjonarja fissa jew mobbli, jew 
kombinament ta’ faċilitajiet, 
interkonnessi b’mod permanenti permezz 
ta’ pontijiet, jew strutturi oħra, wżati 
għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore jew b’konnessjoni ma’ dawn l-
operazzjonijiet;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. ‘pjan intern ta’ rispons għal emerġenza’ 
għandha tfisser: ħarsa ġenerali mħejjija 

15. ‘pjan intern ta’ rispons għal emerġenza’ 
għandha tfisser: ħarsa ġenerali mħejjija 
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mill-operaturi skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament tal-miżuri għall-prevenzjoni 
tal-eskalazzjoni jew il-limitazzjoni tal-
konsegwenzi ta’ aċċident relatat mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore fi 
ħdan żona ta’ esklużjoni madwar l-
installazzjoni;

mill-operaturi skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament tal-miżuri għall-prevenzjoni 
tal-eskalazzjoni jew il-limitazzjoni tal-
konsegwenzi ta’ aċċident relatat mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operatur għandu jkollu pjan komprensiv biex jindirizza l-impatti kollha ta’ aċċident kbir 
relatat mal-operazzjonijiet tiegħu, kull fejn jistgħu jiġu esperjenzati dawn l-impatti.  
Għalhekk, il-kliem ‘Fi ħdan żona ta’ sigurtà madwar l-installazzjoni’ għandu jiġi mħassar, 
billi l-operaturi huma responsabbli li jirrispondu għal kwalunkwe aċċident irrispettivament 
minn jekk jestendix barra minn żona ta' sigurtà.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15 a. 'liċenzja' għandha tfisser l-
awtorizzazzjoni li tagħti drittijiet esklussivi 
għall-għan tat-twettiq ta’ operazzjonijiet 
ta’ żejt u gass offshore;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Liċenzja għandha tiġi definita sabiex l-Artikoli 2 (16) u 2 (17) jitqiegħdu f’kuntest.

Emenda 174
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. ‘żona liċenzjata’ għandha tfisser: iż-
żona ġeografika koperta mill-
awtorizzazzjoni skont id-
Direttiva 94/22/KE;

16. ‘żona liċenzjata’ għandha tfisser: iż-
żona ġeografika koperta mill-
awtorizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi definita liċenzja, ma hemmx bżonn li ssir referenza għad-Direttiva.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

17. ‘detentur tal-liċenzja’ għandha tfisser: 
id-detentur jew detentur konġunt ta’ 
awtorizzazzjoni biex iwettaq
operazzjonijiet ta’ żejt jew gass offshore ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi definita liċenzja, ma hemmx bżonn li ssir referenza għad-Direttiva.

Emenda 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. ‘aċċident kbir’ għandha tfisser:
okkorrenza bħal nar jew splużjoni, telf 
sinifikanti tal-kontroll ta’ bir jew rilaxx 

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

a) splużjoni, telf ta’ kontroll tal-bir, rilaxx 
ta’ idrokarburi jew sustanza perikoluża li 
jinvolvu mwiet jew korriment serju ta’ 
persuni.
b) inċident li jwassal għal ħsara serja fl-
installazzjoni jew t-tagħmir tagħha, 
b’riskju imminenti ta’ mwiet jew 
korriment serju ta’ persuni;
c) kwalunkwe avveniment ieħor li jwassal 
għall-mewt jew korriment serju ta’ ħames 
persuni jew aktar fuq l-installazzjoni 
offshore li minnha jkun ġej is-sors tal-
periklu jew li jkunu impenjati f’attività 
b’konnessjoni magħha;
d) kwalunkwe inċident ambjentali kbir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa partikolarment importanti għaliex jiżgura li każijiet ta’ rilaxx tal-
idrokarburi, li ma jikkawżawx imwiet jew korrimenti, iżda li jistgħu jikkawżaw ħsara 
sinifikanti lill-ambjent, jiġu inklużi fid-definizzjoni ta’ aċċident kbir.

Emenda 177
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. ‘aċċident kbir’ għandha tfisser: 
okkorrenza bħal nar jew splużjoni, telf 
sinifikanti tal-kontroll ta’ bir jew rilaxx 
sinifikanti ta’ idrokarburi fl-ambjent, ħsara 

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

rilaxx sinifikanti ta’ idrokarburi; (ii) it-telf 
tal-integrità strutturali tal-installazzjoni;
jew (iii) mewt jew korriment gravi. 

Or. en

Emenda 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18 a. ‘aċċident kbir ambjentali’ għandha 
tfisser: aċċident li aktarx jirriżulta, jew 
irriżulta, f’bidliet sinifikanti ħżiena fl-
ambjent, fir-rigward tas-sinifikat skont id-
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Direttiva 2004/35/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ġdida biex tappoġġa d-definizzjoni ta’ aċċident kbir.

Emenda 180
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. ‘periklu kbir’ għandha tfisser: 
sitwazzjoni bil-potenzjal li tirriżulta 
f’aċċident kbir;

19. ‘periklu kbir’ għandha tfisser: 
sitwazzjoni bil-potenzjal jew li tirriżulta 
f’aċċident kbir;

Or. en

Emenda 181
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19 a. 'bidla materjali' tfisser, fil-każ ta’ 
rapport dwar perikli kbar, bidla fil-bażi li 
fuqha kien aċċettat ir-rapport oriġinali. 
Pereżempju bidla fil-bażi tal-miżuri ta’ 
kontroll tar-riskju deskritta fir-rapport, 
u/jew fejn hu meħtieġ li tittejjeb l-
adegwatezza tal-miżuri. Din kieku tinkludi 
modifiki fiżiċi, disponibbiltà ta’ għarfien 
jew teknoloġija ġodda, u bidliet fil-
ġestjoni operazzjonali. Jekk bidla hijiex 
bidla materjali jista’ jiġi ddeterminat mill-
operatur jew mill-awtorità kompetenti;
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Or. en

Emenda 182
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

20. ‘installazzjoni mhux tal-produzzjoni’ 
għandha tfisser: installazzjoni oħra apparti 
minn installazzjoni tal-produzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendata għal raġunijiet ta’ ċarezza u biex ikun żgurat li flotels, unitajiet ta’ ħażna li 
jżommu f’wiċċ l-ilma eċċ. huma koperti minn din il-leġiżlazzjoni.

Emenda 183
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 a. ‘offshore’ għandha tfisser: tinsab fl-
ilmijiet tal-Istati Membri inklużi ż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u l-blatiet 
kontinentali tagħhom fil-kuntest tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS);

Or. en
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Emenda 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

21. ‘operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore’ għandha tfisser: l-operazzjonijiet
kollha relatati mal-esplorazzjoni għal, il-
produzzjoni jew l-ipproċessar taż-żejt u l-
gass offshore. Dan jinkludi t-trasport taż-
żejt u l-gass permezz ta’ infrastruttura 
konnessa ma’ installazzjoni jew 
installazzjoni taħt il-baħar offshore iżda 
mhux it-trasportazzjoni ta’ żejt u gass 
minn kosta għall-oħra, fejn infrastruttura 
konnessa tgħaddi biss mill-ġurisdizzjoni 
ta’ Stat Membru;

Or. en

Emenda 185
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 186
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. ‘operatur’ għandha tfisser: l-operatur 
ta’ installazzjoni tal-produzzjoni jew is-sid 
tal-installazzjoni mhux tal-produzzjoni u 
l-operatur tal-bir ta’ operazzjoni tal-bjar. 
L-operatur u d-detentur tal-liċenzja jidħlu 
t-tnejn fid-definizzjoni tal-Artikolu 2(6) 
tad-Direttiva 2004/35/KE;

22. ‘operatur’ għandha tfisser:

- id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jew 
permess relevanti maħruġ minn awtorità 
pubblika; jew
- id-detentur konġunt ta’ awtorizzazzjoni 
jew permess maħruġ minn awtorità 
pubblika u operatur magħżul permezz ta’ 
ftehim ta’ operazzjoni konkluż mad-
detentur(i) l-ieħor/l-oħra tal-
awtorizzazzjoni jew permess, jew
- entità li mhijiex id-detentriċi ta’ 
awtorizzazzjoni jew permess maħruġ minn 
awtorità pubblika, iżda minflok operatur 
magħżul permezz ta’ ftehim ta’ 
operazzjoni konkluż mad-detentur(i) tal-
awtorizzazzjoni jew permess;

Or. en

Emenda 187
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

22. ‘operatur’ għandha tfisser operatur ta’ 
installazzjoni tal-produzzjoni, operatur ta’ 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni jew 
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operatur tal-bir ta’ operazzjoni tal-bjar. L-
operatur u d-detentur tal-liċenzja jidħlu t-
tnejn fid-definizzjoni tal-Artikolu 2(6) tad-
Direttiva 2004/35/KE;

operatur ta’ bir;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: persuna
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: entità
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni u 
approvata mill-Istat Membru;

Or. en

Emenda 189
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: persuna 
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: persuna
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;
u fl-assenza ta’ tali persuna, kwalunkwe 
detentur tal-liċenzja;

Or. en
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Emenda 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: persuna 
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: persuna 
maħtura mid-detentur tal-liċenzja u 
awtorizzata mill-awtorità kompetenti biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;

Or. ro

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24. ‘sid’ għandha tfisser: persuna
legalment intitolata li tikkontrolla l-
operazzjoni ta’ installazzjoni mhux tal-
produzzjoni;

24. ‘operatur ta' installazzjoni mhux tal-
produzzjoni’ għandha tfisser: entità
legalment intitolata li tikkontrolla l-
operazzjoni ta’ installazzjoni mhux tal-
produzzjoni u approvata mill-Istat 
Membru;

Or. en

Emenda 192
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. ‘produzzjoni taż-żejt u l-gass’ għandha 
tfisser: estrazzjoni, għal finijiet 

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

ta’ taħt l-art taż-żona liċenzjata offshore
inkluż l-ipproċessar offshore taż-żejt u l-
gass u t-trasportazzjoni tagħhom permezz 
ta’ infrastruttura konnessa li tinkludi 
pajpijiet u strutturi u sorsi tal-bjar (well 
heads) fil-qiegħ tal-baħar;

Or. en

Emenda 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. ‘liċenzja tal-produzzjoni’: għandha 
tfisser: awtorizzazzjoni mogħtija mill-Istat 
Membru għall-produzzjoni taż-żejt u l-
gass. .

imħassar

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. ‘pubbliku’ għandha tfisser: persuna
jew iktar naturali jew legali, u, skont il-
leġislazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
il-gruppi tagħhom;

28. ‘pubbliku’ għandha tfisser: entità jew 
iktar u, skont il-leġislazzjoni jew il-prattika 
nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-
organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;

Or. en

Emenda 196
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

29. ‘awtorità rilevanti’ għandha tfisser (fil-
kuntest ta’ rispons għal emerġenza għal 
aċċident offshore): l-organizzazzjoni 
primarja ta’ Stat Membru li twieġeb 
f’emerġenza, responsabbli mill-
koordinazzjoni tar-rispons għal emerġenza
fir-rigward ta’ aċċident kbir speċifiku;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-operatur għandu r responsabbiltà li jagħti bidu għall-pjan intern ta’ rispons għal 
emerġenza. L-awtorità, jew awtoritajiet relevanti (skont in-natura tal-aċċident) għandu 
jkollhom rwol ta’ koordinazzjoni, u għandu jkollhom ir-responsabbiltà li jagħtu bidu għar-
rispons estern għal emerġenza. Għandu jiġi nnotat ukoll li jista’ jkun hemm rispons primarju 
differenti għal tipi differenti ta’ aċċidenti.

Emenda 197
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. ‘riskju’ għandha tfisser: il-probabbiltà
ta’ effett speċifiku li jseħħ f’perjodu 
speċifiku jew f’ċirkustanzi speċifiċi;

30. ‘riskju’ għandha tfisser: il-prodott tal-
probabbiltà ta’ avveniment speċifikat 
mhux mixtieq li jseħħ f’perjodu speċifiku
u s-severità tal-konsegwenzi tal-
avveniment li kieku dan kellu jseħħ;

Or. en

Emenda 198
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. ‘riskju’ għandha tfisser: il-probabbiltà 
ta’ effett speċifiku li jseħħ f’perjodu 
speċifiku jew f’ċirkustanzi speċifiċi;

30. ‘riskju’ għandha tfisser: il-
kombinazzjoni tal-probabbiltà li jseħħ
avveniment u tal-konsegwenzi tal-
avveniment;

Or. en

Emenda 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30 a. 'elementi kritiċi għas-sigurtà' 
għandha tfisser: dawk il-partijiet ta’ 
installazzjoni u dawk il-partijiet tal-
impjant tagħha, inklużi programmi tal-
kompjuter, li l-falliment tagħhom jista’ 
jikkawża jew jikkontribwixxi b’mod 
sostanzjali għal aċċident kbir, jew li l-
għan tagħhom huwa li jipprevjenu, jew 
jillimitaw l-effett ta’ aċċident kbir;

Or. en

Emenda 200
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. ‘xieraq’ għandha tfisser: adattat b’mod 
sħiħ għal rekwiżit jew sitwazzjoni 
partikolari u bbażat fuq evidenza oġġettiva 
u muri b’analiżi, tqabbil ma’ standards
adattati jew soluzzjonijiet oħra użati 
f’sitwazzjonijiet komparabbli minn 
awtoritajiet oħra jew l-industrija;

31. ‘xieraq’ għandha tfisser: adattat b’mod 
sħiħ għal rekwiżit jew sitwazzjoni 
partikolari u appoġġat b’mod oġġettiv 
minn wieħed jew aktar minn dawn li 
ġejjin: analiżi rraġunata, valutazzjoni tar-
riskju, prattiki tajba tal-inġinerija, jew 
b’referenza għal standards jew prattiki 
esterni, bħal fejn tkun intużat soluzzjoni
xierqaf’sitwazzjonijiet komparabbli minn 
awtoritajiet oħra jew l-industrija;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

32. ‘operazzjoni ta’ bir’ għandha tfisser:
kull operazzjoni li tikkonċerna bir li tista’ 
tirriżulta fir-rilaxx aċċidentali ta’ materjali 
li għandu l-potenzjal li jwassal għal 
aċċident kbir, inkluż it-tħaffir ta’ bir 
relatat ma’ operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore, it-tiswija jew il-modifikazzjoni 
ta’ bir, is-sospensjoni tal-operazzjonijiet 
jew l-abbandun b’mod permanenti ta’ bir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għal bjar li jistgħu ma jkunux għall-għan espliċitu tal-
esplorazzjoni jew għall-produzzjoni tal-idrokarburi. Id-definizzjoni ġiet emendata wkoll biex 
ikun żgurat li l-fokus jibqa’ fuq perikli kbar.

Emenda 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33. ‘operatur ta’ bir’ għandha tfisser: il-
persuna maħtura mid-detentur tal-liċenzja
biex tippjana u twettaq operazzjoni ta’ bir.

33. ‘operatur ta’ bir’ għandha tfisser: entità
maħtura biex tippjana u twettaq 
operazzjoni ta’ bir u li hija approvata mill-
Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem il-każ li d-detentur tal-liċenzja jaħtar l-operatur tal-bir.

Emenda 203
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom iwettqu l-miżuri 
xierqa kollha biex jevitaw aċċidenti kbar 
mill-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jissorveljaw li l-operaturi 
jissodisfaw dan l-obbligu.

1. L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jevitaw aċċidenti kbar mill-operazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore li huma l-
operaturi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat biex jiġi rikonoxxut li l-miżuri jistgħu jitwettqu minn entitajiet oħra barra l-
operatur.

Emenda 204
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom iwettqu l-miżuri 
xierqa kollha biex jevitaw aċċidenti kbar 
mill-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jissorveljaw li l-operaturi 
jissodisfaw dan l-obbligu.

1. L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jevitaw aċċidenti kbar mill-operazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jissorveljaw li l-
operaturi jissodisfaw dan l-obbligu.

Or. en

Emenda 205
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jiżguraw li l-
entitajiet kollha, li jiġu kkuntrattati biex 
iwettqu ħidmiet speċifiċi fuq l-
installazzjonijiet konċernati, ukoll se 
jaġixxu skont ir-rekwiżiti stipulati fir-
Regolament, b’mod partikolari mal-
Annessi IV u V tiegħu. L-operaturi ma 
għandhomx ikunu eżonerati mir-
responabbiltajiet tagħhom taħt dan ir-
Regolament minħabba l-fatt li azzjonijiet 
jew ommissjonijiet li jwasslu jew 
jikkontribwixxu għall-aċċidenti kbar, ġew 
mwettqa minn tali entitajiet jew il-persunal 
tagħhom.

2. L-operaturi għandhom jieħdu l-passi 
raġonevoli kollha biex jiżguraw li l-
entitajiet kollha, li jiġu kkuntrattati biex 
iwettqu ħidmiet speċifiċi relatati mal-
installazzjonijiet jew l-infrastruttura 
konnessa, ukoll se jaġixxu skont ir-
rekwiżiti stipulati fir-Regolament, b’mod 
partikolari mal-Annessi II, IV u V tiegħu. 
L-operaturi ma għandhomx ikunu eżonerati 
mir-responabbiltajiet tagħhom taħt dan ir-
Regolament minħabba l-fatt li azzjonijiet 
jew ommissjonijiet li jwasslu jew 
jikkontribwixxu għall-aċċidenti kbar, ġew 
mwettqa minn tali entitajiet jew il-persunal 
tagħhom.

Or. en

Emenda 206
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jiżugraw li l-
entitajiet kollha, li jiġu kkuntrattati biex 
iwettqu ħidmiet speċifiċi fuq l-
installazzjonijiet konċernati, ukoll se 
jaġixxu skont ir-rekwiżiti stipulati fir-
Regolament, b’mod partikolari mal-
Annessi IV u V tiegħu. L-operaturi ma 
għandhomx ikunu eżonerati mir-
responabbiltajiet tagħhom taħt dan ir-
Regolament minħabba l-fatt li azzjonijiet 
jew ommissjonijiet li jwasslu jew 
jikkontribwixxu għall-aċċidenti kbar, ġew 
mwettqa minn tali entitajiet jew il-persunal 
tagħhom.

2. L-operaturi għandhom jieħdu l-passi 
raġonevoli kollha raġonevbiex jiżugraw li 
l-entitajiet kollha, li jiġu kkuntrattati biex 
iwettqu ħidmiet speċifiċi fuq l-
installazzjonijiet konċernati, ukoll se 
jaġixxu skont ir-rekwiżiti stipulati fir-
Regolament, b’mod partikolari mal-
Annessi IV u V tiegħu. L-operaturi ma 
għandhomx ikunu eżonerati mir-
responabbiltajiet tagħhom taħt dan ir-
Regolament minħabba l-fatt li azzjonijiet 
jew ommissjonijiet li jwasslu jew 
jikkontribwixxu għall-aċċidenti kbar, ġew 
mwettqa minn tali entitajiet jew il-persunal 
tagħhom.
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Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Jekk minkejja kollox iseħħ aċċident kbir, 
l-operaturi għandhom iwettqu l-miżuri 
xierqa kollha biex jillimitaw il-
konsegwenzi tagħhom għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għat-teħid ta’ miżuri fil-każ ta’ aċċident għandha tkun f’idejn l-operaturi, 
filwaqt li huwa r-rwol tal-awtoritajiet kompetenti li jiżguraw li l-operaturi jieħdu dawn il-
miżuri (dan huwa kopert fl-Artikoli 8 u 19). Il-kunsiderazzjoni tat-tħarbit fil-produzzjoni ma 
għandhiex tfixkel ir-rispons għal aċċident kbir fejn l-ewwel prijorità hija s-saħħa tal-bniedem 
u warajha l-impatt fuq l-ambjent.

Emenda 208
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li l-
operazzjonijiet offshore taż-żejt u l-gass 
koperti minn din id-Direttiva jitwettqu 
abbażi ta’ valutazzjoni sistematika u
aġġornata b’mod regolari tar-riskju u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll 
sabiex ir-riskji residwi ta’ aċċidenti kbar 
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kbar għall-persuni, l-ambjent u l-assi 
offshore huma aċċettabbli.

huma tollerabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għall-valutazzjoni tar-riskju tinsab f’idejn l-operatur.

Emenda 209
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 210
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-operaturi għandhom jiżguraw l-
ogħla livell ta’ prestazzjoni fil-prevenzjoni 
tal-aċċidenti u r-rimedju għalihom li mill-
inqas huwa ugwali għall-prestazzjoni tal-
aħjar prattika, inkluż riżorsi suffiċjenti, 
livelli ta’ sikurezza għall-mobilizzazzjoni, 
il-ħinijiet tal-applikazzjoni u r-rati ta’ 
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tindif u rkupru taż-żejt u l-gass għall-
kundizzjonijiet kollha ta’ operazzjoni. L-
operaturi għandhom jiżguraw li 
kundizzjonijiet estremi ta’ operazzjoni ma 
jikkompromettux la l-prevenzjoni tal-
aċċidenti u lanqas ir-rimedju tagħhom.

Or. en

Emenda 211
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsiderazzjonijiet tas-sikurezza fl-
awtorizzazzjoni tal-attivitajiet taż-żejt u l-
gass offshore skont id-Direttiva 94/22/KE

Konsiderazzjonijiet tas-sikurezza u 
ambjentali relatati mal-awtorizzazzjoni
skont id-Direttiva 94/22/KE

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolu għandu jiġi emendat biex ikopri l-ambitu ta’ awtorizzazzjoni.

Emenda 212
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet għal attivitajiet taż-żejt 
u l-gass offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom iqisu l-
kapaċità tal-applikanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti għal attivitajiet speċifiċi fi ħdan 
il-qafas ta’ dik l-awtorizzazzjoni kif 
meħtieġ mid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni, notevolment f’dan ir-

1. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ liċenzji 
jew awtorizzazzjonijiet oħra għal 
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore skont 
id-Direttiva 94/22/KE għandhom iqisu l-
kapaċità tal-applikanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti għal attivitajiet speċifiċi fi ħdan 
il-qafas ta’ dik il-liċenzja jew l-
awtorizzazzjoni kif meħtieġ mid-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
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Regolament. Unjoni, notevolment f’dan ir-Regolament.
Meta jittieħdu tali deċiżjonijiet, l-
awtoritajiet għandhom jikkunsidraw 
b’mod xieraq l-effikaċja tal-prevenzjoni 
tal-aċċidenti u l-kapaċitajiet ta’ rispons 
għall-emerġenzi, inkluż permezz tal-użu 
ta’ mudelli ta’ analiżi tad-dewmien fir-
rispons għal tixrid ta’ żejt.

Or. en

Emenda 213
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet għal attivitajiet taż-żejt 
u l-gass offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom iqisu l-
kapaċità tal-applikanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti għal attivitajiet speċifiċi fi ħdan 
il-qafas ta’ dik l-awtorizzazzjoni kif 
meħtieġ mid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni, notevolment f’dan ir-
Regolament.

1. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom iqisu l-
kapaċità tal-applikanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore ippjanati kif meħtieġ mid-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Unjoni, notevolment f’dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jiġi emendat biex ikopri l-ambitu ta’ awtorizzazzjoni u jallinja mad-
definizzjoni.  

Emenda 214
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. F’każ ta’ kunflitt, skont id-Direttiva 
94/22/KE l-awtoritajiet tal-liċenzjar 
m’għandhomx jieħdu preċedenza fuq il-
fehmiet tal-awtoritajiet kompetenti għas-
saħħa, s-sigurtà u l-ambjent.

Or. en

Emenda 215
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. Fejn ir-riskji ma jistgħux jiġu evitati 
jew immaniġġjati f’livell tollerabbli, l-
awtorità kompetenti għandha tirrifjuta 
kwalunkwe liċenzja jew awtorizzazzjoni 
għal attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore.

Or. en

Emenda 216
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni 
għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, 
għandhom jitqiesu r-riskju, il-perikli u
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona konċernata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni 
għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, 
għandhom jitqiesu r-riskju, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona konċernata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-
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esplorazzjoni u produzzjoni u wkoll tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, 
inkluż kwalunkwe sigurtà finanzjarja u 
kapaċità li jkopri r-responsabbiltajiet 
potenzjali kollha li jirriżultaw mill-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
konċernati, b’mod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

esplorazzjoni u produzzjoni, inkluż il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
mwettaq skont id-Direttiva 85/337/KEE 
kif emendata. Għandu jittieħed kont 
xieraq tar-responsabilità korporattiva 
mad-dinja kollha rigward aċċidenti jew 
inċidenti li fihom kien involut l-applikant, 
inklużi t-trasparenza u l-effikaċja ta’ kull 
miżura ta’ rispons għandha tiġi 
kkunsidrata wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi kkunsidrata r-responsabilità korporattiva tal-applikanti, inkuż meta 
dawn joperaw barra l-UE. Il-parti tal-paragrafu li tikkonċerna s-sigurtà finanzjarja għandha 
titmexxa biex issir paragrafu speċifiku (ara l-emenda l-oħra).

Emenda 217
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni
għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, 
għandhom jitqiesu r-riskju, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona konċernata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-
esplorazzjoni u produzzjoni u wkoll tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore konċernati, bżmod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal-liċenzjar jew l-
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, għandhom jitqiesu r-riskju, 
il-perikli u kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti oħra relatata maż-żona konċernata 
u l-istadju partikolari tal-operazzjonijiet 
tal-esplorazzjoni u produzzjoni u wkoll tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali kollha
li jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-
gass offshore konċernati, bżmod partikolari 
r-responsabbiltà għal ħsara ambjentali. Ir-
responsabilità korporattiva mad-dinja 
kollha rigward aċċidenti jew inċidenti li 
fihom kien involut l-applikant, inklużi t-
trasparenza u l-effikaċja ta’ kull miżura 
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ta’ rispons għandha tiġi kkunsidrata 
wkoll.

Or. en

Emenda 218
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, meta ssir 
valutazzjoni tal-kapaċità teknika u 
finanzjarja tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, għandhom jitqiesu r-
riskju, il-perikli u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra relatata maż-
żona konċernata u l-istadju partikolari tal-
operazzjonijiet tal-esplorazzjoni u 
produzzjoni u wkoll tal-kapaċitajiet
finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità
li jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore konċernati, b’mod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

2. B’mod partikolari, l-awtoritajiet tal-
liċenzjar għandhom jivvalutaw jekk il-
kapaċità teknika u finanzjarja tal-entitajiet 
li japplikaw għal awtorizzazzjoni għall-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore
humiex proporzjonati għar-riskji, il-
perikli u kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti oħra relatata maż-żona konċernata 
u l-istadju partikolari tal-operazzjonijiet 
tal-esplorazzjoni u produzzjoni. Għandha 
tiġi kkunsidrata b’mod xieraqis-sigurtà 
finanzjarja tal-applikant u l-kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore konċernati, b’mod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

L-awtoritajiet tal-liċenzjar għandhom 
jikkonsultaw mal-awtoritajiet kompetenti 
skont din id-direttiva qabel ma jagħtu l-
awtorizzazzjoni.
Għandhom iqisu wkoll is-sigurtà globali u 
l-prestazzjoni ambjentali tal-applikant.

Or. en

Emenda 219
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, meta ssir 
valutazzjoni tal-kapaċità teknika u 
finanzjarja tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, għandhom jitqiesu r-
riskju, il-perikli u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra relatata maż-
żona konċernata u l-istadju partikolari tal-
operazzjonijiet tal-esplorazzjoni u 
produzzjoni u wkoll tal-kapaċitajiet 
finanzjarji tal-applikant, inkluż kwalunkwe 
sigurtà finanzjarja u kapaċità li jkopri r-
responsabbiltajiet potenzjali li jirriżultaw 
mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
konċernati, b’mod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

2. B’mod partikolari, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jivvalutaw jekk il-
kapaċità teknika u finanzjarja tal-entitajiet 
li japplikaw għal awtorizzazzjoni għal 
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore
ippjanati skont id-Direttiva 94/22/KE 
jkunux proporzjonati għar-riskji, il-perikli 
u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona liċenzjata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-
esplorazzjoni u produzzjoni. Għandha 
tittieħed kunsiderazzjoni xierqa tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore konċernati, b’mod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

L-Istati Membri jistgħu iqisu wkoll il-
prestazzjoni ta’ sigurtà u ambjentali ta’ 
qabel tal-applikant, inkluż il-passat tal-
applikant fir-rigward ta’ aċċidenti kbar 
fejn l-applikant kien ippruvat li kien 
responsabbli u negliġenti.

Or. en

Emenda 220
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni
għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore,
għandhom jitqiesu r-riskju, il-perikli u 

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni
għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore ippjanati, għandu jittieħed kont 
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kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona konċernata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-
esplorazzjoni u produzzjoni u wkoll tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore konċernati, bżmod partikolari r-
responsabbiltà għal ħsara ambjentali.

sħiħ tar-riskju, il-perikli u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra relatata maż-
żona konċernata u l-istadju partikolari tal-
operazzjonijiet tal-esplorazzjoni u 
produzzjoni u wkoll tal-kapaċitajiet 
finanzjarji tal-applikant, inkluż kwalunkwe 
sigurtà finanzjarja u kapaċità li jkopri r-
responsabbiltajiet potenzjali kollha li 
jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore ippjanati konċernati, b’mod
partikolari r-responsabbiltà għal ħsara 
ambjentali.

Or. en

Emenda 221
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità tal-liċenzjar ma tagħti l-ebda 
awtorizzazzjoni jekk ma tkunx soddisfatta 
li l-applikant ikun ta prova ta’ miżuri 
xierqa permezz ta' garanzija finanzjarja 
biex ikopru r- responsabbiltajiet kollha li 
potenzjalment joriġinaw mill-attivitajiet 
offshore taż-żejt u tal-gass tiegħu, b’mod 
partikolari r-responsabbiltà għal ħsara 
ambjentali. Is-sigurtà finanzjarja 
għandha tkun valida u effettiva qabel il-
bidu tal-operazzjonijiet ta' tħaffir. L-
entitiajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għal attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore għandhom jiżvelaw bis-
sħiħ l-evidenza ta' kapaċità finanzjarja u 
teknika u kwalunkwe informazzjoni 
relevanti oħra relatata maż-żona 
kkonċernata u l-istadju partikolari tal-
operazzjonijiet ta' tiftix u ta' produzzjoni. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
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għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 222
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità kompetenti ma tagħtix 
liċenzja jew awtorizzazzjoni jekk ma tkunx 
soddisfatta li l-applikant ikun ta prova ta’ 
miżuri xierqa permezz ta’ garanzija 
finanzjarja, abbażi ta’ arranġamenti li 
jkunu jridu jiġu deċiżi mill-Istati Membri, 
biex ikopru responsabbiltajiet li 
potenzjalment joriġinaw mill-attivitajiet 
offshore taż-żejt u tal-gass tiegħu, b’mod 
partikolari r-responsabbiltà għal ħsara 
ambjentali. Is-sigurtà finanzjarja 
għandha tkun valida u effettiva qabel il-
bidu tal-operazzjonijiet ta’ tħaffir.

Or. en

Emenda 223
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità tal-liċenzjar ma tagħtix 
awtorizzazzjoni jekk ma tkunx sodisatta li 
l-applikant ikun ta prova ta’ miżuri 
adegwati li ħa jew se jieħu, permezz ta' 
sigurtà finanzjarja, biex ikopru 
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responsabbiltajiet li potenzjalment 
joriġinaw mill-operazzjonijiet offshore 
taż-żejt u tal-gass tiegħu.

Or. en

Emenda 224
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorizzazzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ esplorazzjoni taż-żejt u 
l-gass offshore, u għall-operazzjonijiet tal-
produzzjoni għandhom jingħataw 
separatament.

3. Operazzjonijiet ta’ produzzjoni ma
jistgħux jinbdew qabel l-informazzjoni 
relevanti kollha rigward l-impatti 
potenzjali ambjentali u ta’ sigurtà li tkun 
saret disponibbli waqt l-esplorazzjoni tkun 
magħmula disponibbli lill-awtorità 
kompetenti u jkun ingħata kunsens.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorizzazzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ esplorazzjoni taż-żejt u 
l-gass offshore, u għall-operazzjonijiet tal-
produzzjoni għandhom jingħataw
separatament.

3. L-awtorizzazzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ esplorazzjoni taż-żejt u 
l-gass offshore, relatati mal-istess żona 
liċenzjata għandhom jingħataw b’mod 
progressiv b’mod li l-informazzjoni 
miġbura skont attività ta’ esplorazzjoni 
tista’ tiġi meqjusa mill-awtorità tal-
liċenzjar qabel ma tingħata l-
awtorizzazzjoni għall-operazzjonijiet ta’ 
produzzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jiġi emendat biex jallinja mad-definizzjonijiet.

Emenda 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet dwar l-operazzjonijiet 
ta’ tiftix għandhom ikunu suġġett ta’ 
evalwazzjoni ambjentali skont kif previst 
mid-Direttiva 2001/42/KE, abbażi tal-
informazzjoni miksuba minn kampanji 
preċedenti ta’ stħarriġ siżmiku, ġeofiżiku 
u ġeokimiku.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Emenda 227
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4



AM\911374MT.doc 75/273 PE494.690v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-ambjenti tal-baħar u tax-xtut li huma 
sensittivi mil-lat ekoloġiku, b’mod 
partikolari l-ekosistemi li għandhom rwol 
importanti fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u fl-adattament għalih, bħall-bwar 
salmastri u l-mergħat tal-ħaxix tal-baħar; 
u ż-żoni protetti tal-baħar, bħall-inħawi 
speċjali ta' konservazzjoni skont id-
Direttiva dwar il-Ħabitats, l-inħawi ta' 
protezzjoni speċjali skont id-Direttiva 
dwar l-Għasafar, u nħawi protetti tal-
baħar li dwarhom hemm qbil fost il-
Komunità jew fost l-Istati Membri 
kkonċernati fil-qafas ta' ftehimiet 
internazzjonali jew reġjonali li għalihom 
huma firmatarji.

Or. en

Emenda 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 4. L-awtoritajiet tal-liċenzji skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom, meta 
jivvalutaw il-kapaċità teknika u finanzjarja 
tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, iqisu r-riskji, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
relatata mal-lokazzjoni kkonċernata u l-
istadju partikolari tal-operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u produzzjoni. B’mod 
partikolari, jekk ikun il-każ, għandhom 
jiġu kkunsidrati r-riskji u l-kundizzjonijiet 
possibbli fuq il-valuri attwali fl-ispazji 
tan-Netwerk Natura 2000 li jistgħu jiġu 
affettwati, kif ukoll fuq l-attivitajiet tas-
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sajd, turistiċi u ġbir tal-ilma tal-baħar 
għad-desalinizzazzjoni u l-provvista għall-
popolazzjoni.

Or. es

Justification

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón a la hora de hacer 
referencia genérica a los “riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada”, es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los 
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000.

Emenda 229
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-awtoritajiet kompetenti skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom, meta 
jivvalutaw il-kapaċità teknika u finanzjarja 
tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, iqisu r-riskji, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
relatata mal-lokazzjoni kkonċernata u l-
istadju partikolari tal-operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u produzzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiżguraw li l-miżuri 
skont il-paragrafu 2 huma proporzjonati 
ma’ tali riskji, perikli u kwalunkwe 
informazzjoni relevanti oħra relatata mal-
post ikkonċernat u l-istadju tal-
operazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 230
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
ambjenti tal-baħar u tax-xtut li huma 
sensittivi mil-lat ekoloġiku, b’mod 
partikolari l-ekosistemi li għandhom rwol 
importanti fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u fl-adattament għalih, bħall-bwar 
salmastri u l-mergħat tal-ħaxix tal-baħar; 
u ż-żoni protetti tal-baħar, bħall-inħawi 
speċjali ta' konservazzjoni skont id-
Direttiva dwar il-Ħabitats, l-inħawi ta’ 
protezzjoni speċjali skont id-Direttiva 
dwar l-Għasafar, u nħawi protetti tal-
baħar li dwarhom hemm qbil fost il-
Komunità jew fost l-Istati Membri 
kkonċernati fil-qafas ta’ ftehimiet 
internazzjonali jew reġjonali li għalihom 
huma firmatarji.

Or. en

Emenda 231
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-entitiajiet li japplikaw għall-
awtorizzazzjoni għal attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore għandhom jiżvelaw 
kompletament l-evidenza ta' kapaċità 
finanzjarja u teknika u kwalunkwe 
informazzjoni relevanti oħra relatata maż-
żona kkonċernata u l-istadju partikolari 
tal-operazzjonijiet ta' tiftix u ta' 
produzzjoni. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu din l-informazzjoni 
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disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 232
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-awtoritajiet tal-liċenzji għandhom, 
meta jikkunsidraw jekk jagħtux 
awtorizzazzjoni għal attivitajiet offshore 
taż-żejt u l-gass skont id-Direttiva 
94/22/KE, jagħtu attenzjoni speċjali lill-
ambjenti kollha tal-baħar u tal-kosta 
ekoloġikament sensittivi, li ħafna 
minnhom għandhom rwol importanti fil-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fl-
adattament għalih.

Or. en

Emenda 233
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-awtoritajiet tal-liċenzji għandhom, 
meta jikkunsidraw jekk jagħtux 
awtorizzazzjoni għal attivitajiet offshore 
taż-żejt u l-gass skont id-Direttiva 
94/22/KE, jagħtu attenzjoni speċjali lill-
ambjenti kollha tal-baħar u tal-kosta 
ekoloġikament sensittivi, li ħafna 
minnhom għandhom rwol importanti fil-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fl-
adattament għalih.
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Or. en

Emenda 234
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri m’għandhom 
jawtorizzaw l-ebda operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u estrazzjoni ta’ idrokarburi 
offshore fl-Artiku.

Or. en

Emenda 235
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 b. Il-Kummissjoni, sa [sena wara l-
adozzjoni tar-Regolament], għandha 
tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar id-disponibilità ta’ 
strumenti ta’ garanzija finanzjarja 
flimkien ma’ proposti għal arranġamenti 
biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' 
garanzija finanzjarja.

Or. en

Emenda 236
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni pubblika fil-proċeduri tal-
liċenzji

Parteċipazzjoni pubblika skont id-Direttiva 
2001/42/KE, id-Direttiva 85/337/KEE, id-
Direttiva 92/43/KEE u d-Direttiva 
79/409/KEE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parteċipazzjoni pubblika hija diġà prevista skont id-direttiva SEA (2001/42/KE), id-Direttiva 
dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (85/337/KEE), id-Direttiva dwar il-Ħabitats 
(92/43/KEE) u d-Direttiva dwar l-Għasafar (79/409/KEE). Bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti 
eżistenti, parteċipazzjoni pubblika fl-istadju tal-liċenzjar hija kkunsidrata bħala li mhijiex 
neċessarja u li mhijiex xierqa. Biex jiġu evitati piżijiet mhux raġonevoli fuq ir-regolaturi u l-
industrija, l-Artikolu 5 għandu għalhekk jiġi ristrett għar-rekwiżiti tad-Direttivi eżistenti.

Emenda 237
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet għal parteċipazzjoni 
pubblika fil-kuntest tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 85/337/KEE kif emendata, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku għandu jingħata opportunitajiet 
bikrin u effettivi biex jipparteċipa fil-
proċeduri li jikkonċernaw il-proċeduri tal-
liċenzji fil-ġurisdizzjoni tagħhom skont ir-
rekwiżiti tal-Anness I għal dan ir-
Regolament. Il-proċeduri għandhom ikunu 
dawk stabbiliti fl-Anness II għad-
Direttiva 2003/35/KE.

Or. en
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Emenda 238
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 239
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
arranġamenti aktar dettaljati biex 
jinfurmaw lill-pubbliku u biex 
jikkonsultaw lill-pubbliku kkonċernat.

2. L-Istati Membri b’attivitajiet ta’ żejt u 
gass offshore fil-ġurisdizzjoni tagħhom
jistgħu jistipulaw arranġamenti aktar 
dettaljati biex jinfurmaw lill-pubbliku u 
biex jikkonsultaw lill-pubbliku kkonċernat.

Or. en

Emenda 240
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom.

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom, u l-anqas ma għandu jikkawża 
tixrid ta’ informazzjoni kunfidenzjali jew 
strateġika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku għandha tirrispetta l-interessi ekonomiċi u strateġiċi 
meħtieġa tal-operatur.

Emenda 241
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom.

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom u għandha tqis b’mod xieraq il-
kunfidenzjalità u s-sensittività 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 242
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom.

3. Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun 
organizzata b’mod li jkun żgurat li l-iżvelar 
tal-informazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku ma jippreżentawx riskji għas-
sikurezza u s-sigurtà tal-installazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore u l-operat 
tagħhom u għandha tirrispetta l-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Aċċess għall-ġustizzja

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
skont is-sistema legali nazzjonali rilevanti, 
il-membri tal-pubbliku kkonċernati 
jkollhom aċċess għal proċedura ta’ 
reviżjoni quddiem qorti tal-ġustizzja jew 
korp ieħor indipendenti u imparzjali 
stabbilit bil-liġi biex jikkontestaw il-
legalità sostantiva jew proċedurali ta’ 
deċiżjonijiet, atti jew ommissjonijiet fil-
kuntest ta’ proċeduri ta’ awtorizzazzjoni 
jew għoti ta’ liċenzji meta titwettaq waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ikollhom interess suffiċjenti;
(b) iżommu t-tnaqqis ta’ dritt, meta l-liġi 
amministrattiva proċedurali ta’ Stat 
Membru teħtieġ dan bħala 
prekondizzjoni.
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2. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema stadju jistgħu jiġu 
kkontestati d-deċiżjonijiet, l-atti jew l-
ommissjonijiet.
3. Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti 
u tnaqqir ta’ dritt għandhom jiġu 
determinati mill-Istati Membri, b’mod 
konsistenti mal-għan li jingħata aċċess 
wiesa’ għall-ġustizzja lill-pubbliku 
interessat.
Għal dan il-għan, l-interess ta’ kull 
organizzazzjoni mhux governattiva li 
tippromwovi l-ħarsien ambjentali u li 
tissodisfa kwalunkwe rekwiżit skont il-liġi 
nazzjonali għandu jitqies bħala li hu 
biżżejjed għall-finijiet tal-paragrafu 1(a).
Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom 
jitqiesu wkoll bħala li li għandhom 
drittijiet li huma kapaċi li jiġu mnaqqsa 
għall-finijiet tal-paragrafu 1(b).
4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhomx 
jeskludu l-possibbiltà ta’ proċedura ta’
reviżjoni preliminari quddiem awtorità 
amministrattiva u m’għandhomx 
jaffettwaw ir-rekwiżit tal-eżawriment tal-
proċeduri tar-reviżjoni amministrattiva 
qabel ir-rikors għall-proċeduri tar-
reviżjoni ġudizzjarja, meta jeżisti dan ir-
rekwiżit fil-liġi nazzjonali.
Kwalunkwe proċedura bħal din għandha 
tkun ġusta, ekwa, f’waqtha u ma tiswiex 
tant li tkun projbittiva.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni prattika ssir disponibbli lill-
pubbliku rigward l-aċċess għall-proċeduri 
amministrativi u ġudizzjarji tar-reviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrefletti d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 tad-Direttiva dwar l-emissjonijiet Industrijali 
2010/75/UE biex tiġi żgurata konsistenza mal-Konvenzjoni ta’ Århus.
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Emenda 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 245
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Id-detentur tal-liċenzja għandu 
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jiżgura li l-operatur maħtur huwa kapaċi 
jwettaq b’mod sodisfaċenti l-funzjonijiet u 
d-dmirijiet skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jiżgura li l-funzjonijiet u 
d-dmirijiet jitwettqu skont dawn ir-
rekwiżiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa propost paragrafu ġdid biex jenfasizza r-responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja fir-
rigward tal-kapaċitajiet, il-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-operatur.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-awtorità kompetenti tikkunsidra li 
l-persuna maħtura mid-detentur tal-
liċenzja mhijiex kompetenti biex taġixxi 
bħala operatur ta’ installazzjoni jew bħala 
operatur ta’ bir, id-detentur tal-liċenzja 
għandu jkun notifikat u għandu jassumi r-
responsabbiltajiet kollha ta’ operatur 
skont dan ir-Regolament.

2. Fejn l-awtorità kompetenti tinforma lill-
awtorità tal-liċenzjar tal-Istat Membru li 
l-operatur mhuwiex kompetenti biex
iwettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet 
relevanti, id-detentur tal-liċenzja għandu 
jkun notifikat mill-awtorità tal-liċenzjar; 
għandu jassumi r-responsabbiltà għall-
eżekuzzjoni tal-funzjonijiet u d-dmirijiet; 
u għandu jinnomina operatur ta’
sostituzzjoni kemm jista’ jkun malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tidher li tfisser li, fejn l-Awtorità Kompetenti tikkonkludi li entità mhijiex kompetenti biex 
taġixxi bħala operatur, id-detentur tal-liċenzja għandu jieħu kontroll. Madanakollu, ħafna 
drabi d-detentur tal-liċenzja jkun grupp ta’ kumpaniji, u mhux persuna jew kumpanija waħda. 
Tali grupp ma jkunx dejjem aċċettabbli bħala operatur u tista’ tibqa’ ssir insistenza biex ir-
responsabbiltà tittieħed minn entità legali waħda.
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Emenda 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-installazzjonijiet skont il-paragrafu 1 
ma jistgħux jibdew jew ikomplu l-
operazzjonijiet mingħajr is-sottomissjoni 
ta’ Rapport dwar Perikli Kbar skont il-
kundizzjonijiet u l-iskadenzi speċifikati fl-
Artikoli 10 u 11 u l-aċċettazzjoni tiegħu 
mill-awtorità kompetenti skont dan ir-
Regolament.

3. L-installazzjonijiet skont il-paragrafu 1 
ma jistgħux jibdew jew ikomplu l-
operazzjonijiet f’żoni liċenzjati mingħajr 
is-sottomissjoni ta’ Rapport dwar Perikli 
Kbar skont l-Artikoli 10 u 11 u l-
aċċettazzjoni tiegħu mill-awtorità 
kompetenti skont dan ir-Regolament.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operazzjonijiet tal-bir u l-
operazzjonijiet kombinati ma jistgħux 
jitwettqu sakemm ir-Rapport dwar Perikli 
Kbar għall-installazzjoni ma jkunx ġie 
aċċettat skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu. Barra minn hekk, l-
operazzjonijiet ma jistgħux jinbdew u 
jitwettqu mingħajr is-sottomissjoni ta’ 
notifika tal-bir jew ta' operazzjonijiet 
kombinati skont il-kundizzjonijiet u l-
iskadenzi speċifikati fl-Artikoli 13 u 14 
lill-awtorità kompetenti jew jekk l-awtorità 
kompetenti tesprimi oġġezzjonijiet għall-
kontenut tan-notifika.

4. Operazzjonijiet kombinati jew 
operazzjonijiet tal-bir ma jistgħux jitwettqu 
sakemm ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
għall-installazzjoni ma jkunx ġie aċċettat 
skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. 
Barra minn hekk, l-operazzjonijiet ma 
jistgħux jinbdew u jitwettqu mingħajr is-
sottomissjoni ta’ notifika ta’operazzjonijiet 
kombinati jew notifika ta’ bir skont l-
Artikoli 13 u 14 lill-awtorità kompetenti,
jew jekk l-awtorità kompetenti tesprimi 
oġġezzjonijiet għall-kontenut ta’ notifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tiġi abbozzata mill-ġdid sabiex tittejjeb iċ-ċarezza, u biex titħassar ir-
referenza għall-‘kundizzjonijiet u d-dati ta’ skadenza’, li hija superfluwa.

Emenda 250
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-liċenzja huwa 
responsabbli għall-prevenzjoni u r-rimedju 
tal-ħsara ambjentali skont id-
Direttiva 2004/35/KE, ikkawżati mill-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
mwettqa mid-detentur tal-liċenzja jew 
minn kwalunkwe entità li tipparteċipa fl-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
abbażi ta’ kuntratt mad-detentur tal-
liċenzja. Il-proċedura ta’ kunsens għall-
operazzjonijiet skont dan ir-Regolament 
m’għandhiex tippreġudika r-
responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja.

1. Id-detentur tal-liċenzja huwa 
responsabbli għall-prevenzjoni u r-rimedju 
tal-ħsara ambjentali skont id-
Direttiva 2004/35/KE, ikkawżati mill-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
mwettqa mid-detentur tal-liċenzja jew 
minn operatur li jipparteċipa fl-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
abbażi ta’ kuntratt mad-detentur tal-
liċenzja.

Or. en

Emenda 251
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità nazzjonali kompetenti Awtorità kompetenti

Or. en
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Emenda 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri b’attivitajiet taż-żejt u l-
gass offshore fil-ġuriżdizzjoni tagħhom 
għandhom jappuntaw awtorità kompetenti 
responsabbli mid-dmirijiet stabbiliti f'dan 
ir-Regolament.

1. L-Istati Membri b’operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore fil-ġuriżdizzjoni 
tagħhom għandhom jappuntaw awtorità 
kompetenti responsabbli mid-dmirijiet
relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti appuntati
skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu
responsabbli mill-ħidmiet li ġejjin:

2. L-awtorità kompetenti appuntata skont 
il-paragrafu 1 għandha bħala minimu 
tkun responsabbli għad-dmirijiet li ġejjin:

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) is-sorveljanza tal-konformità tal-
operaturi u s-sidien ma’ din il-
leġislazzjoni permezz tat-twettiq ta’ 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet u t-
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twettiq ta’ azzjonijiet ta’ infurzar;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha  tkun 
organizzata skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 19 sabiex jiżguraw prestazzjoni 
indipendenti ta’ ħidmiet potenzjalment 
konfliġġenti, il-kompetenzi u l-effettività 
ġenerali fir-regolamentazzjoni tal-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore.

3. L-awtoritajiet kompetenti li jwettqu 
dmirijiet skont dan ir-Regolament 
għandhom ikunu funzjonalment 
independenti minn dawk il-partijiet tal-
Istati Membri li jeżerċitaw funzjonijiet 
relatati mal-iżvilupp ekonomiku tal-Istat 
Membru, b’mod partikolari l-għoti ta’
awtorizzazzjonijiet skont id-Direttiva 
94/22/KE, u l-istabbiliment ta’ politika 
għal dħul relatat u għall-ġbir tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-awtoritajiet kompetenti li jkunu funzjonalment indipendenti mill-korp 
responsabbli mill-għoti tal-awtorizzazzjonijiet u l-istabbiliment ta’ politika għal dħul relatat u 
għall-ġbir tiegħu huwa importanti ħafna u huwa lezzjoni ewlenija mill-Golf tal-Messiku.

Emenda 256
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti għandha riżorsi 
adegwati biex twettaq il-kompiti tagħha 
skont dan ir-Regolament.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti għandha riżorsi 
adegwati biex twettaq il-kompiti tagħha 
skont dan ir-Regolament. Għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi adegwati ta’ 
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sorveljanza biex jissorveljaw l-
indipendenza u l-effettività tal-awtorità 
kompetenti u għandhom jieħdu 
kwalunkwe miżuri neċessarji biex iwettqu 
titjib fihom.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti għandha riżorsi 
adegwati biex twettaq il-kompiti tagħha
skont dan ir-Regolament.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti għandhom riżorsi
umani u finanzjarji adegwati biex iwettqu 
l-kompiti skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 258
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti għandha riżorsi 
adegwati biex twettaq il-kompiti tagħha 
skont dan ir-Regolament.

4. L-Istati Membri b’attivitajiet taż-żejt u l-
gass offshore fil-ġurisdizzjoni tagħhom
għandhom jiżguraw li l-awtorità 
kompetenti għandha riżorsi adegwati biex 
twettaq il-kompiti tagħha skont dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti għandhom riżorsi 
adegwati biex iwettqu l-kompiti tagħhom
skont dan ir-Regolament.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti għandha l-awtorità 
meħtieġa u riżorsi adegwati biex twettaq 
il-kompiti tagħha skont dan ir-
Regolament.

Or. ro

Emenda 260
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Il-kontroll mill-aġenzija tas-sikurezza fl-
operazzjonijiet offshore
1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
Marittima (EMSA) jew Aġenzija ġdida 
mwaqqfa għal dak il-għan, minn hawn ’il 
quddiem ‘l-Aġenzija’, għandha tipprovdi 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
assistenza teknika u xjentifika sabiex tiġi 
żgurata minimizzazzjoni tar-riskju u l-
applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità fil-qasam tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore.
2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-Istati 
Membri jikkonformaw bis-sħiħ mad-
dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-
Regolament, permezz ta' miżuri, inklużi 
awditi ta' awtoritajiet kompetenti u 
valutazzjonijiet ta' arranġamenti 
nazzjonali għall-proċessi ta' 
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awtorizzazzjoni u rispons ta' emerġenza.
3. L-Aġenzija għandu jkollha, barra minn 
hekk, ir-responsabilitajiet li ġejjin fir-
rigward tar-rispons ta’ emerġenza:
(i) Tgħin lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni fis-sejbien u l-monitoraġġ 
tad-daqs u tal-impatt ambjentali ta' tixrid 
taż-żejt u r-riskji għas-sikurezza minn 
installazzjonijiet jew bastimenti li joperaw 
madwarhom;
(ii) Tgħin lill-Istati Membri bi sforzi ta' 
rimedju u tindif u tikkoordina r-rispons 
għal emerġenza transkonfinali wara 
aċċident maġġuri, inkluż fil-każ ta' 
impatti transkonfinali lil hinn mill-ilmijiet 
tal-UE;
Tgħin lill-Istati Membri waqt l-
investigazzjonijiet ta' aċċidenti li jinvolvu 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 
offshore, inkluż l-analiżi ta' miżuri 
korrettivi;
4. L-Aġenzija għandha tippromwovi fuq 
livell internazzjonali standards għoljin ta' 
sikurezza u l-aħjar prattiki għall-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore, fil-
fora reġjonali u globali xierqa.

Or. en

Emenda 261
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Il-kontroll mill-aġenzija tas-sikurezza fl-

operazzjonijiet offshore
1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
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Marittima (EMSA) jew Aġenzija ġdida 
mwaqqfa għal dak il-għan, minn hawn ’il 
quddiem ‘l-Aġenzija’, għandha tipprovdi 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
assistenza teknika u xjentifika sabiex tiġi 
żgurata minimizzazzjoni tar-riskju u l-
applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità fil-qasam tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore.
2. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
awtorizzazzjonijiet fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet kompetenti għall-verifika, u 
jkollha superviżjoni ta’ ispezzjonijiet kif 
ukoll ta’ arranġamenti mill-Istati Membri 
għal rispons ta’ emerġenza.
3. L-Aġenzija għandu jkollha, barra minn 
hekk, ir-responsabilitajiet li ġejjin fir-
rigward tar-rispons ta’ emerġenza:
(i) Tgħin lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni fis-sejbien u l-monitoraġġ 
tad-daqs u tal-impatt ambjentali ta' tixrid 
taż-żejt u r-riskji għas-sikurezza minn 
installazzjonijiet jew bastimenti li joperaw 
madwarhom;
(ii) Tgħin lill-Istati Membri bi sforzi ta’ 
rimedju u tindif u tikkoordina r-rispons 
għal emerġenza transkonfinali wara 
aċċident maġġuri, inkluż fil-każ ta’ 
impatti transkonfinali lil hinn mill-ilmijiet 
tal-UE;
(iii) Tgħin lill-Istati Membri waqt l-
investigazzjonijiet ta' aċċidenti li jinvolvu 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 
offshore, inkluż l-analiżi ta' miżuri 
korrettivi;
L-Aġenzija għandha tippromwovi fuq 
livell internazzjonali standards għoljin ta' 
sikurezza u l-aħjar prattiki għall-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore, fil-
fora reġjonali u globali xierqa.

Or. en
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Emenda 262
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a (ġdid)
Il-kontroll mill-aġenzija tas-sikurezza fl-
operazzjonijiet offshore
1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
Marittima (EMSA) jew Aġenzija ġdida 
mwaqqfa għal dak il-għan, minn hawn ’il 
quddiem ‘l-Aġenzija’, għandha tipprovdi 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
assistenza teknika u xjentifika sabiex tiġi 
żgurata minimizzazzjoni tar-riskju u l-
applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità fil-qasam tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore.
2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-Istati 
Membri jikkonformaw bis-sħiħ mad-
dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-
Regolament, permezz ta' miżuri, inklużi 
awditi ta' awtoritajiet kompetenti u 
valutazzjonijiet ta' arranġamenti 
nazzjonali għall-proċessi ta' 
awtorizzazzjoni u rispons ta' emerġenza.
3. L-Aġenzija għandha tippromwovi fuq 
livell internazzjonali standards għoljin ta' 
sikurezza u l-aħjar prattiki għall-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore, fil-
fora reġjonali u globali xierqa.

Or. en

Emenda 263
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)



PE494.690v01-00 96/273 AM\911374MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 

Marittima (EMSA)
L-EMSA għandu jkollha r-
reponsabilitajiet li ġejjin:
1. Ispezzjonijiet ta’ superviżjoni kif ukoll 
arranġamenti mill-Istati Membri għal
rispons ta’ emerġenza.
2. Fir-rigward ta’ rispons ta’ emerġenza:
(a) l-assistenza tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni fis-sejbien u l-monitoraġġ 
tal-kobor u l-impatt ambjentali tat-tixrid 
taż-żejt u r-riskji għas-sikurezza minn 
installazzjonijiet jew bastimenti li joperaw 
madwarhom;
(b) l-assistenza tal-Istati Membri bi sforzi 
ta' rimedju u tindif u koordinament tar-
rispons għal emerġenza transkonfinali 
wara aċċident kbir, inkluż fil-każ ta' 
impatti transkonfinali lil hinn mill-ilmijiet 
tal-UE;
(c) l-assistenza tal-Istati Membri waqt l-
investigazzjonijiet ta' aċċidenti li jinvolvu 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 
offshore, inkluż l-analiżi ta' miżuri 
korrettivi;
3. Il-promozzjoni fil-livell internazzjonali 
ta’ standards għoljin ta' sikurezza u l-
aħjar prattiki għall-attivitajiet taż-żejt u 
tal-gass offshore, fil-fora reġjonali u 
globali xierqa.

Or. en

Emenda 264
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Kompiti tal-Aġenzija Ewropea għas-

Sigurtà Marittima
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima għandha:
(i) tgħin lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni fis-sejbien u l-monitoraġġ 
tal-kobor u l-impatt ambjentali tat-tixrid 
taż-żejt/gass;
(ii) tgħin lill-Istati Membri bil-
preparazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ pjani ta’ 
rispons għal emerġenza wara aċċident 
kbir, speċjalment meta hemm effetti 
transkonfinali, inkluż fil-każ ta’ impatti 
transkonfinali lil hinn mill-ilmijiet tal-
UE.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ installazzjoni tal-produzzjoni 
ppjanata, notifika tad-disinn skont ir-
rekwiżiti tal-Anness II , parti 1;

(a) fil-każ ta’ installazzjoni tal-produzzjoni 
ppjanata, notifika tad-disinn skont ir-
rekwiżiti minimi tal-Anness II , parti 1;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Rapport dwar Perikli Kbar li jkun fih 
id-dettalji speċifikati fl-Artikolu 10 jew l-
Artikolu 11;

(b) fil-każ ta’ installazzjoni tal-
produzzjoni eżistenti li tkun se titmexxa 
għal lokalità ġdida tal-produzzjoni fejn se 
tkun operata, notifika ta’ rilokazzjoni 
skont ir-rekwiżiti tal-Anness II, parti 1;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pjan intern ta’ rispons għal emerġenza 
skont l-Artikolu 12, integrat fir-Rapport
dwar Perikli Kbar;

(c) Rapport dwar Perikli Kbar li jkun fih 
id-dettalji speċifikati fl-Artikolu 10;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa ssuġġerit li dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu ttrasferiti fl-Anness II, fejn hemm 
dettaljata lista sħiħa tar-rekwiżiti ta’ sottomissjoni.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħarsa ġenerali lejn il-politika tal-
operatur dwar il-prevenzjoni ta’ aċċident 
kbir skont l-Artikolu 18, integrata fir-
Rapport dwar Perikli Kbar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ssuġġerit li dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu ttrasferiti fl-Anness II, fejn hemm 
dettaljata lista sħiħa tar-rekwiżiti ta’ sottomissjoni.

Emenda 270
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) evidenza dwar is-sigurtà finanzjarja 
tal-operatur.

Or. en

Emenda 271
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) evidenza dwar is-sigurtà finanzjarja 
tal-operatur.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi 
n-notifika tad-disinn mhux aktar tard 
minn 24 ġimgħa qabel is-sottomissjoni 
intenzjonata ta’ Rapport dwar Perikli Kbar
għall-operazzjoni ppjanata.

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet 
tranżizzjonali fl-Artikolu 39, l-operatur ta’
installazzjoni mhux tal-produzzjoni 
għandu jissottometti lill-awtorità 
kompetenti Rapport dwar Perikli Kbar li 
fih id-dettalji speċifikati fl-Artikolu 11.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għandu 
jiġi notifikat lill-awtorità kompetenti qabel 
l-iskadenza stabbilita mill-awtorità 
kompetenti u mhux aktar tard minn 12-il 
ġimgħa qabel l-bidu ppjanat tal-
operazzjoni.

3. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi 
n-notifika ta’ disinn fi stadju kmieni 
biżżejjed fl-iżvilupp propost biex 
tippermetti lill-operatur iqis kwalunkwe 
kwistjonijiet li jitqajmu mill-awtorità 
kompetenti waqt l-ikkompletar tad-disinn 
finali u l-preparazzjoni tar-Rapport dwar 
Perikli Kbar.
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Or. en

Emenda 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-awtorità kompetenti għandha 
tirċievi n-notifika ta’ rilokazzjoni fi stadju 
kmieni biżżejjed fl-iżvilupp propost biex 
tippermetti lill-operatur li jqis kwalunkwe 
kwistjonijiet li jitqajmu mill-awtorità 
kompetenti waqt il-preparazzjoni tar-
Rapport dwar Perikli Kbar.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Fejn installazzjoni tal-produzzjoni 
eżistenti tkun se tidħol jew tħalli l-ilmijiet 
ta’ Stat Membru, l-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti għandhom jiġu notifikati bil-
miktub qabel id-data li fiha l-
installazzjoni tal-produzzjoni se tidħol jew 
tħalli l-ilmijiet tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 c. Fejn isseħħ bidla materjali fin-
notifika ta' disinn jew rilokazzjoni qabel 
is-sottomissjoni tar-Rapport dwar Perikli 
Kbar, l-awtorità kompetenti għandha tiġi 
notifikata dwar il-bidla kemm jista’ jkun 
malajr.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 d. L-awtorità kompetenti għandha 
tirċievi r-Rapport dwar Perikli Kbar mhux 
aktar tard minn 24 ġimgħa qabel il-bidu 
ppjanat tal-operazzjoni jew fi żmien 
speċifikat mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 278
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni

Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu kemm hu; jekk tiġi adottata jkun hemm bżonn ta’ bidliet 
korrispondenti kullimkien.

Emenda 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih, bħala minimu, id-dettalji speċifikati fl-
Anness II, il-partijiet 2 u 5 u għandu jiġi 
rivedut meta xieraq. Ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema għandhom jiġu kkonsultati 
waqt it-tħejjija tar-Rapport dwar Perikli 
Kbar.

Or. en

Emenda 280
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, il-
partijiet 2 u 5 u juri evidenza li l-fehmiet 
tar-rappreżentanti tal-ħaddiema jkunu 
ġew ikkunsidrati.

Or. en
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Emenda 281
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Meta jsiru modifiki fl-installazzjoni tal-
produzzjoni li jibdlu materjalment ir-riskji 
ta’ aċċidenti kbar, jew hemm il-ħsieb li l-
installazzjoni tal-produzzjoni fissa
tiżżarma, ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
għal installazzjoni tal-produzzjoni għandu 
jkun emendat skont ir-rekwiżiti minimi 
stabbiliti fl-Anness II, il-parti 6 u 
sottomess lill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jeħtieġ ir-reviżjoni ta’ rutina tar-Rapport dwar Perikli Kbar biex 
jinżamm aġġornat. Minħabba li l-installazzjonijiet mobbli ma jiġux żarmati fuq il-post dan ir-
rekwiżit għandu japplika biss għall-installazzjonijiet fissi.
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Emenda 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-awtorità kompetenti
għandha titlob aktar informazzjoni jew
bidliet fid-dokumenti sottomessi.

4. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-operatur għandu, fuq talba 
tal-awtorità kompetenti, jipprovdi din l-
informazzjoni u, fejn neċessarju, jagħmel
bidliet fir-Rapporti dwar Perikli Kbar
sottomessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jiġi emendat b’mod li jqiegħed id-dmir fuq l-operatur u mhux fuq l-
Awtorità Kompetenti.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar emendat 
għal installazzjoni tal-produzzjoni skont il-
paragrafu 3 għandu jkun sottomess lill-
awtorità kompetenti qabel l-iskadenza 
speċifikata mill-awtorità kompetenti u
mhux aktar tard minn 6 ġimgħat qabel ma 
jibdew ix-xogħlijiet ippjanati. Ix-xogħlijiet 
ippjanati ma għandhomx jinbdew qabel ma 
l-awtorità kompetenti tkun aċċettat ir-
Rapport dwar Perikli Kbar emendat għall-
installazzjoni tal-produzzjoni.

5. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar emendat 
għal installazzjoni tal-produzzjoni skont il-
paragrafu 3 għandu jkun sottomess lill-
awtorità kompetenti qabel l-iskadenza 
speċifikata mill-awtorità kompetenti mhux 
aktar tard minn 12-il ġimgħa qabel ma 
jibdew ix-xogħlijiet ippjanati, jew fi żmien 
speċifikat mill-awtorità kompetenti.
Kwalunkwe modifiki tal-proċeduri u 
arranġamenti fir-Rapport dwar Perikli 
Kbar kurrenti proposti ma għandhomx
jidħlu fl-użu qabel ma l-awtorità 
kompetenti tkun aċċettat ir-Rapport dwar 
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Perikli Kbar emendat għall-installazzjoni 
tal-produzzjoni.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
suġġett għal reviżjoni perjodika mill-
operatur mill-inqas kull 5 snin jew aktar 
spiss kif meħtieġ mill-awtorità kompetenti, 
u r-riżultati tar-reviżjoni għandhom ikunu 
nnotifikati lill-awtorità kompetenti.

6. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun
suġġett għal reviżjoni perjodika mill-
operatur mill-inqas kull 5 snin jew aktar 
spiss kif meħtieġ mill-awtorità kompetenti. 
Sommarju tar-reviżjoni għandu jiġi 
sottomess lill-awtorità kompetenti fi żmien 
28 jum mill-konklużjoni tiegħu jew, fejn 
ir-reviżjoni tkun ġiet meħtieġa mill-
awtorità kompetenti, fi żmien speċifikat 
mill-awtorità kompetenti.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih, bħala minimu, id-dettalji 
speċifikati fl-Anness II, il-partijiet 3 u 5 u 
għandu jiġi rivedut meta xieraq. Ir-
rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom 
ikunu kkonsultati waqt it-tħejjija tar-
Rapport dwar Perikli Kbar.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jeħtieġ ir-reviżjoni ta’ rutina ta’ Rapport dwar Perikli Kbar sabiex 
dan jinżamm aġġornat.

Emenda 287
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, 
il-partijiet 3 u 5 u juri evidenza li l-fehmiet 
tar-rappreżentanti tal-ħaddiema jkunu 
ġew ikkunsidrati.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta jsiru modifiki fl-installazzjoni
mhux tal-produzzjoni li jibdlu 
materjalment ir-riskji ta’ aċċidenti kbar, 
jew hemm il-ħsieb li l-installazzjoni mhux 
tal-produzzjoni fissa tiżżarma, ir-Rapport 
dwar Perikli Kbar għal installazzjoni mhux 
tal-produzzjoni għandu jkun emendat skont
ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness II, 
il-parti 6 (eskluż il-paragrafu 4) u 
sottomess lill-awtorità kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-installazzjonijiet mobbli ma jiġux żarmati fuq il-post dan ir-rekwiżit għandu 
japplika biss għall-installazzjonijiet fissi.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal installazzjoni mhux tal-produzzjoni 
fissa, Rapport dwar Perikli Kbar emendat 
skont il-paragrafu 2 għandu jkun sottomess
lill-awtorità kompetenti qabel l-iskadenza 
speċifikata mill-awtorità kompetenti u
mhux aktar tard minn ġimgħatejn (2) qabel 
ma jibdew ix-xogħlijiet ippjanati. Ix-
xogħlijiet ippjanati ma għandhomx jibdew
qabel ma l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
emendat għal installazzjoni mhux tal-
produzzjoni.

3. Għal installazzjoni mhux tal-produzzjoni 
fissa, Rapport dwar Perikli Kbar emendat 
skont il-paragrafu 2 għandu jkun sottomess 
lill-awtorità kompetenti mhux aktar tard 
minn 12-il ġimgħa qabel ma jibdew ix-
xogħlijiet ippjanati jew fi żmien speċifikat 
mill-awtorità kompetenti. Kwalunkwe 
modifiki tal-proċeduri u arranġamenti fir-
Rapport dwar Perikli Kbar attwali 
proposti ma għandhomx jidħlu fl-użu
qabel ma l-awtorità kompetenti tkun 
aċċettat ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
emendat għall-installazzjoni tal-
produzzjoni.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għal installazzjoni mobbli mhux tal-
produzzjoni, Rapport dwar Perikli Kbar 
emendat skont il-paragrafu 2 għandu jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti qabel l-
iskadenza speċifikata mill-awtorità 
kompetenti u mhux aktar tard minn

4. Għal installazzjoni mobbli mhux tal-
produzzjoni, Rapport dwar Perikli Kbar 
emendat skont il-paragrafu 2 għandu jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti mhux 
aktar tard minn 12-il ġimgħa qabel id-data 
meta l-installazzjoni tkun mistennija tibda 
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ġimgħatejn (2) qabel id-data meta l-
installazzjoni tkun mistennija tibda l-
operazzjonijiet. L-installazzjoni ma tistax 
tiġi operata sakemm ma l-awtorità 
kompetenti tkun aċċettat ir-Rapport dwar 
Perikli Kbar emendat għal installazzjoni 
mhux tal-produzzjoni.

l-operazzjonijiet jew fi żmien speċifikat 
mill-awtorità kompetenti. L-installazzjoni 
ma tistax tiġi operata sakemm ma l-
awtorità kompetenti tkun aċċettat ir-
Rapport dwar Perikli Kbar emendat għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni.

Or. en

Emenda 291
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-awtorità kompetenti
għandha titlob aktar informazzjoni jew
bidliet fid-dokumenti sottomessi.

5. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-operatur għandu, fuq talba 
tal-awtorità kompetenti, jipprovdi din l-
informazzjoni u fejn neċessarju jagħmel 
kwalunkwe bidliet meħtieġa fir-Rapport 
dwar Perikli Kbar sottomess.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-awtorità kompetenti
għandha titlob aktar informazzjoni jew
bidliet fid-dokumenti sottomessi.

5. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-operatur għandu, fuq talba 
tal-awtorità kompetenti, jipprovdi din l-
informazzjoni u, fejn neċessarju, jagħmel
bidliet fir-Rapport dwar Perikli Kbar 
sottomess.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jiġi emendat b’mod li jqiegħed id-dmir fuq l-operatur u mhux fuq l-
Awtorità Kompetenti.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun suġġett għal reviżjoni perjodika mill-
operatur mill-inqas kull 5 snin jew aktar 
spiss kif meħtieġ mill-awtorità kompetenti.
Ir-riżultati tar-reviżjoni għandhom ikunu 
nnotifikati lill-awtorità kompetenti.

6. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun suġġett għal reviżjoni perjodika mill-
operatur mill-inqas kull 5 snin jew aktar 
spiss kif meħtieġ mill-awtorità kompetenti.
Sommarju tar-reviżjoni għandu jiġi 
sottomess lill-awtorità kompetenti fi żmien 
28 jum mill-konklużjoni tiegħu jew, fejn 
ir-reviżjoni tkun ġiet meħtieġa mill-
awtorità kompetenti, fi żmien speċifikat 
mill-awtorità kompetenti.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom iħejju pjanijiet 
interni ta’ rispons għal emerġenza u jqisu l-
valutazzjonijiet tar-riskju ta’ aċċident kbir 
magħmula matul it-tħejjija tar-rapport dwar 
perikli kbar l-aktar riċenti.  Fil-każ ta’ 
tħaffir ta’ bir minn installazzjoni mobbli 
mhux tal-produzzjoni, il-valutazzjoni tar-

1. L-operaturi għandhom iħejju pjanijiet 
interni ta’ rispons għal emerġenza u jqisu l-
valutazzjonijiet tar-riskju ta’ aċċident kbir 
magħmula matul it-tħejjija tar-rapport dwar 
perikli kbar l-aktar riċenti. Fil-każ ta’ 
tħaffir ta’ bir minn installazzjoni mobbli 
mhux tal-produzzjoni, il-pjan ta’ rispons 
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riskju skont in-notifika ta’ bir għandha 
tkun inkorporata fil-pjan ta’ rispons għal 
emerġenza għall-installazzjoni.

għal emerġenza intern għandu jiġi 
sottomess lill-awtorità kompetenti biex 
jakkumpanja n-notifika relevanti ta’ bir.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni u 
mhux tal-produzzjoni, il-pjan intern ta’ 
rispons għal emerġenza għandu jkun 
sottomess lill-awtorità kompetenti bħala 
parti mir-Rapport dwar Perikli Kbar.

2. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni u 
mhux tal-produzzjoni, l-operatur għandu 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti l-pjan
intern ta’ rispons għal emerġenza biex 
jakkumpanja r-Rapport dwar Perikli Kbar.

Or. en

Emenda 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Installazzjonijiet mhux tal-produzzjoni 
li jwettqu operazzjonijiet tal-bir meta l-
pjan intern ta’ rispons għal emerġenza 
jkun emendat minħabba n-natura 
partikolari tal-lokazzjoni tal-bir, 
għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti dwar l-emenda imsemmija 
għall-pjan intern ta’ rispons għal 
emerġenza meta jissottomettu n-notifika 
tal-bir.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex neċessarju, billi l-Artikolu 12(1) jindika li l-pjan għandu jiġi sottomess ma’ kull 
valutazzjoni tar-riskju skont in-notifika tal-bir.

Emenda 297
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-operaturi għandhom juru li t-
tagħmir biex jiġi limitat it-tixrid potenzjali 
huwa disponibbli għall-użu ta’ malajr 
f’każ ta’ aċċident kbir.

Or. en

Emenda 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Għandu jkun hemm disponibbli 
tagħmir biex jiġi limitat kull tixrid 
potenzjali f’tali lokalitajiet bl-għan li jkun 
jista’ jintuża malajr fil-każ ta’ aċċident 
kbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment alternattiv għall-emenda 35 tal-abbozz tar-rapport tas-Sur Belet. It-tappijiet 
jistgħu jiġu ttrasportati bl-ajru, għalhekk “prossimità” tista’ ma tkunx xierqa.
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Emenda 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux inqas minn 21 jum qabel il-bidu 
ta’ operazzjoni tal-bir, l-operatur ta’ bir 
għandu jibgħat lill-awtorità kompetenti 
notifika li jkun fiha d-dettalji tad-disinn tal-
bir u l-operat tiegħu skont ir-rekwiżiti tal-
Anness II, il-parti 4.

1. L-operatur ta’ bir għandu jibgħat lill-
awtorità kompetenti notifika li jkun fiha d-
dettalji tad-disinn tal-bir u l-operat tal-bir 
propost skont ir-rekwiżiti minimi tal-
Anness II, il-parti 4 mhux aktar tard minn 
21 jum qabel il-bidu tal-operazzjonijiet 
tal-bir jew fi żmien speċifikat mill-
awtorità kompetenti.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra n-notifika u tieħu azzjoni li 
tikkunsidra meħtieġa qabel jistgħu jibdew 
l-operazzjonijiet tal-bir.

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra n-notifika u, jekk tqis li hu 
neċessarju, tieħu azzjoni xierqa qabel 
jistgħu jibdew l-operazzjonijiet tal-bir.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operatur tal-bir għandu jinnotifika 3. L-operatur tal-bir għandu jinnotifika 
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immedjatament lill-awtorità kompetenti bi 
kwalunkwe tibdil sinifikanti fid-dettalji 
tan-notifika tal-bir u fl-istess ħin jinforma 
lill-eżaminatur indipendenti tal-bir skont l-
Artikolu 15(3b).

immedjatament lill-awtorità kompetenti bi 
kwalunkwe tibdil materjali fid-dettalji tan-
notifika tal-bir. L-operatur tal-bir se 
jinvolvi lill-verifikatur indipendenti skont 
l-Artikolu 15(3b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-segwenza ta’ avvenimenti mhijiex loġika. L-operatur tal-bir għandu jinvolvi lill-
verifikatur indipendenti fil-preparazzjoni ta’ bidla materjali qabel ma tiġi sottomessa lill-
awtorità kompetenti. Hija ssuġġerita bidla biex tirrifletti dan.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Fejn l-operazzjonijiet tal-bir jinvolvu 
r-riskju ta’ rilaxx mhux ippjanat ta’ 
idrokarburi mill-bir, l-operatur għandu 
jissottometti rapporti lill-awtorità 
kompetenti skont ir-rekwiżiti tal-Anness II 
Parti 4A. Ir-rapporti għandhom jiġu 
sottomessi f’intervalli ta’ ġimgħa, mill-
ġurnata tal-bidu tal-operazzjonijiet tal-bir, 
jew f’intervalli speċifikati mill-awtorità 
kompetenti.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur ta’ installazzjoni li se tkun 1. Operatur ta’ installazzjoni li se tkun 
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involuta f’operazzjoni kombinata għandu
jibgħat lill-awtorità kompetenti notifika li 
jkun fiha d-dettalji tal-operazzjoni 
kombinata skont ir-rekwiżiti tal-Anness II, 
il-parti 7. L-operaturi tal-installazzjonijiet 
konċernati jistgħu jaqblu li wieħed 
minnhom iħejji n-notifika tal-
operazzjonijiet kombinati f’isimhom. In-
notifika għandha tkun sottomessa mhux 
aktar tard minn 21 jum qabel jibdew l-
operazzjonijiet kombinati.

involuta f’operazzjoni kombinata għandu
jissottometti lill-awtorità kompetenti 
notifika li jkun fiha d-dettalji tal-
operazzjoni kombinata skont ir-rekwiżiti
minimi tal-Anness II, il-parti 7. Fejn 
hemm aktar minn operatur wieħed tal-
installazzjonijiet involut fl-operazzjoni 
kombinata, l-operaturi għandhom jaqblu li 
wieħed minnhom iħejji n-notifika tal-
operazzjonijiet kombinati. In-notifika 
għandha tkun sottomessa mhux aktar tard 
minn 21 jum qabel jibdew l-operazzjonijiet 
kombinati jew fi żmien speċifikat mill-
awtorità kompetenti.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra n-notifika u tieħu l-azzjoni li 
tikkunsidra meħtieġa qabel tkun tista’ 
tibda l-operazzjoni kombinata.

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra n-notifika u tieħu l-azzjoni li 
tikkunsidra meħtieġa qabel ma jibdew l-
operazzjonijiet kombinati.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operatur li ħejja n-notifika għandu 
mingħajr dewmien jinforma lill-awtorità 
kompetenti dwar kwalunkwe tibdil 

3. L-operatur li ħejja n-notifika għandu 
mingħajr dewmien jinforma lill-awtorità 
kompetenti dwar kwalunkwe tibdil
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sinifikanti fid-dettalji tagħha. materjali sinifikanti fin-notifika ta’ 
operazzjoni kombinata.

Or. en

Emenda 306
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika minn parti terza indipendenti Verifika indipendenti

Or. fr

Emenda 307
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika minn parti terza indipendenti Verifika indipendenti

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 308
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika minn parti terza indipendenti Verifika indipendenti

Or. en

Emenda 309
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu
skema għal verifika u eżami tal-bir minn 
parti terza indipendenti u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan il-politika ta’ 
aċċident kbir integrata fir-Rapporti dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikolu 18.

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
skema għal verifika u eżami tal-bir 
indipendenti u għandhom jiddeskrivu tali 
skemi fi ħdan il-politika ta’ aċċident kbir 
integrata fir-Rapporti dwar Perikli Kbar 
skont l-Artikolu 18.

Or. en

Emenda 310
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu
skema għal verifika u eżami tal-bir minn 
parti terza indipendenti u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan il-politika ta’
aċċident kbir integrata fir-Rapporti dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikolu 18.

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu
skemi għal verifika u eżami tal-bir 
indipendenti  għaċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
installazzjoni jew bir u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan id-
deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni tas-
sigurtà sottomessa biex takkumpanja r-
Rapporti dwar Perikli Kbar skont l-Artikoli 
10 u 11.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Verifika indipendenti għandha tibda kmieni kemm jista’ jkun u għandha tapplika għaċ-ċiklu 
tal-ħajja kollha tal-installazzjoni jew tal-bir. Dan il-prinċipju importanti għandu jkun aktar 
ċar fl-Artikolu 15.

Emenda 311
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
skema għal verifika u eżami tal-bir minn 
parti terza indipendenti u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan il-politika ta’ 
aċċident kbir integrata fir-Rapporti dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikolu 18.

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
skema għal verifika indipendenti għall-
eżami tal-bir u għandhom jiddeskrivu tali 
skemi fi ħdan il-politika ta’ aċċident kbir 
integrata fir-Rapporti dwar Perikli Kbar 
skont l-Artikolu 18.

Or. fr

Emenda 312
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
skema għal verifika u eżami tal-bir minn 
parti terza indipendenti u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan il-politika ta’ 
aċċident kbir integrata fir-Rapporti dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikolu 18.

1. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
skema għal verifika indipendenti u eżami 
tal-bir indipendenti u għandhom 
jiddeskrivu tali skemi fi ħdan il-politika ta’ 
aċċident kbir integrata fir-Rapporti dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikolu 18.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
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organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 313
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Ir-riżultati tal-verifika indipendenti 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għar-responsabbiltà tal-operatur għall-
funzjonament korrett u sigur tat-tagħmir 
u s-sistemi li qed jiġu verifikati.

Or. en

Emenda 314
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-verifikatur tal-parti terza
indipendenti u d-disinn tal-iskemi għall-
verifika minn parti terza indipendenti u 
għall-eżami indipendenti tal-bir għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tal-Anness II, il-
parti 5.

2. L-għażla tal-verifikatur indipendenti u d-
disinn tal-iskemi għall-verifika 
indipendenti u għall-eżami indipendenti 
tal-bir għandhom jissodisfaw il-kriterji tal-
Anness II, il-parti 5.

Or. en

Emenda 315
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-verifikatur tal-parti terza
indipendenti u d-disinn tal-iskemi għall-
verifika minn parti terza indipendenti u 
għall-eżami indipendenti tal-bir għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tal-Anness II, il-
parti 5.

2. L-għażla tal-verifikatur indipendenti u d-
disinn tal-iskemi għall-verifika 
indipendenti u għall-eżami indipendenti 
tal-bir għandhom jissodisfaw, bħala 
minimu, il-kriterji tal-Anness II, il-parti 5.

Or. en

Emenda 316
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-verifikatur tal-parti terza
indipendenti u d-disinn tal-iskemi għall-
verifika minn parti terza indipendenti u
għall-eżami indipendenti tal-bir għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tal-Anness II, il-
parti 5.

2. L-għażla tal-verifikatur indipendenti u d-
disinn tal-iskemi għall-verifika 
indipendenti għall-eżami tal-bir għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tal-parti 5 tal-
Anness II.

Or. fr

Emenda 317
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-verifikatur tal-parti terza
indipendenti u d-disinn tal-iskemi għall-
verifika minn parti terza indipendenti u 
għall-eżami indipendenti tal-bir għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tal-Anness II, il-
parti 5.

2. L-għażla tal-verifikatur indipendenti u d-
disinn tal-iskemi għall-verifika 
indipendenti u għall-eżami indipendenti 
tal-bir għandhom jissodisfaw il-kriterji tal-
parti 5 tal-Anness II.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 318
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-iskema għal verifika minn parti terza
indipendenti fir-rigward ta’ 
installazzjonijiet tal-produzzjoni u mhux 
tal-produzzjoni għandha tkun stabbilita:

3. L-iskemi għal verifika indipendenti
għandhom ikunu stabbiliti:

Or. en

Emenda 319
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-iskema għal verifika minn parti terza
indipendenti fir-rigward ta’ 
installazzjonijiet tal-produzzjoni u mhux 
tal-produzzjoni għandha tkun stabbilita:

3. L-iskema għal verifika indipendenti fir-
rigward ta’ installazzjonijiet tal-
produzzjoni u mhux tal-produzzjoni 
għandha tkun stabbilita:

Or. en

Emenda 320
Rachida Dati
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-iskema għal verifika minn parti terza
indipendenti fir-rigward ta’ 
installazzjonijiet tal-produzzjoni u mhux 
tal-produzzjoni għandha tkun stabbilita:

3. L-iskema għal verifika indipendenti fir-
rigward ta’ installazzjonijiet tal-
produzzjoni u mhux tal-produzzjoni 
għandha tkun stabbilita:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 321
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li s-
sistemi speċifikati u l-elementi tas-
sikurezza kritiċi identifikati fil-
valutazzjonijiet tar-riskju u s-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza għall-installazzjoni 
huma xierqa u aġġornati, u l-iskeda tal-
eżami u l-ittestjar tas-sistema ta’ kontroll
ta’ perikli kbar hija xierqa, aġġornata u 
topera kif suppost;

(a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li l-
impjant speċifikat u l-elementi tas-
sikurezza kritiċi identifikati fil-
valutazzjonijiet tar-riskju u s-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza għall-installazzjoni 
huma xierqa, l-eżaminazzjoni u l-ittestjar
tas-sistemi ta’ kontroll tal-perikli kbar hija 
xierqa, u implimentata kif suppost;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jintroduċi terminu ġdid ‘sistemi speċifikati’ mingħajr ma qatt jispjega/jiddefinixxi xi 
jfisser. Bħala riżultat, l-Artikolu 15(3) (a) jista’ jinqara li hija meħtieġa verifika minn parti 
terza tas-sistemi ta’ ġestjoni tas-sigurtà għall-installazzjoni u mhux għall-impjant u t-tagħmir. 
Ikun aħjar li dan jissejjaħ ‘impjant speċifikat’.
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Emenda 322
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li s-
sistemi speċifikati u l-elementi tas-
sikurezza kritiċi identifikati fil-
valutazzjonijiet tar-riskju u s-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza għall-installazzjoni 
huma xierqa u aġġornati, u l-iskeda tal-
eżami u l-ittestjar tas-sistema ta’ kontroll 
ta’ perikli kbar hija xierqa, aġġornata u 
topera kif suppost;

(a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li s-
sistemi speċifikati u fejn xieraq l-elementi 
tas-sikurezza kritiċi identifikati fil-
valutazzjonijiet tar-riskju u s-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza għall-installazzjoni 
huma xierqa u aġġornati, u l-iskeda tal-
eżami u l-ittestjar tas-sistema ta’ kontroll 
ta’ perikli kbar huma xierqa, aġġornati u 
joperaw kif suppost;

Or. en

Emenda 323
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li s-
sistemi speċifikati u l-elementi tas-
sikurezza kritiċi identifikati fil-
valutazzjonijiet tar-riskju u s-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza għall-installazzjoni 
huma xierqa u aġġornati, u l-iskeda tal-
eżami u l-ittestjar tas-sistema ta’ kontroll 
ta’ perikli kbar hija xierqa, aġġornata u 
topera kif suppost;

a) fir-rigward ta’ installazzjonijiet biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li s-
sistemi speċifikati u, jekk meħtieġ, l-
elementi tas-sikurezza kritiċi hekk kif
identifikati fil-valutazzjonijiet tar-riskju u 
s-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza għall-
installazzjoni huma xierqa u aġġornati, u l-
iskeda tal-eżami u l-ittestjar tas-sistema ta’ 
kontroll ta’ perikli kbar hija xierqa, 
aġġornata u topera kif suppost;

Or. fr
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Emenda 324
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir
antiċipati u miżmuma bħala l-bażi jekk id-
disinn tal-bir jinbidel għal kwalunkwe 
raġuni.

(b) fir-rigward tan-notifiki tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati f’kull ħin.

Or. en

Emenda 325
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati u miżmuma bħala l-bażi jekk id-
disinn tal-bir jinbidel għal kwalunkwe 
raġuni.

(b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati u huma aġġornati meta d-disinn
tal-bir jinbidel għal kwalunkwe raġuni.

Or. en

Emenda 326
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati u miżmuma bħala l-bażi jekk id-
disinn tal-bir jinbidel għal kwalunkwe 
raġuni.

(b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati u huma aġġornati jekk id-disinn 
tal-bir jinbidel għal kwalunkwe raġuni.

Or. en

Emenda 327
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir u l-miżuri ta’ kontroll tal-bir 
jixirqu għall-kundizzjonijiet tal-bir 
antiċipati u miżmuma bħala l-bażi jekk id-
disinn tal-bir jinbidel għal kwalunkwe 
raġuni.

b) fir-rigward tal-pjanijiet tal-bjar biex 
tagħti assigurazzjoni indipendenti li d-
disinn tal-bir jixraq għall-kundizzjonijiet 
tal-bir antiċipati u li dawn jiġu aġġornati
jekk id-disinn tal-bir jinbidel għal 
kwalunkwe raġuni.

Or. fr

Emenda 328
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-operaturi għandhom jirrispondu u 
jieħdu azzjoni xierqa bbażata fuq ir-
riżultati tal-verifika indipendenti.
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Or. en

Emenda 329
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika minn parti 
terza indipendenti skont dan l-Artikolu taħt 
il-paragrafu 3(a) huma disponibbli għall-
awtorità kompetenti meta titlobhom.

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
rapport tal-iskema tal-verifika indipendenti 
skont dan l-Artikolu taħt il-paragrafu 3(a)
u r-risponsi u l-azzjonijiet relatati mar-
rapport huma magħmula disponibbli 
għall-awtorità kompetenti meta titlobhom
u jinżammu mill-operatur għal perjodu 
ta’ 6 xhur wara l-ikkompletar tal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass relatati 
magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti tal-verifika għandhom ikunu magħmula disponibbli għall-Awtorità Kompetenti 
meta din titlobhom, iżda l-istess prinċipju mhuwiex adottat fl-Anness II 5(3). Tali 
informazzjoni għandha tinżamm għal perjodu speċifiku (e.ż. ir-rekords kollha tal-
eżaminazzjonijiet, reviżjonijiet tal-iskema eċċ għandhom jinżammu tul il-ħajja tal-
installazzjoni u 6 xhur wara).

Emenda 330
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika minn parti 
terza indipendenti skont dan l-Artikolu taħt
il-paragrafu 3(a) huma disponibbli għall-

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika indipendenti 
skont dan l-Artikolu taħt il-paragrafu 3(a)
u r-risponsi u l-azzjoni tagħhom għaliha
huma disponibbli għall-awtorità 
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awtorità kompetenti meta titlobhom. kompetenti meta titlobhom.

Or. en

Emenda 331
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika minn parti 
terza indipendenti skont dan l-Artikolu taħt 
il-paragrafu 3(a) huma disponibbli għall-
awtorità kompetenti meta titlobhom.

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika indipendenti 
skont dan l-Artikolu taħt il-paragrafu 3(a) 
huma disponibbli għall-awtorità 
kompetenti meta titlobhom.

Or. fr

Emenda 332
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika minn parti 
terza indipendenti skont dan l-Artikolu taħt 
il-paragrafu 3(a) huma disponibbli għall-
awtorità kompetenti meta titlobhom.

4. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati tal-iskema tal-verifika indipendenti 
skont dan l-Artikolu taħt il-paragrafu 3(a) 
huma disponibbli għall-awtorità 
kompetenti meta titlobhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.
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Emenda 333
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi għandhom jiżguraw li r-
riżultati u l-kummenti tal-eżaminatur tal-
bjar indipendenti skont dan l-Artikolu 
taħt il-paragrafu 3(b) huma inklużi fin-
notifika tal-bir skont l-Arikolu 13.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jiżdiedx ħafna l-valur fi proporzjon mal-piż  amministrattiv addizzjonali jekk l-operatur 
ikun meħtieġ jinkludi s-sejbiet tal-eżaminazzjoni indipendenti fin-notifika tal-bir relatata mal-
valutazzjoni tad-disinn tal-bir u l-ostakoli tiegħu. Huwa importanti li l-eżaminatur tal-bir jara 
l-valutazzjoni qabel mal-bir jinbeda jew jiġi adottat.

Emenda 334
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni, l-
iskema tal-verifika għandha tkun fis-seħħ 
qabel is-sottomissjoni tar-Rapport dwar 
Perikli Kbar lill-awtorità kompetenti. Fil-
każ ta’ installazzjoni mhux tal-produzzjoni, 
l-iskema għandha tkun fis-seħħ qabel ma l-
installazzjoni mhux tal-produzzjoni tibda 
titħaddem għal operazzjoni partikolari.

6. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni, l-
iskema tal-verifika għandha tkun fis-seħħ 
qabel is-sottomissjoni tar-Rapport dwar 
Perikli Kbar lill-awtorità kompetenti. Fil-
każ ta’ installazzjoni mhux tal-produzzjoni, 
l-iskema għandha tkun fis-seħħ qabel ma l-
installazzjoni mhux tal-produzzjoni tibda 
titħaddem fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 335
Gaston Franco
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni, l-
iskema tal-verifika għandha tkun fis-seħħ 
qabel is-sottomissjoni tar-Rapport dwar 
Perikli Kbar lill-awtorità kompetenti. Fil-
każ ta’ installazzjoni mhux tal-produzzjoni, 
l-iskema għandha tkun fis-seħħ qabel ma l-
installazzjoni mhux tal-produzzjoni tibda 
titħaddem għal operazzjoni partikolari.

6. Għal installazzjonijiet tal-produzzjoni, l-
iskema tal-verifika indipendenti għandha 
tkun fis-seħħ qabel is-sottomissjoni tar-
Rapport dwar Perikli Kbar lill-awtorità 
kompetenti. Fil-każ ta’ installazzjoni mhux 
tal-produzzjoni, l-iskema indipendenti
għandha tkun fis-seħħ qabel ma l-
installazzjoni mhux tal-produzzjoni tibda 
titħaddem għal operazzjoni partikolari.

Or. fr

Emenda 336
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-installazzjonijiet mhux tal-
produzzjoni operati fl-ilmijiet tal-Unjoni 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti 
kif iddefiniti fir-Regolament 
Nru 391/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 jew l-
istandards ekwivalenti tal-Kodiċi għall-
kostruzzjoni u t-tagħmir tal-unitajiet tat-
tħaffir mobbli offshore (2009 KODIĊI 
MODU). Dawn għandhom ikunu 
ċċertifikati minn organizzazzjoni li hija 
rrikonoxxuta mill-Unjoni skont ir-
Regolament imsemmi qabel.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Referenzi għall-kodiċi IMO MODU u standards oħra marittimi, u kif dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu riċertifikati, għandhom jitneħħew. Dawn ma jżidux valur u huwa dubbjuż 
jekk il-Kummissjoni Ewropea għandhiex il-kompetenza li tirrikjedi tali bidliet (eż. huwa l-istat 
ta’ reġistrazzjoni, li jista’ jkun barra l-UE, li jirregola tali oqsma). Għandu jiġi nnutat ukoll li 
minn perspettiva legali, il-kodiċi IMO MODU huwa qafas mhux mandatorju.

Emenda 337
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-installazzjonijiet mhux tal-produzzjoni 
operati fl-ilmijiet tal-Unjoni għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti kif iddefiniti fir-
Regolament Nru 391/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 jew l-istandards 
ekwivalenti tal-Kodiċi għall-kostruzzjoni u 
t-tagħmir tal-unitajiet tat-tħaffir mobbli 
offshore (2009 KODIĊI MODU). Dawn 
għandhom ikunu ċċertifikati minn 
organizzazzjoni li hija rrikonoxxuta mill-
Unjoni skont ir-Regolament imsemmi 
qabel.

7. L-installazzjonijiet mobbli mhux tal-
produzzjoni operati fl-ilmijiet tal-Unjoni 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti kif 
iddefiniti fir-Regolament Nru 391/2009/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 jew l-istandards 
ekwivalenti tal-verżjoni applikabbli tal-
Kodiċi għall-kostruzzjoni u t-tagħmir tal-
unitajiet tat-tħaffir mobbli offshore (2009 
KODIĊI MODU). Dawn għandhom ikunu 
ċċertifikati li jilħqu r-rekwiżiti neċessarji
minn organizzazzjoni li hija rrikonoxxuta 
mill-Unjoni skont ir-Regolament imsemmi 
qabel.

Or. en

Emenda 338
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-installazzjonijiet mhux tal-produzzjoni 
operati fl-ilmijiet tal-Unjoni għandhom 

7. L-installazzjonijiet mhux tal-produzzjoni 
operati fl-ilmijiet tal-Unjoni għandhom 
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jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti kif iddefiniti fir-
Regolament Nru 391/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 jew l-istandards 
ekwivalenti tal-Kodiċi għall-kostruzzjoni u 
t-tagħmir tal-unitajiet tat-tħaffir mobbli 
offshore (2009 KODIĊI MODU). Dawn 
għandhom ikunu ċċertifikati minn 
organizzazzjoni li hija rrikonoxxuta mill-
Unjoni skont ir-Regolament imsemmi 
qabel.

jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti kif iddefiniti fir-
Regolament Nru 391/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009. Unitajiet ġodda tat-
tħaffir mobbli offshore (MODUs) li l-
kostruzzjoni tagħhom bdiet wara l-1 ta’ 
Jannar 2012 għandhom jilħqu l-
istandards ekwivalenti tal-Kodiċi għall-
kostruzzjoni u t-tagħmir tal-unitajiet tat-
tħaffir mobbli offshore (2009 KODIĊI 
MODU). Dawn għandhom ikunu 
ċċertifikati li jilħqu r-rekwiżiti neċessarji
minn organizzazzjoni li hija rrikonoxxuta 
mill-Unjoni skont ir-Regolament imsemmi 
qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. Il-Kummissjoni għandha, b’ 
konsultazzjoni mal-Forum tal-Awtoritajiet 
Offshore, tfassal u taġġorna b’mod 
regolari lista ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala verifikaturi parti terza 
indipendenti għall-installazzjonijiet ta’ 
produzzjoni skont l-Artikolu 35.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment alternattiv għall-emenda 40 tal-abbozz tar-rapport tas-Sinjur Belet. L-EMSA 
m’għandhiex kompetenza fiż-żejt u l-gass offshore u għalhekk m’għandhiex tintalab 
tikkummenta dwar liema organizzazzjonijiet huma verifikaturi parti terza indipendenti 
adegwati għal dan il-għan.

Emenda 340
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. Il-Kummissjoni għandha tfassal u 
taġġorna regolarment, lista ta’ 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti bħala 
verifikaturi parti terzi indipendenti għall-
installazzjonijiet ta’ produzzjoni skont l-
Artikolu 35.

Or. en

Emenda 341
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ projbizzjoni tal-attività Setgħa ta’ projbizzjoni tal-operazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu għandhom jiġu estiżi biex jinkludu s-setgħat li jiġu 
pprojbiti attivitajiet relatati ma’ ‘infrastruttura konnessa’, apparti l-installazzjonijiet.

Emenda 342
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tipprojbixxi l-operat jew id-dħul fl-operat 
ta’ kwalunkwe installazzjoni jew parti 
minnha meta l-miżuri proposti mill-
operatur għall-prevenzjoni u l-mitigazzjoni 
ta’ aċċidenti kbar skont l-Artikoli 10, 11, 
13 u 14 huma kkunsidrati bħala defiċjenti 
serjament.

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tipprojbixxi l-operat jew id-dħul fl-operat 
ta’ kwalunkwe installazzjoni jew parti 
minnha, jew kwalunkwe infrastruttura 
konnessa, meta l-miżuri proposti fir-
Rapport dwar Perikli Kbar (għal 
installazzjoni tal-produzzjoni u mhux tal-
produzzjoni) għall-prevenzjoni u l-
mitigazzjoni ta’ aċċidenti kbar skont l-
Artikoli 10, 11, 13 u 14 huma kkunsidrati 
bħala defiċjenti serjament.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi huma intitolati li jirċievu dettalji 
dwar in-nuqqasijiet identifikati li fuqhom 
l-awtorità kompetenti tipproponi li 
tiddependi waqt li teżerċita s-setgħa 
tagħha skont dan il-paragrafu u 
għandhom jiżguraw li l-operaturi jistgħu 
jappellaw kontra ordni ta’ projbizzjoni 
maħruġa minn awtorità kompetenti skont 
paragrafu 1 lil korp adattat iddeterminat 
bil-liġi u l-proċeduri nazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex dan japplika, il-miżuri għandu jkollhom nuqqasijiet serji meta jiġui ġġudikati b’mod 
oġġettiv u għandu jkun hemm dritt ta’ appell, kif hemm fid-dispożizzjoni ekwivalenti tad-
Direttiva ta’ Seveso. L-operaturi għandhom jingħataw ir-raġunijiet tal-awtorità kompetenti 
sabiex ikunu jistgħu jirrispondu u jappellaw, jekk dan ikun meħtieġ.

Emenda 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta r-Rapport dwar Perikli Kbar 
skont l-Artikoli 10 u 11, jew in-notifiki 
skont l-Artikoli 13 u 14 ma jiġux 
sottomessi fil-ħin, l-awtorità kompetenti 
tista’, f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali u meta 
tqis li s-sikurezza u l-protezzjoni 
ambjentali mhumiex kompromessi, taqbel 
ma’ tnaqqis fil-limitu taż-żmien għas-
sottomissjoni tar-Rapport dwar Perikli 
Kbar jew notifika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jiġi mħassar, jekk dispożizzjonijiet għall-emendi tad-dati ta’ skadenza 
huma indirizzati x’imkien ieħor fil-leġiżlazzjoni proposta.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha tirrikjedi 
lill-operatur li jwettaq kwalunkwe miżura
kumplimentari xierqa li l-awtorità 

3. L-awtorità kompetenti għandha tirrikjedi 
lill-operatur li jwettaq kwalunkwe miżura li 
l-awtorità kompetenti tikkunsidra 
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kompetenti tikkunsidra neċessarja biex 
terġa' tinkiseb il-konformità mal-
Artikolu 3(1).

neċessarja biex terġa' tinkiseb il-
konformità mal-Artikolu 3(1).

Or. en

Emenda 345
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha tirrikjedi 
lill-operatur li jwettaq kwalunkwe miżura 
kumplimentari xierqa li l-awtorità 
kompetenti tikkunsidra neċessarja biex 
terġa' tinkiseb il-konformità mal-
Artikolu 3(1).

3. L-awtorità kompetenti għandha tirrikjedi 
lill-operatur li jwettaq kwalunkwe miżura 
kumplimentari li l-awtorità kompetenti 
tikkunsidra neċessarja biex terġa' tinkiseb 
il-konformità mal-Artikolu 3(1).

Or. fr

Emenda 346
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti għandha
tipprojbixxi l-użu ta’ kwalunkwe 
installazzjoni jew kwalunkwe parti minnha 
meta r-riżultat ta’ spezzjoni, reviżjoni 
perjodika tar-Rapport dwar Perikli Kbar 
skont l-Artikoli 10 u 11 jew bidliet fin-
notifiki skont l-Artikoli 13 u 14 juru li r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament mhumiex 
issodisfatti jew hemm tħassib raġonevoli 
rigward is-sikurezza tal-operazzjonijiet jew 
l-installazzjonijiet.

4. L-awtorità kompetenti għandha jkollha 
s-setgħa li tissospendi l-użu ta’ kwalunkwe 
installazzjoni jew kwalunkwe parti minnha
jew kwalunkwe infrastruttura konnessa
meta r-riżultat ta’ spezzjoni, reviżjoni 
perjodika tar-Rapport dwar Perikli Kbar 
skont l-Artikoli 10 u 11 jew bidliet fin-
notifiki skont l-Artikoli 13 u 14 juru li r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament mhumiex 
issodisfatti jew hemm tħassib raġonevoli 
rigward is-sikurezza tal-operazzjonijiet jew 
l-installazzjonijiet.
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L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi huma intitolati li jirċievu dettalji 
dwar it-tħassib serju li fuqu l-awtorità 
kompetenti tipproponi li tiddependi meta 
teżerċita s-setgħa tagħha skont dan il-
paragrafu u li l-operturi jkollhom perjodu 
ta’ żmien raġonevoli li fih iqajmu 
kwalunkwe oġġezzjoni għas-sospensjoni 
proposta. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra ordni ta’ sospensjoni 
maħruġa minn awtorità kompetenti skont 
il-paragrafu 4 quddiem korp xieraq li jiġi 
determinat bil-liġi u l-proċeduri 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm spazju għal djalogu xieraq bejn l-operatur u l-awtorità kompetenti qabel 
din is-sanzjoni tiġi applikata sabiex jiġi solvut kwalunkwe nuqqas ta’ ftehim jew tittieħed 
azzjoni biex jiġi rimedjat it-tħassib li tqajjem. Għandu jkun hemm dritt ta’ appell, kif hemm 
fid-dispożizzjoni ekwivalenti tad-Direttiva ta’ Seveso u l-operaturi għandhom jingħataw ir-
raġunijiet tal-awtorità kompetenti sabiex ikunu jistgħu jirrispondu u jappellaw f’każ li dan 
ikun meħtieġ.

Emenda 347
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Meta attività mwettqa minn operatur 
toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-
bniedem u/jew tal-ambjent jew iżżid 
b’mod sinifikanti r-riskju ta' aċċident 
kbir, l-awtorità kompetenti għandha 
tobbliga lill-operatur biex jissospendi t-
twettiq tal-attività kkonċernata fl-
installazzjoni sakemm it-theddida ta’ 
periklu imminenti, jew il-periklu konkret 
u imminenti, ma jinġibux taħt kontroll.
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Or. en

Emenda 348
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Meta Stat Membru jikkunsidra li
aċċident kbir relatat ma’ operazzjoni taż-
żejt u l-gass offshore fil-ġurisdizzjoni 
tiegħu aktarx li jkollu effetti sinifikanti 
fuq l-ambjent fi Stat Membru ieħor, jew 
meta Stat Membru li probabbilment ikun 
affettwat b'mod sinifikanti jitlob hekk, l-
Istat Membru li fil-ġuriżdizzjoni tiegħu 
għandhom iseħħu l-operazzjonijiet, għandu 
jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor l-
informazzjoni relevanti skont id-
dispożizzjonijiet relevanti tal-Liġi tal-
Unjoni, b’mod partikolari d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali seta’ rriżulta f’rekwiżiti ta’ konsultazzjoni eċċessivi. Il-bidla minn “ilmijiet” 
għal “ambjent” ta’ Stat Membru ieħor tiżgura li l-impatti atmosferiċi jiġu inklużi wkoll.

Emenda 349
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 hija 
mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-Liġi tal-
Unjoni, b’mod partikolari d-Direttiva tal-

imħassar
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Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima (il-
valutazzjoni) tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent u l-
Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali f’Kuntest 
Transkonfinali.

Or. en

Emenda 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
sforz biex jadottaw miżuri konġunti għall-
prevenzjoni tal-ħsara ambjentali fl-
eventwalità ta’ aċċident li jista’ jkollu 
effetti negattivi sinifikanti fuq l-ilmijiet ta’
Stati Membri oħra.

Or. en

Emenda 351
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument skont il-paragrafu 1 
għandu jkun sottomess lill-awtoritajiet
kompetenti bħala parti mir-Rapport dwar 
Perikli Kbar skont l-Artikoli 10 u 11 jew
bħala n-notifika ta’ operazzjonijiet tal-bir 
skont l-Artikolu 13.

2. Id-dokument imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun sottomess lill-awtorità
kompetenti biex jakkumpanja r-Rapport
dwar Perikli Kbar skont l-Artikoli 10 u 11 
jew biex jakkumpanja n-notifika ta’ 
operazzjonijiet tal-bir skont l-Artikolu 13.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ipprovdut li l-politika ta’ prevenzjoni għal aċċidenti kbar tiġi sottomessa bħala 
dokument separat li għandu jakkumpanja r-Rapport dwar Perikli Kbar.

Emenda 352
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi għandhom jiddeskrivu l-
arranġamenti organizzattivi tagħhom għall-
kontroll tal-perikli kbar f’sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza, inklużi l-
arranġamenti għat-tħejjija u s-sottomissjoni 
tar-rapporti dwar perikli kbar, u n-notifiki 
tal-bjar kif jixraq, skont l-Artikoli 10, 11 u 
13 u l-iskemi tagħhom għall-verifika minn 
parti terza indipendenti tal-kontrolli tal-
perikli kbar tagħhom skont l-Artikolu 15, 
u l-Anness II il-parti 5.

3. L-operaturi għandhom jiddeskrivu l-
arranġamenti organizzattivi tagħhom għall-
kontroll tal-perikli kbar f’sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza, inklużi l-
arranġamenti għat-tħejjija u s-sottomissjoni 
tar-rapporti dwar perikli kbar, u n-notifiki 
tal-bjar kif jixraq, skont l-Artikoli 10, 11 u 
13 u l-iskemi tagħhom għall-verifika 
indipendenti skont l-Artikolu 15, u r-
rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness II il-
parti 5.

Or. en

Emenda 353
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-politika u s-sistemi tal-ġestjoni tas-
sikurezza għandhom jitħejjew skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IV u 
għandhom jiċċaraw ir-responsabbiltà 
primarja tal-operatur għall-kontroll tar-
riskju ta’ perikli kbar, li huma r-riżultat 
tal-attivitajiet tiegħu.

4. Il-politika dwar il-prevenzjoni ta’ 
aċċidenti kbar u s-sistemi tal-ġestjoni tas-
sikurezza għandhom jitħejjew skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IV u 
għandhom jiċċaraw ir-responsabbiltà 
primarja tal-operatur għall-kontroll tar-
riskju ta’ perikli kbar, relatati mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore.
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Or. en

Emenda 354
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi għandhom jistabbilixxu, u 
regolarment jikkonsultaw mar-
rappreżentanti tal-Istati Membri rilevanti 
skont l-Artikolu 27, il-prijoritajiet tal-
industrija għat-tħejjija u/jew ir-reviżjoni 
tal-istandards u l-gwidi għall-aħjar 
prattika fil-kontroll tal-perikli ta' 
aċċidenti kbar offshore matul iċ-ċiklu tal-
ħajja tad-disinn u tal-operat ta’ 
operazzjonijiet offshore, u bħala minimu 
għandhom isegwu d-deskrizzjoni qasira 
fl-Anness IV.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li jiġu inklużi miżuri f’Regolament li ma jistax jiġi infurzat mill-Awtorità 
Kompetenti jew minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni Ewropea b’infrazzjoni. Jekk dan it-
test isir Direttiva, dan it-tħassir jista’ jiġi rtirat.

Emenda 355
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom ikunu impenjati biex iwettqu l-
operazzjonijiet tagħhom taż-żejt u l-gass 
offshore meta jkunu barra mill-Unjoni 

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni, 
suġġetti għall-bżonn li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti lokali, għandhom ikunu 
impenjati biex iwettqu l-operazzjonijiet 
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skont il-prinċipji stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

tagħhom taż-żejt u l-gass offshore meta 
jkunu barra mill-Unjoni skont il-prinċipju 
li jiġu mminimizzati r-riskji minn 
aċċidenti kbar minn dawk l-
operazzjonijiet kull fejn dan ikun 
possibbli.

Or. en

Emenda 356
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom ikunu impenjati biex iwettqu l-
operazzjonijiet tagħhom taż-żejt u l-gass 
offshore meta jkunu barra mill-Unjoni 
skont il-prinċipji stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom iwettqu l-operazzjonijiet 
tagħhom taż-żejt u l-gass offshore meta 
jkunu barra mill-Unjoni skont il-prinċipji 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 357
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom ikunu impenjati biex iwettqu l-
operazzjonijiet tagħhom taż-żejt u l-gass 
offshore meta jkunu barra mill-Unjoni 
skont il-prinċipji stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom iwettqu l-operazzjonijiet 
tagħhom taż-żejt u l-gass offshore meta 
jkunu barra mill-Unjoni skont il-prinċipji 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.



PE494.690v01-00 142/273 AM\911374MT.doc

MT

Or. en

Emenda 358
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom ikunu impenjati biex iwettqu l-
operazzjonijiet tagħhom taż-żejt u l-gass 
offshore meta jkunu barra mill-Unjoni 
skont il-prinċipji stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom iwettqu l-operazzjonijiet 
tagħhom taż-żejt u l-gass offshore meta 
jkunu barra mill-Unjoni skont il-prinċipji 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 359
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Meta attività mwettqa minn operatur 
toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-
bniedem jew iżżid b’mod sinifikanti r-
riskju ta’ aċċident kbir, l-operaturi 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
aċċettabbli, li jistgħu jinkludu s-
sospensjoni tal-operazzjoni tal-attività 
kkonċernata fl-installazzjoni sakemm it-
theddida ta’ periklu imminenti, jew il-
periklu konkret u imminenti, ma jinġibux 
taħt kontroll.

Or. en
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Emenda 360
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Meta attività mwettqa minn operatur 
toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-
persuni jew iżżid b'mod sinifikanti r-riskju 
ta’ aċċident kbir, l-operaturi għandhom 
immedjatament jieħdu l-miżuri l-aktar 
sikuri possibbli biex itaffu l-konsegwenzi, 
li jistgħu jinkludu s-sospensjoni tal-
operazzjoni tal-installazzjoni, sakemm it-
theddida ta’ periklu imminenti, jew il-
periklu imminenti konkret, jinġiebu taħt 
kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bbażat fuq l-Artikolu 20(2) u ġie mċaqlaq għall-Artikolu 18 peress li 
dan l-Artikolu huwa relatat mar-rispons tal-operatur. Il-modifiki jirriflettu l-fatt li s-
sospensjoni totali tal-operazzjoni tista’ mhux dejjem tkun l-għażla l-iktar sikura u f’ċerti 
każijiet tista’ żżid ir-riskju ta’ aċċident kbir.

Emenda 361
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Meta attività mwettqa minn operatur 
toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-
bniedem u/jew tal-ambjent jew iżżid 
b’mod sinifikanti r-riskju ta' aċċident 
kbir, l-operaturi għandhom jissospendu t-
twettiq tal-attività kkonċernata fl-
installazzjoni sakemm it-theddida ta’ 
periklu imminenti, jew il-periklu konkret 
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u imminenti, ma jinġibux taħt kontroll.

Or. en

Emenda 362
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 b. Meta jitwettqu miżuri kif imsemmi fil-
paragrafu 6a ta’ dan l-Artikolu, l-
operatur għandu, mingħajr dewmien u 
mingħajr ma jikkomprometti s-sikurezza, 
jinnotifika lill-awtorità kompetenti b’mod 
korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bbażat fuq l-Artikolu 20(3) u ġie mċaqlaq għall-Artikolu 18 peress li 
dan l-Artikolu huwa relatat mar-rispons tal-operatur.

Emenda 363
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tagħmel arranġamenti xierqa biex tiżgura
l-indipendenza tagħha minn kunflitti ta’ 
interess bejn ir-regolamentazzjoni tas-
sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, u l-
funzjonijiet relatati mal-iżvilupp 
ekonomiku tal-Istat Membru, b’mod 
partikolari l-għoti ta’ liċenzji għal 
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, u l-

1. L-Istati Membri li fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom jitwettqu attivitajiet taż-żejt u tal-
gass offshore għandhom jagħmlu
arranġamenti xierqa biex jiżguraw l-
indipendenza tal-awtoritajiet kompetenti
minn kunflitti ta’ interess bejn ir-
regolamentazzjoni tas-sikurezza u l-
protezzjoni ambjentali, u l-funzjonijiet 
relatati mal-iżvilupp ekonomiku tal-Istat 
Membru, b’mod partikolari l-għoti ta’ 
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politika għal u l-ġbir tad-dħul relatat. liċenzji għal attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore, u l-politika għal u l-ġbir tad-dħul 
relatat. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom, b’mod partikolari, ikunu 
funzjonalment independenti minn dawk 
il-partijiet tal-Istati Membri responsabbli 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni skont id-
Direttiva 94/22/KE, u l-istabbiliment ta’ 
politika għal dħul relatat u għall-ġbir 
tiegħu.

Or. en

Emenda 364
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom ikunu konformi 
ma’ dan ir-Regolament, u mal-miżuri 
stabbiliti fir-Rapport dwar Perikli Kbar 
għall-installazzjonijiet tal-produzzjoni u 
mhux tal-produzzjoni u fil-pjanijiet 
imsemmija fin-notifika tal-bir u n-notifika 
tal-operazzjonijiet kombinati mħejjija 
skont l-Artikoli 10, 11, 13 u 14.

1. L-operaturi għandhom ikunu konformi 
ma’ dan ir-Regolament, u mal-miżuri 
stabbiliti fir-Rapport dwar Perikli Kbar 
għall-installazzjonijiet tal-produzzjoni u 
mhux tal-produzzjoni u msemmija fin-
notifika tal-bir u n-notifika tal-
operazzjonijiet kombinati mħejjija skont l-
Artikoli 10, 11, 13 u 14.

Or. en

Emenda 365
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-operaturi għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet kompetenti, jew lil persuni 
oħrajn li jaġixxu taħt id-direzzjoni tal-
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awtoritajiet kompetenti, trasport lejn u 
minn l-installazzjoni (inkluż it-trasport 
tat-tagħmir tagħhom) f'kull mument 
raġonevoli, kif ukoll akkomodazzjoni, 
ikliet, u sussistenza oħra relatati maż-
żjarat fl-installazzjonijiet, għall-finijiet ta’ 
kontroll, inklużi inspezzjonijiet, 
investigazzjonijiet u infurzar tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-operaturi għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet kompetenti, jew lil persuni 
oħrajn li jaġixxu taħt id-direzzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti, trasport lejn u 
minn l-installazzjoni (inkluż it-trasport 
tat-tagħmir tagħhom) f'kull mument 
raġonevoli, kif ukoll akkomodazzjoni, 
ikliet, u sussistenza oħra relatati maż-
żjarat fl-installazzjonijiet, għall-finijiet ta’ 
kontroll, inklużi inspezzjonijiet, 
investigazzjonijiet u infurzar tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 367
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta attività mwettqa minn operatur 
toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-
persuni jew iżżid b'mod sinifikanti r-riskju 
ta' aċċident kbir, l-operaturi għandhom 
immedjatament jieħdu l-miżuri l-aktar 
sikuri possibbli biex itaffu l-konsegwenzi, 
li jistgħu jinkludu s-sospensjoni tal-operat
tal-installazzjoni, sakemm it-theddida ta' 
periklu imminenti, jew il-periklu 
imminenti konkret, jinġiebu taħt kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifiki jirriflettu l-fatt li s-sospensjoni totali tal-operazzjoni tista’ mhux dejjem tkun l-
għażla l-iktar sikura, u li f’ċerti każijiet tista’ żżid ir-riskju ta’ aċċident kbir.

Emenda 368
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżviluppaw pjanijiet annwali għal 
sorveljanza effettiva, inklużi spezzjonijiet, 
tal-attivitajiet ta’ periklu kbir ibbażati fuq 
ir-riskju u jagħtu importanza partikolari
lill-konformità mar-rapporti dwar perikli 
kbar, pjanijiet interni ta’ rispons fl-
emerġenza kif ukoll notifiki ta’ 
operazzjonijiet sottomessi skont l-Artikolu 
9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jirkeb b’mod parzjali fuq l-Artikolu 19(3), u l-bqija tal-Artikolu 20 jidher li 
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jittratta l-obbligi tal-operatur.  Għalhekk ikun mixtieq li ssir rilokazzjoni tal-Artikolu 20(4) u 
li possibbilment jingħaqad mal-Artikolu 19(3).

Emenda 369
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri li fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom jitwettqu attivitajiet taz-żejt u tal-
gass offshore għandhom iwettqu 
monitoraġġ tal-effettività tal-awtorità 
kompetenti u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex iwettqu titjib fihom.

Or. en

Emenda 370
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 371
Fiona Hall
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Il-Grupp tal-Awtoritajiet Offshore tal-
UE b’konsultazzjoni mal-operaturi 
għandu jikkunsidra li jistabbilixxi 
mekkaniżmu istantanju ta’ rapportar ta’ 
aċċidenti biex l-informazzjoni tiġi 
kondiviża hekk kif iseħħ aċċident kbir fl-
ilmijiet tal-UE. 

Or. en

Emenda 372
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni format 
komuni għar-rapportar tad-dejta u d-
dettalji tal-informazzjoni li trid tkun 
kondiviża. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni format 
komuni għar-rapportar tad-dejta.

Or. en

Emenda 373
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni format 
komuni għar-rapportar tad-dejta u d-
dettalji tal-informazzjoni li trid tkun 
kondiviża. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni format 
komuni għar-rapportar tad-dejta għall-
forniment tal-informazzjoni deskritta fl-
Anness VI.  Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 6 
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 374
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati u għall-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jirrigwarda ż-żamma ta’ rekords, u mhux il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, u 
huwa rrepetut fl-Artikolu 30(6).  Għaldaqstant għandu jiġi mħassar.

Emenda 375
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati u għall-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 376
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati u għall-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati, għall-Aġenzija u għall-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 377
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati u għall-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons 
għal emerġenza disponibbli fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għal Stati Membri oħra jew għall-pajjiżi 
terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati, għall-EMSA u għall-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 378
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni skont l-Anness VI
għandha tkun disponibbli pubblikament 
mingħajr il-ħtieġa li tintalab skont id-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni ambjentali.

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
miżura implimentattiva, tiddetermina 
format komuni ta’ publikazzjoni għall-
forniment tal-informazzjoni deskritta fl-
Anness VI, li għandha tippermetti tqabbil 
transkonfinali faċli tad-dejta. Dan l-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
b’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 36 paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-disponibbiltà pubblika għandha tiġi emendata biex tiċċara r-referenza 
għal-limitazzjonijiet relatati mad-Direttiva dwar l-Informazzjoni Ambjentali.  L-Artikolu 
23(1) għandu wkoll jiġi rilokat fl-aħħar ta’ dan l-artikolu.

Emenda 379
Michèle Rivasi
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni skont l-Anness VI
għandha tkun disponibbli pubblikament 
mingħajr il-ħtieġa li tintalab skont id-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni ambjentali.

1. L-informazzjoni skont l-Artikoli 22 sa 
25 u l-Anness VI għandha tkun disponibbli 
pubblikament mill-awtorità kompetenti
mingħajr il-ħtieġa li tintalab b’konformità 
mad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għall-
informazzjoni ambjentali.

Or. en

Emenda 380
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ 
miżura ta' implimentazzjoni tiddetermina 
wkoll format komuni għall-pubblikazzjoni 
li għandu jħaffef it-tqabbil transkonfinali 
tad-dejta. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Filwaqt 
li jibqa’ aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali, il-format komuni għall-
pubblikazzjoni għandu jkun żviluppat bl-
għan li jippermetti tqabbil affidabbli tal-
operazzjonijiet nazzjonali u l-prattiki 
regolatorji skont dan l-Artikolu u l-
Artikolu 24.

2. Meta l-informazzjoni ambjentali tkun 
magħmula disponibbli pubblikament
skont dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu dan skont l-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2003/3/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza tirrepeti informazzjoni li hija deskritta b’mod aktar preċiż fl-ewwel 
sentenza, u r-referenza għal disponibbiltà pubblika għandha tkun koperta f’paragrafu 
separat.

Emenda 381
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ 
miżura ta' implimentazzjoni tiddetermina 
wkoll format komuni għall-pubblikazzjoni 
li għandu jħaffef it-tqabbil transkonfinali 
tad-dejta. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Filwaqt li 
jibqa’ aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, 
il-format komuni għall-pubblikazzjoni 
għandu jkun żviluppat bl-għan li 
jippermetti tqabbil affidabbli tal-
operazzjonijiet nazzjonali u l-prattiki 
regolatorji skont dan l-Artikolu u l-
Artikolu 24.

2. Il-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija,
għandha permezz ta’ miżura ta' 
implimentazzjoni tiddetermina wkoll 
format komuni għall-pubblikazzjoni li 
għandu jħaffef it-tqabbil transkonfinali tad-
dejta. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Filwaqt li 
jibqa’ aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, 
il-format komuni għall-pubblikazzjoni 
għandu jkun żviluppat bl-għan li 
jippermetti tqabbil affidabbli tal-
operazzjonijiet nazzjonali u l-prattiki 
regolatorji skont dan l-Artikolu u l-
Artikolu 24.

Or. en

Emenda 382
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ 
miżura ta' implimentazzjoni tiddetermina 
wkoll format komuni għall-pubblikazzjoni 

2. Il-Kummissjoni, assistita mill-EMSA,
għandha permezz ta’ miżura ta' 
implimentazzjoni tiddetermina wkoll 
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li għandu jħaffef it-tqabbil transkonfinali 
tad-dejta. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Filwaqt li 
jibqa’ aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, 
il-format komuni għall-pubblikazzjoni 
għandu jkun żviluppat bl-għan li 
jippermetti tqabbil affidabbli tal-
operazzjonijiet nazzjonali u l-prattiki 
regolatorji skont dan l-Artikolu u l-
Artikolu 24.

format komuni għall-pubblikazzjoni li 
għandu jħaffef it-tqabbil transkonfinali tad-
dejta. Dan l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Filwaqt li 
jibqa’ aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, 
il-format komuni għall-pubblikazzjoni 
għandu jkun żviluppat bl-għan li 
jippermetti tqabbil affidabbli tal-
operazzjonijiet nazzjonali u l-prattiki 
regolatorji skont dan l-Artikolu u l-
Artikolu 24.

Or. en

Emenda 383
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri, meta jippubblikaw il-
pjanijiet tagħhom ta’ rispons għal 
emerġenza skont l-Artikolu 30, għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni żvelata ma 
toħloqx riskji għas-sikurezza u s-sigurtà 
tal-installazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore u l-operat tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt għandu jiġi trasferit għall-Artikolu 30(3), li jittratta r-rekwiżiti relatati mal-pjan 
estern għar-rispons f’emerġenza, u jiġi emendat biex ikopri l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni 
ambjentali relatata mal-leġiżlazzjoni.

Emenda 384
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapportar dwar is-sikurezza u l-impatt 
ambjentali tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore

Rapportar dwar is-sikurezza u l-impatt 
ambjentali tal-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
rapport annwali li jikkonċerna:

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
rapport annwali dwar is-sikurezza u l-
impatt ambjentali ta’ operazzjonijiet 
offshore taż-żejt u l-gass, li jinkludi:

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-dejta tal-inċidenti skont is-sistema 
tal-irrapportar komuni meħtieġa fl-
Artikolu 22;

(c) id-dejta tal-inċidenti skont ir-rekwiżiti 
ta’ pubblikazzjoni ta’ rapportar komuni
skont l-Artikoli 22 u 23;

Or. en
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Emenda 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali
tal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore fil-ġuriżdizzjoni tagħhom.

(e) kwalunkwe bidla kbira fir-rigward tal-
prevenzjoni tal-aċċidenti kbar u l-
limitazzjoni tal-konsegwenzi ta’ aċċidenti 
kbar li jseħħu, inkluża l-pertinenza ta’ 
kwalunkwe sospensjoni tal-operazzjonijiet
li tista’ tkun ta’ applikazzjoni fil-
ġuriżdizzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għas-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali għandhom jitneħħew, peress li ma 
jkunx possibbli li ssir valutazzjoni oġġettiva bbażata fuq rappurtar dwar inċidenti, u dan 
jirrappreżenta piż sinifikanti jekk jiġi estiż lil hinn mir-rappurtar dwar l-inċident.  Ir-
rendikonti tas-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali għandhom ikunu għad-diskrezzjoni tal-
Istati Membri, u ma għandhomx ikunu komponent tar-rapporti annwali.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità biex tkun responsabbli għall-
iskambju tal-informazzjoni skont l-
Artikolu 22 u l-pubblikazzjoni tal-
informazzjoni skont l-Artikolu 23 u 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni kif 
jixraq.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
ikunu responsabbli għall-iskambju tal-
informazzjoni skont l-Artikolu 22 u l-
pubblikazzjoni tal-informazzjoni skont l-
Artikolu 23 u għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni kif jixraq.

Or. en
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Emenda 389
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapporti dwar is-sikurezza tal-
operazzjonijiet offshore madwar l-Unjoni 
abbażi tal-informazzjoni rrapportata lilha 
mill-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea 
għas-Sikurezza Marittima. Il-
Kummissjoni għandha tkun assistita f’din 
il-ħidma mill-Istati Membri rilevanti 
skont l-Artikolu 26.

imħassar

Or. en

Emenda 390
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapporti dwar is-sikurezza tal-
operazzjonijiet offshore madwar l-Unjoni 
abbażi tal-informazzjoni rrapportata lilha 
mill-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea 
għas-Sikurezza Marittima. Il-Kummissjoni 
għandha tkun assistita f’din il-ħidma mill-
Istati Membri rilevanti skont l-Artikolu 26.

3. Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapporti dwar is-sikurezza tal-
operazzjonijiet offshore madwar l-Unjoni 
abbażi tal-informazzjoni rrapportata lilha 
mill-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea 
għas-Sikurezza Marittima. Il-Kummissjoni 
għandha tkun assistita f’din il-ħidma mill-
Aġenzija u mill-Istati Membri rilevanti 
skont l-Artikolu 27.

Or. en

Emenda 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu
investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ aċċidenti 
kbar li jinvolvu ħsara sinifikanti (lill-
persuni u l-ambjent) jew jinvolvu telf kbir 
ta’ assi. Ir-rapport tal-investigazzjoni 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-effettività 
tar-regolamentazzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-installazzjoni kkonċernata 
fiż-żmien li jippreċedi l-aċċident u 
rakkomandazzjonijiet għal bidliet 
adegwati fil-prattiki regolatorji rilevanti 
fejn ikun meħtieġ.

2. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jibdew
investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ aċċidenti 
kbar.

Or. en

Emenda 392
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ aċċidenti 
kbar li jinvolvu ħsara sinifikanti (lill-
persuni u l-ambjent) jew jinvolvu telf kbir 
ta’ assi. Ir-rapport tal-investigazzjoni 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-effettività
tar-regolamentazzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-installazzjoni kkonċernata 
fiż-żmien li jippreċedi l-aċċident u 
rakkomandazzjonijiet għal bidliet adegwati 
fil-prattiki regolatorji rilevanti fejn ikun 
meħtieġ.

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ aċċidenti 
kbar li jinvolvu ħsara sinifikanti (lill-
persuni u l-ambjent) jew jinvolvu telf kbir 
ta’ assi. Ir-rapport tal-investigazzjoni 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-effettività
tas-superviżjoni tal-awtorità kompetenti 
tal-installazzjoni kkonċernata fiż-żmien li 
jippreċedi l-aċċident u 
rakkomandazzjonijiet għal bidliet adegwati 
fil-prattiki regolatorji rilevanti fejn ikun 
meħtieġ.

Or. en
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Emenda 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-effettività tal-kontroll tal-
awtorità kompetenti tal-installazzjoni 
kkonċernata fiż-żmien qabel l-aċċident, 
kif ukoll rakkomandazzjonijiet għal 
kwalunkwe bidliet adatti fil-prattiki 
regolatorji rilevanti.

Or. en

Emenda 394
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament 
fir-rigward tal-Artikoli 22 u 23.

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni
u r-rapport ta’ valutazzjoni mħejji skont 
il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu 
jkun disponibbli għall-Kummissjoni meta 
tintemm l-investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Soġġett għal-limitazzjonijiet
legali possibbli, rapport separat għandu 
jkun magħmul disponibbli pubblikament, 
u jinkludi l-informazzjoni skont l-Anness 
VI. L-informazzjoni ambjentali inkluża 
fir-rapport għandha tkun skont l-Artikolu 
7 tad-Direttiva 2003/4/KE.

Or. en
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Emenda 395
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni u l-Aġenzija meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

Or. en

Emenda 396
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni u l-EMSA meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

Or. en
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Emenda 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara l-investigazzjonijiet tagħha skont 
il-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti 
għandha timplimenta kwalunkwe 
rakkomandazzjonijiet tal-investgazzjoni li 
huma fi ħdan is-setgħat tagħha li taġixxi.

4. Wara l-investigazzjonijiet skont il-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha 
timplimenta kwalunkwe 
rakkomandazzjonijiet tal-investgazzjoni li 
huma fi ħdan is-setgħat tagħha li taġixxi.

Or. en

Emenda 398
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni li jirċievu skont
dan ir-Regolament disponibbli għal 
kwalunkwe persuna fiżika jew legali li 
titlobha.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni miksuba skont l-
Artikoli 24 u 25 disponibbli għal 
kwalunkwe entità li titlobha.

Or. en

Emenda 399
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont il-paragrafu 2, jew għall-finijiet 
tal-parteċipazzjoni pubblika skont l-
Artikolu 5, l-operatur għandu jipprovdi lill-

3. Skont il-paragrafu 2, jew għall-finijiet 
tal-parteċipazzjoni pubblika skont l-
Artikolu 5, l-operatur għandu jissottometti



AM\911374MT.doc 163/273 PE494.690v01-00

MT

awtorità kompetenti, u jagħmel disponibbli 
għall-pubbliku, verżjoni tad-dokument li 
teskludi informazzjoni kunfidenzjali.

lill-awtorità kompetenti, u jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, verżjoni tad-
dokument mitlub li teskludi informazzjoni 
kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 400
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont il-paragrafu 2, jew għall-finijiet 
tal-parteċipazzjoni pubblika skont l-
Artikolu 5, l-operatur għandu jissottometti 
lill-awtorità kompetenti, u jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, verżjoni tad-
dokument rikjest li teskludi informazzjoni 
kunfidenzjali.

3. Skont il-paragrafu 2, jew għall-finijiet 
tal-parteċipazzjoni pubblika skont l-
Artikolu 5, l-operatur għandu jissottometti 
lill-awtorità kompetenti, u jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, verżjoni tad-
dokument rikjest li teskludi informazzjoni 
kunfidenzjali jew strateġika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku għandha tirrispetta l-interessi ekonomiċi u strateġiċi 
meħtieġa tal-operatur.

Emenda 401
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
regolarment jiskambjaw l-għarfien, l-
informazzjoni u l-esperjenza bejniethom u 
għandhom jimpenjaw lilhom nfushom 
f’konsultazzjonijiet dwar l-applikazzjoni
tal-qafas legali rilevanti nazzjonali u tal-

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jiskambjaw l-għarfien, 
l-informazzjoni u l-esperjenza dwar l-
applikazzjoni tal-oqfsa legali rilevanti 
nazzjonali u tal-Unjoni ma’ awtoritajiet 
kompetenti oħra, mal-industrija, partijiet 
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Unjoni mal-industrija, partijiet interessati 
oħrajn u l-Kummissjoni.

interessati oħrajn, il-Kummissjoni u, fejn 
xieraq, fi ħdan il-qafas tal-konvenzjonijiet 
reġjonali dwar il-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jsir abbozzar mill-ġdid biex jiġu ċċarati r-rekwiżiti u l-proċeduri, kif ukoll 
ir-rwol tal-Istat Membru.

Emenda 402
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
regolarment jiskambjaw l-għarfien, l-
informazzjoni u l-esperjenza bejniethom u 
għandhom jimpenjaw lilhom nfushom 
f’konsultazzjonijiet dwar l-applikazzjoni
tal-qafas legali rilevanti nazzjonali u tal-
Unjoni mal-industrija, partijiet interessati 
oħrajn u l-Kummissjoni.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
regolarment jiskambjaw l-għarfien, l-
informazzjoni u l-esperjenza bejniethom u
fi ħdan il-Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE u
għandhom jirrevedu l-implimentazzjoni u 
l-infurzar tal-qafas legali rilevanti 
nazzjonali u tal-Unjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet tal-industrija,
partijiet interessati oħrajn u l-Kummissjoni, 
sabiex jissaħħu l-infurzar u l-
implimentazzjoni tal-ogħla standards 
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 403
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskambju tal-informazzjoni skont il-
paragrafu 1 għandu jikkonċerna, b’mod 

2. L-iskambju tal-informazzjoni skont il-
paragrafu 1 għandu jikkonċerna, b’mod 
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partikolari, il-funzjonament tal-miżuri
għall-valutazzjoni tar-riskju, il-prevenzjoni 
tal-aċċidenti, il-verifika tal-konformità u r-
rispons għal emerġenza relatati mal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
ġewwa l-Unjoni, kif ukoll lil hinn mill-
konfini tagħha fejn jixraq.

partikolari, il-miżuri għall-valutazzjoni tar-
riskju, il-prevenzjoni tal-aċċidenti, il-
verifika tal-konformità u r-rispons għal 
emerġenza relatati mal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore ġewwa l-Unjoni, kif 
ukoll lil hinn mill-konfini tagħha fejn 
jixraq.

Or. en

Emenda 404
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom jiġu stabbiliti prijoritajiet 
ċari għat-tħejjija u l-aġġornament tad-
dokumenti ta' gwida sabiex jiġu 
identifikati u ffaċilitati l-implimentazzjoni 
tal-aħjar prattiki f'oqsma skont il-
paragrafu 2.

3. Għandhom jiġu stabbiliti prijoritajiet 
ċari bejn l-operaturi u l-awtoritajiet 
kompetenti għat-tħejjija u l-aġġornament
ta’ gwida u standards sabiex jiġu 
identifikati u ffaċilitati l-implimentazzjoni
u l-applikazzjoni konsistenti tal-aħjar 
prattiki.

Or. en

Emenda 405
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom jiġu stabbiliti prijoritajiet u 
proċeduri ċari għat-tħejjija u l-
aġġornament tad-dokumenti ta' gwida 
sabiex jiġu identifikati u ffaċilitati l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki f'oqsma 
skont il-paragrafu 2.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jistabbilixxu prijoritajiet u proċeduri ċari 
għat-tħejjija u l-aġġornament tad-
dokumenti ta’ gwida sabiex jiġu 
identifikati u ffaċilitati l-implimentazzjoni 
tal-aħjar prattiki f’oqsma skont il-
paragrafu 2.



PE494.690v01-00 166/273 AM\911374MT.doc

MT

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Stat Membru jista’ jitlob l-opinjoni ta’
Stati Membri oħrajn li qed jipparteċipaw 
fl-iskambju tal-informazzjoni skont il-
paragrafu 1 rigward kwalunkwe deċiżjoni
ta’ Stat Membru ieħor li potenzjalment
għandha impatt transkonfinali negattiv.

4. Stat Membru jista’ jitlob l-opinjoni ta’
Stat Membru ġar skont il-paragrafu 1 
rigward kwalunkwe deċiżjoni li jista’ 
jkollha impatt transkonfinali negattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz attwali jimplika li Stati Membri li huma partijiet terzi li mhumiex affettwati minn 
deċiżjoni jistgħu jinterferixxu fil-proċess, li mhuwiex neċessarju u lanqas mhu mixtieq.

Emenda 407
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approċċ koordinat lejn is-sikurezza
f’reġjuni kontigwi u attivitajiet 
internazzjonali

Operazzjonijiet ta’ żejt u gass offshore
f’żoni barra l-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa propost Regolament b’azzjoni diretta, u mhuwiex ikkunsidrat xieraq li jiġu inklużi 
miżuri fir-Regolament li ma jistgħux jiġu infurzati mill-Awtorità Kompetenti jew minn Stat 
Membru, jew mill-Kummissjoni Ewropea b’infrazzjoni.
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Emenda 408
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, għandha 
tippromwovi l-kooperazzjoni ma’ pajjizi 
terzi li jwettqu operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore fl-istess reġjuni tal-baħar 
bħall-Istati Membri inklużi, meta jkun 
xieraq, fil-qafas tal-konvenzjonijiet 
reġjonali tal-baħar.

1. Il-Kummissjoni bil-qbil ta’ Stati
Membri rilevanti u filwaqt li tirrikonoxxi 
l-kompetenza tagħhom, għandha 
tippromwovi l-kooperazzjoni ma’ pajjizi 
terzi li jwettqu operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore fl-istess reġjuni tal-baħar 
bħall-Istati Membri inklużi, meta jkun 
xieraq, fil-qafas tal-konvenzjonijiet 
reġjonali tal-baħar.

Or. en

Emenda 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, għandha 
tippromwovi l-kooperazzjoni ma’ pajjizi 
terzi li jwettqu operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore fl-istess reġjuni tal-baħar 
bħall-Istati Membri inklużi, meta jkun 
xieraq, fil-qafas tal-konvenzjonijiet 
reġjonali tal-baħar.

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, għandha 
tippromwovi u, jekk ikun meħtieġ, tmexxi
l-kooperazzjoni ma’ pajjizi terzi li jwettqu 
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore fl-
istess reġjuni tal-baħar bħall-Istati Membri 
inklużi, meta jkun xieraq, fil-qafas tal-
konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar.

Or. lt

Emenda 410
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta s-
sikurezza tal-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass fl-ilmijiet tal-pajjiżi terzi kontigwi 
mal-ilmijiet tal-Istati Membri u tappoġġa
approċċ koordinat għall-iskambju 
reċiproku tal-esperjenzi u l-promozzjoni
ta’ miżuri preventivi u l-pjanijiet ta’ 
rispons għal emerġenza reġjonali.

2. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi
approċċ koordinat għall-iskambju 
reċiproku tal-esperjenzi ma’ pajjiżi terzi, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’ miżuri 
ta’ prevenzjoni tal-aċċidenti u rispons għal 
emerġenza.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
standards tas-sikurezza għoljin għall-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
fil-livell internazzjonali f’fora globali u 
reġjonali adattati, inkluż dawk relatati 
mal-ilmijiet tal-Artiku.

3. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
standards tas-sikurezza u ambjentali
għoljin għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore fil-livell internazzjonali fil-
fora globali u reġjonali adattati kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambjent għandu jiġi inkluż.

Emenda 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 28a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-Kummissjoni, il-Forum tal-
Awtoritajiet Offshore tal-UE u l-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
għandhom jaħdmu ma’ fora oħra 
internazzjonali u operaturi tal-UE biex 
jinkoraġġixxu l-applikazzjoni tal-ogħla 
standards ta’ sigurtà u ambjentali 
possibbli f’livell globali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm kwistjonijiet ta’ infurzar sinifikanti fir-rigward tal-mandat lil kumpaniji bbażati fl-UE 
biex joperaw globalment skont standards tal-UE, b’mod partikolari minħabba li l-operaturi 
għandhom jikkonformaw mal-qafas legali tal-pajjiż/ġurisdizzjoni li fih ikunu qed joperaw. 
Madanakollu l-operaturi għandhom jiżguraw li japplikaw prattiki tajba rikonoxxuti fl-
attivitajiet kollha tagħhom, filwaqt li jirrispettaw l-oqfsa legali lokali, u dan għandu jiġi 
sorveljat b’attenzjoni mill-Kummissjoni u mill-Forum tal-Awtoritajiet Offshore tal-UE.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinbdew sabiex irażżnu aċċident kbir
fil-bidu tiegħu fi ħdan l-installazzjoni, jew 
fiż-żona ta’ esklużjoni stabbilita mill-Istat 
Membru madwar il-perimetru tal-
installazzjoni, jew is-sors tal-bir taħt il-
baħar;

(a) jinbdew sabiex jirrispondu għal kull
aċċident kbir fi ħdan l-installazzjoni, bl-
involviment ta’ installazzjoni jew l-
infrastruttura konnessa;

Or. en

Emenda 414
Michèle Rivasi
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinbdew sabiex irażżnu aċċident kbir 
fil-bidu tiegħu fi ħdan l-installazzjoni, jew 
fiż-żona ta’ esklużjoni stabbilita mill-Istat 
Membru madwar il-perimetru tal-
installazzjoni, jew is-sors tal-bir taħt il-
baħar;

(a) jinbdew sabiex jipprevjenu 
eskalazzjoni jew jillimitaw il-konsegwenzi 
ta’ aċċident relatat mal-operazzjonijiet 
offshore taż-żejt u l-gass fi ħdan żona ta’ 
esklużjoni stabbilita mill-Istat Membru 
madwar il-perimetru tal-installazzjoni, jew 
is-sors tal-bir taħt il-baħar jew pipeline;

Or. en

Emenda 415
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinbdew sabiex irażżnu aċċident kbir 
fil-bidu tiegħu fi ħdan l-installazzjoni, jew 
fiż-żona ta’ esklużjoni stabbilita mill-Istat 
Membru madwar il-perimetru tal-
installazzjoni, jew is-sors tal-bir taħt il-
baħar;

(a) jinbdew sabiex jirrispondu għal 
kwalunkwe aċċident li jinvolvi 
installazzjoni jew l-infrastruttura 
konnessa;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu operati flimkien mal-pjan estern 
ta’ emerġenza fejn l-aċċident jiskala ’l 
barra mill-installazzjoni.

(b) ikunu allinjati mal-pjan estern ta’
rispons ta’ emerġenza fejn l-aċċident 
jiskala u jkun meħtieġ li l-pjan intern ta’
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rispons ta’ emerġenza jiġi supplementat.

Or. en

Emenda 417
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu operati flimkien mal-pjan estern 
ta’ emerġenza fejn l-aċċident jiskala ’l 
barra mill-installazzjoni.

(b) ikunu allinjati mal-pjan estern ta’
rispons ta’ emerġenza fejn l-aċċident 
jiskala u jkun meħtieġ li l-pjan intern ta’
rispons ta’ emerġenza jiġi supplementat.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operatur għandu jżomm it-tagħmir u 
l-kompetenzi rilevanti għall-pjan biex 
ikunu disponibbli l-ħin kollu, u kondiviżi 
kif ikun meħtieġ mal-Istat Membru fit-
twettiq tal-pjan estern ta’ rispons għal 
emerġenza.

2. L-operatur għandu jżomm aċċess għat-
tagħmir u l-kompetenzi rilevanti għall-pjan 
biex ikunu disponibbli l-ħin kollu, u 
kondiviżi kif ikun meħtieġ mal-Istat 
Membru relevanti fit-twettiq tal-pjan 
estern ta’ rispons għal emerġenza.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan intern ta’ emerġenza għandu 
jitħejja skont id-dispożizzjonijiet tal-
Anness V, u aġġornat f’konformità ma’ 
kwalunkwe tibdil fil-valutazzjoni tar-riskju
ta’ periklu kbir fil-pjan tal-bir jew fir-
Rapport dwar Perikli Kbar kif ikun xieraq. 
Kwalunkwe aġġornamenti bħal dawn
għandhom ikunu mgħarrfa lill-awtorità
responsabbli għat-tħejjija tal-pjanijiet
esterni ta’ rispons għal emerġenza għaż-
żona konċernata.

3. Il-pjan intern ta’ rispons ta’ emerġenza 
għandu jitħejja skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Anness V, u aġġornat f’konformità ma’ 
kwalunkwe tibdil relevanti fil-
valutazzjonijiet tar-riskju fir-Rapport dwar 
Perikli Kbar jew notifiki sottomessi skont 
l-Anness II. Aġġornamenti sinifikanti
għandhom ikunu notifikati lill-awtoritajiet
responsabbli għall-pjanijiet esterni ta’ 
rispons għal emerġenza għaż-żona 
konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-aġġornamenti kollha ta’ pjanijiet interni għandhom bżonn jiġu riflessi f’aġġornamenti 
fil-pjanijiet esterni ta’ emerġenza.

Emenda 420
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan intern ta’ emerġenza għandu 
jitħejja skont id-dispożizzjonijiet tal-
Anness V, u aġġornat f’konformità ma’ 
kwalunkwe tibdil fil-valutazzjoni tar-riskju 
ta’ periklu kbir fil-pjan tal-bir jew fir-
Rapport dwar Perikli Kbar kif ikun xieraq.
Kwalunkwe aġġornamenti bħal dawn
għandhom ikunu mgħarrfa lill-awtorità 
responsabbli għat-tħejjija tal-pjanijiet 
esterni ta’ rispons għal emerġenza għaż-
żona konċernata.

3. Il-pjan intern ta’ emerġenza għandu 
jitħejja skont id-dispożizzjonijiet tal-
Anness V, u aġġornat f’konformità ma’ 
kwalunkwe tibdil fil-valutazzjoni tar-riskju 
ta’ periklu kbir fil-pjan tal-bir jew fir-
Rapport dwar Perikli Kbar kif ikun xieraq. 
Aġġornamenti materjali għandhom ikunu 
mgħarrfa lill-awtorità responsabbli għat-
tħejjija tal-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għaż-żona konċernata.

Or. en
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Emenda 421
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjan intern ta’ rispons għal 
emerġenza għandu jkun integrat mad-
dispożizzjonijiet l-oħra relatati mal-
protezzjoni u s-salvataġġ tal-persunal 
mill-installazzjoni milquta sabiex ikun 
żgurat prospett tajjeb ta’ salvataġġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma inklużi fil-pjan intern ta’ rispons għal emerġenza (ara l-
Anness V). Għalhekk, dan il-punt huwa superfluwu u għandu jiġi mħassar.

Emenda 422
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operatur għandu perjodikament, bħala 
minimu kull sena, jittestja l-pjanijiet
interni ta’ rispons għal emerġenza biex juri 
l-effettività tat-tagħmir u tal-kapaċitajiet 
tagħhom ta' rispons sabiex jiġi ggarantit 
livell għoli ta' sikurezza u prestazzjoni fl-
operazzjonijiet ta' evakwazzjoni, 
konteniment u kontroll, irkupru, tindif u 
rimi.

Or. en

Emenda 423
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operatur għandu perjodikament 
jittestja l-pjanijiet interni ta’ rispons għal 
emerġenza biex juri l-effettività tat-
tagħmir u tal-kapaċitajiet tagħhom ta' 
rispons, filwaqt li jirrikonoxxi li huwa 
xieraq li jittestja ċertu tagħmir u 
kapaċitajiet kritiċi aktar spiss minn 
oħrajn.

Or. en

Emenda 424
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-operatur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku l-pjanijiet 
interni ta’ rispons għal emerġenza, 
inklużi r-riżultati ta’ test ta effettività tal-
kapaċitajiet ta’ rispons.

Or. en

Emenda 425
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-operatur għandu jagħmel il-
pjanijiet interni ta’ rispons għal 
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emerġenza pubblikament disponibbli.

Or. en

Emenda 426
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-operatur għandu jagħmel il-
pjanijiet interni ta’ rispons għal 
emerġenza disponibbli fuq talba.

Or. en

Emenda 427
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a
Riċerka li tirriduċi r-riskji ambjentali, ta’ 
saħħa u ta’ sigurtà ta’ attivitajiet taż-żejt u 

l-gass offshore
L-operaturi u d-detenturi tal-liċenzja 
għandhom jinvestu annwalment mill-
inqas ammont li jikkorrispondi għal 5% 
tal-investiment fl-esplorazzjoni għaż-żejt u 
l-gass offshore f’riċerka u żvilupp għat-
tnaqqis tar-riskji ambjentali, għas-saħħa 
u għas-sigurtà assoċjati ma’ attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore. Ir-riżultati tar-
riċerka mwettqa għandhom ikunu 
magħmula disponibbli għall-pubbliku.

Or. en
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Emenda 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
pjanijiet esterni ta’ emerġenza li jkopru l-
installazzjonijiet kollha taż-żejt u l-gass 
offshore u ż-żoni potenzjalment affettwati 
fil-ġuriżdizzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
pjanijiet esterni ta’ rispons għal emerġenza 
li jkopru l-installazzjonijiet kollha taż-żejt 
u l-gass offshore jew tal-infrastruttura 
konnessa u ż-żoni potenzjalment affettwati 
fil-ġuriżdizzjoni tagħhom. Il-pjanijiet 
esterni ta’ rispons għal emerġenza 
għandhom jispeċifikaw ir-rwol tal-
operaturi fir-rispons estern għall-
emerġenzi, u r-reponsabilità tal-operaturi 
għall-ispejjeż tar-rispons estern għall-
emerġenzi,

Or. en

Emenda 429
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons ta’ 
emerġenza għandhom jispeċifikaw ir-rwol 
u l-kontribuzzjoni finanzjarja immedjata 
tad-detenturi tal-liċenzja u/jew l-operaturi 
fir-rispons estern ta’ emerġenza, u kif se 
jiġu pprovduti l-ispejjeż immedjati tar-
rispons estern ta’ emerġenza.

Or. en
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Emenda 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza tal-installazzjonijiet 
stazzjonati jew ippjanati li jkunu fiż-żona 
partikolari. Kwalunkwe aġġornament fil-
pjanijiet interni mgħarrfa mill-operatur 
għandhom ikunu kkunsidrati.

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni attwali ta’ 
rispons għal emerġenza għall-
installazzjonijiet eżistenti jew ippjanati jew 
l-infrastruttura konnessa fiż-żona 
partikolari. Kwalunkwe aġġornament fil-
pjanijiet interni mgħarrfa mill-operatur 
għandhom ikunu kkunsidrati.

Or. en

Emenda 431
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza tal-installazzjonijiet 
stazzjonati jew ippjanati li jkunu fiż-żona 
partikolari. Kwalunkwe aġġornament fil-
pjanijiet interni mgħarrfa mill-operatur 
għandhom ikunu kkunsidrati.

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza tal-installazzjonijiet 
stazzjonati jew ippjanati li jkunu fiż-żona 
partikolari. Kwalunkwe aġġornament fil-
pjanijiet interni mgħarrfa mill-operatur 
għandhom ikunu kkunsidrati u l-operaturi 
għandhom jiġu infurmati sew dwar 
kwalunkwe bidla fil-pjanijiet ta’ rispons 
estern ta’ emerġenza li taffettwahom.

Or. en
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Emenda 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness I u V, u jkunu 
disponibbli għall-Kummissjoni, u għall-
pubbliku kif ikun xieraq.

3. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness V, u jkunu 
disponibbli għall-Kummissjoni, għall-
Forum tal-Awtoritajiet Offshore u għall-
pubbliku. Meta jqiegħdu għad-
dispożizzjoni l-pjanijiet esterni tagħhom 
ta’ rispons għal emerġenza, l-Istati 
Membri b’attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore fil-ġuriżdizzjoni tagħhom 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
żvelata ma toħloqx riskji għas-sikurezza u 
s-sigurtà tal-installazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore u għall-operat tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal Anness I għandha titneħħa għaliex mhijiex relevanti għad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 30(3).  L-abbozz għandu jiġi supplimentat ukoll minn test trasferit mill-Artikolu 
23(3).  Għal raġunijiet ta’ sikurezza, pereżempju, l-Istati Membri jistgħu ma jippubblikawx l-
ismijiet u d-dettalji personali ta’ dawk involuti fl-attivijiet ta’ żejt u gass offshore.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
miżuri xierqa kollha sabiex jilħqu livell 
għoli ta’ kompatibbiltà u interoperabbiltà 
fit-tagħmir tar-rispons u l-kompetenzi bejn 

4. L-Istati Membri li jkollhom attivitajiet 
ta’ żejt u gass offshore taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom għandhom iwettqu 
l-miżuri xierqa kollha sabiex jilħqu livell 
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l-Istati Membri kollha f’reġjun ġeografiku, 
u aktar ’il bogħod meta jkun xieraq. L-
Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 
lill-industrija biex tiżviluppa strumenti ta’ 
rispons kompatibbli fl-ispirtu ta’ dan il-
paragrafu.

għoli ta’ kompatibbiltà u interoperabbiltà 
fit-tagħmir tar-rispons u l-kompetenzi bejn 
l-Istati Membri kollha f’reġjun ġeografiku, 
u aktar ’il bogħod meta jkun xieraq. L-
Istati Membri kkonċernati għandhom 
jinkoraġġixxu lill-industrija biex tiżviluppa
tagħmir u servizzi ta’ rispons kompatibbli 
fl-ispirtu ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons ta’ 
emerġenza disponibbli fit-territorju jew il-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħra u, fuq bażi 
reċiproka, għall-pajjiżi terzi ġirien, u għall-
Kummissjoni.

6. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
iżommu rekords aġġornati tat-tagħmir u s-
servizzi tar-rispons ta’ emerġenza 
disponibbli fit-territorju jew il-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli fuq 
talba għall-Istati Membri l-oħra, għall-
Forum tal-Awtoritajiet Offshore u, fuq 
bażi reċiproka, għall-pajjiżi terzi ġirien, u 
għall-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri u l-operaturi għandhom 
jittestjaw regolarment it-tħejjija tagħhom 

7. L-Istati Membri kkonċernati u l-
operaturi għandhom jittestjaw regolarment 
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għal rispons effettiv għal aċċidenti taż-żejt 
u l-gass offshore.

it-tħejjija tagħhom għal rispons effettiv 
għal aċċidenti taż-żejt u l-gass offshore.

Or. en

Emenda 436
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-operatur għandu jinnotifika 
immedjatament lill-awtoritajiet rilevanti 
dwar aċċident kbir jew sitwazzjoni b’riskju 
immedjat ta’ aċċident kbir. In-notifika 
għandha tinkludi ċ-ċirkostanzi tal-
aċċident u l-konsegwenzi previsti tiegħu.

Or. en

Emenda 437
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ aċċident l-awtoritajiet 
rilevanti, f’kooperazzjoni mal-operaturi 
konċernati, għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha neċessarji bil-għan li tkun evitata l-
eskalazzjoni tal-aċċident u l-mitigazzjoni 
tal-konsegwenzi tiegħu.

2. Fil-każ ta’ aċċident kbir, l-operatur 
għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji 
bil-għan li tkun evitata l-eskalazzjoni tal-
aċċident u l-mitigazzjoni tal-konsegwenzi 
tiegħu. L-operatur jista’ jiġi assistit mill-
awtoritajiet relevanti tal-Istat Membru, li 
jistgħu jipprovdu riżorsi addizzjonali.

Or. en
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Emenda 438
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li aċċident kbir jegħleb il-
kapaċitajiet tar-rispons nazzjonali, l-Istat 
Membru affettwat jista’ jitlob għajnuna 
addizzjonali mingħand l-Istati Membri u 
l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
Marittima permezz tal-Mekkaniżmu għall-
Protezzjoni Ċivili tal-UE stabbilit permezz 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/779/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa dubjuż jekk it-talba għall-għajnuna għandhiex tkun is-suġġett ta’ dispożizzjoni 
leġiżlattiva, u għalhekk dan il-paragrafu jista’ jiġi mħassar.

Emenda 439
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Matul ir-rispons għal emerġenza, l-Istat 
Membru għandu jiġbor l-informazzjoni 
neċessarja għal analiżi sħiħa tal-aċċident.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta li għandha tinġabar u tiġi rrapportata hija dettaljata fil-Kapitolu V, u għalhekk dan 
il-paragrafu jista’ jiġi mħassar.
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Emenda 440
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Matul ir-rispons għal emerġenza, l-Istat 
Membru għandu jiġbor l-informazzjoni 
neċessarja għal analiżi sħiħa tal-aċċident.

4. Matul ir-rispons għal emerġenza, l-Istat 
Membru għandu jiżgura li tinġabar l-
informazzjoni neċessarja għal analiżi sħiħa 
tal-aċċident.

Or. en

Emenda 441
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-effetti transkonfinali ta’ aċċidenti 
taż-żejt u l-gass offshore huma prevedibbli, 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jew 
pajjiżi terzi li potenzjalment jistgħu jkunu 
affettwati fuq bażi reċiproka u jqisu r-
riskji identifikati meta jħejju l-pjan estern 
ta' emerġenza. L-Istati Membri konċernati 
għandhom jikkoordinaw il-pjanijiet ta'
emerġenza tagħhom biex iħaffu r-rispons 
konġunt għal aċċident.

1. Meta l-effetti transkonfinali ta’ aċċidenti 
taż-żejt u l-gass offshore huma prevedibbli, 
l-Istati Membri kkonċernati għandhom
jaqsmu informazzjoni ma’ Stati Membri 
jew pajjiżi terzi ġirien li potenzjalment 
jistgħu jkunu affettwati meta jħejju l-
pjanijiet esterni tagħhom ta’ rispons għal
emerġenza u jaqblu dwar arranġamenti 
biex jikkoordinaw l-implimentazzjoni tal-
pjanijiet esterni tagħhom ta’ rispons ta’
emerġenza biex iħaffu r-rispons konġunt 
għal aċċident.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex meħtieġ jew xieraq li l-Kummissjoni tkun involuta fi ftehimiet u arranġamenti 
bilaterali relatati mar-rispons għal aċċident, għajr li tkun taf li jeżistu l-ftehimiet.
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Emenda 442
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
il-miżuri relatati għal żoni lil hinn mill-
konfini tal-Unjoni sabiex jevitaw l-effetti 
potenzjalment negattivi tal-operazzjonijiet 
taż-żejt u l-gass offshore.

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkoordinaw il-miżuri relatati għal żoni lil 
hinn mill-konfini tal-Unjoni sabiex jevitaw 
l-effetti potenzjalment negattivi tal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore.

Or. en

Emenda 443
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jittestjaw 
regolarment it-tħejjija tagħhom li 
jirrispondu b’mod effettiv għall-aċċidenti 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri 
potenzjalment affettwati, Aġenziji rilevanti 
tal-UE jew pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista’ tikkontribwixxi għal eżerċizzji ffokati 
fuq l-ittestjar tal-mekkaniżmi ta' emerġenza 
transkonfinali u tal-Unjoni.

3. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jittestjaw regolarment it-tħejjija tagħhom li 
jirrispondu b’mod effettiv għall-aċċidenti 
f’kooperazzjoni ma’ Stati Membri oħra
potenzjalment affettwati, Aġenziji rilevanti 
tal-UE jew pajjiżi terzi ġirien. Il-
Kummissjoni tista’ tikkontribwixxi għal 
eżerċizzji ffokati fuq l-ittestjar tal-
mekkaniżmi ta' emerġenza transkonfinali u 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 444
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ aċċident kbir, jew ta’ 
theddida imminenti ta’ dan, li jikkawża jew 
huwa kapaċi li jikkawża effetti 
transkonfinali, l-Istat Membru li fil-
ġuriżdizzjoni tiegħu tkun seħħet l-
emerġenza għandu, mingħajr dewmien, 
jinnotifika lill-Kummissjoni u lil dawk l-
Istati Membri li jistgħu jkunu affettwati 
mill-emerġenza.

4. Fil-każ ta’ aċċident kbir, jew ta’ 
theddida imminenti ta’ dan, li jikkawża jew 
huwa kapaċi li jikkawża effetti 
transkonfinali, l-Istat Membru li fil-
ġuriżdizzjoni tiegħu tkun seħħet l-
emerġenza għandu, mingħajr dewmien, 
jinnotifika lil dawk l-Istati Membri li 
jistgħu jkunu affettwati mill-emerġenza u 
lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 445
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
penali applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-
Regolament mill-industrija u għandhom 
iwettqu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-
sanzjonijiet stipulati għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri b’attivitajiet taż-żejt jew 
gass offshore fil-ġurisdizzjoni tagħhom
għandhom jistabbilixxu l-penali 
applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-
Regolament mill-operaturi u għandhom 
iwettqu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-
sanzjonijiet stipulati għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Emenda 446
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 35 
ta’ dan ir-Regolament biex tadatta r-
rekwiżiti għall-aħħar żvilupp tat-
teknoloġiji u l-proċeduri rilevanti fl-
Anness I-VI.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 35 
ta’ dan ir-Regolament biex tadatta r-
rekwiżiti għall-aħħar żvilupp tat-
teknoloġiji u l-proċeduri rilevanti fl-
Anness VI, punti 3, 4 u 5.

Or. en

Emenda 447
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-
Regolament għal applikazzjoni preċiża 
tar-rekwiżiti tar-Regolament f’rabta ma’:

imħassar

(a) dettalji li għandhom jiġu sottomessi 
f’notifika ta’ Disinn jew Rapport dwar 
Perikli Kbar kif speċifikat fl-Anness II, il-
punti 1, 2, 3, 6;
(b) notifika tal-operazzjonijiet tal-
bir/kumbinati kif speċifikat fl-Anness II, 
il-punti 4 u 7;
(c) rekwiżiti relatati mal-verifika minn 
verifika ta’ parti terza indipendenti kif 
speċifikat fl-Anness II, il-punt 5(d) 
rekwiżiti għal funzjonament u l-
organizzazzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti kif speċifikat fl-Anness III u;
"THIS PARAGRAPH IS MISSING OR 
IS NOT IN THE RIGHT PLACE. "
(d) rekwiżiti relatati mal-prevenzjoni ta’ 
perikli kbar mill-operaturi kif speċifikat 
fl-Anness IV.



PE494.690v01-00 186/273 AM\911374MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk dawn l-elementi jkunu soġġetti għal Atti Delegati jkun diffiċli li jiġu aġġornati 
regolarment biex jiġi rifless tibdil relevanti fil-materjal, tibdil tekniku u tibdil fit-tagħmir li 
jista’ jkun hemm bżonn li jiġi kkunsidrat. L-Annessi, għalhekk, għandhom jistabbilixxu 
rekwiżiti minimi u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġi mitluba biex jaġġornaw u jtejbu l-
istandards, li jista’ jinvolvi rekwiżiti ta’ informazzjoni addizzjonali għal dik inkluża fl-
Annessi.

Emenda 448
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-
Regolament għal applikazzjoni preċiża tar-
rekwiżiti tar-Regolament f’rabta ma’:

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-
Regolament u wara konsultazzjoni mal-
Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE, l-industrija 
u l-unjonijiet tal-ħaddiema għal 
applikazzjoni preċiża tar-rekwiżiti tar-
Regolament f’rabta ma’:

Or. en

Emenda 449
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament].

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 
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aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem 
tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu 
għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk 
il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
ikunu kontra din l-estensjoni, sa mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 450
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adotatti atti ddelegati
msemmija fl-Artikolu 34 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ tliet snin 
minn ...* .

*Id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk dawn ir-rekwiżiti jibqgħu, għandhom jiġu stabbiliti għal perjodu definit.

Emenda 451
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 34 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 

5. Att iddelegat skont l-Artikolu 34 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-



PE494.690v01-00 188/273 AM\911374MT.doc

MT

ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill
f’perjodu ta’ xahrejn (2) min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn għarrfu lill-
Kummissjoni li huma mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

ebda oġġezzjoni la mill-Parlament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
li huma jkunu informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 452
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 2(1)(b) ta’ dik id-Direttiva 
għandu jkun issostitwit b’dan li ġej:

1. Qabel ma temenda d-Direttiva 
2004/35/KE, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel valutazzjoni tal-impatt biex 
tiżgura kif l-estensjoni tal-ambitu 
ġeografiku tad-Direttiva jaffettwa s-setturi 
tal-industrija tal-baħar kollha. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
konsultazzjoni sħiħa mas-setturi relevanti, 
inkluż l-industriji tas-sajd u l-
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (Direttiva 2004/35/KE) tapplika għall-
industriji kollha fis-settur marittimu, mhux biss l-industrija taż-żejt u l-gass.  Għalhekk, kull 
emenda f’dan ir-Regolament se jkollha inevitabbilment implikazzjonijiet għal industriji oħra 
fis-settur marittimu, partikolarment l-industrija tas-sajd. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali tkun tista’ tibqa’ titħaddem, u li tibqa’ 
prattika u effettiva għas-setturi relevanti.
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Emenda 453
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 2(1)(b) ta’ dik id-Direttiva 
għandu jkun issostitwit b’dan li ġej:

1. Għall-għanijiet tal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore, l-Artikolu 2(1)(b) ta’ 
dik id-Direttiva għandu jkun issostitwit 
b’dan li ġej:

Or. en

Emenda 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Emenda għad-Direttiva 2008/99/KE dwar 
il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi 
kriminali
Id-Direttiva 2008/99/KE qed tiġi 
emendata kif ġej:
(1) Fl-Artikolu 3, qed jiġi emendat il-
punt li ġej:
'(h) kwalunkwe mġiba li tikkawża d-
deterjorament sinifikanti ta’ ħabitat f’sit 
protett, inkluż aċċident kbir ikkawżat 
minn operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore;'
(2) Fl-Anness A, qed jiġi miżjud l-inċiż li 
ġej:
‘– id-Direttiva XX/XX/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza 
tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
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gass offshore'

Or. en

Emenda 455
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill
Il-Kummissjoni, sal-20 ta’ Diċembru 
2013, għandha tagħti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar id-
disponibilità ta' strumenti ta' garanzija 
finanzjarja flimkien ma’ proposti għal 
arranġamenti biex jiġi ffaċilitat il-
forniment ta' garanziji finanzjarji.
Il-Kummissjoni, sal-20 ta’ Diċembru 
2013, għandha tagħti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar 
mekkaniżmi adattati biex ikun żgurat li 
kumpaniji bbażati fl-UE joperaw 
globalment skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 456
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tal-installazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi b’mod sħiħ ma’ dan ir-

L-operaturi tal-installazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi b’mod sħiħ ma’ din id-
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Regolament fi żmien sentejn mid-dħul fis-
seħħ tiegħu, ħlief għall-eċċezzjonijiet li 
ġejjin:

Direttiva fi żmien [3] snin mid-dħul fis-
seħħ tagħha, ħlief għall-eċċezzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din il-leġiżlazzjoni hija Direttiva, 3 snin jistgħu jkunu xierqa.

Emenda 457
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tal-installazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi b’mod sħiħ ma’ dan ir-
Regolament fi żmien sentejn mid-dħul fis-
seħħ tiegħu, ħlief għall-eċċezzjonijiet li 
ġejjin:

L-operaturi tal-installazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi b’mod sħiħ ma’ dan ir-
Regolament fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ tiegħu, ħlief għall-eċċezzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 458
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-operaturi ta’ installazzjonijiet mhux 
tal-produzzjoni li huma taħt kuntratt 
imma għadhom mhumiex stabbiliti fil-
lokazzjoni għandhom ikunu konformi 
b’mod sħiħ ma’ dan ir-Regolament fi 
żmien sena (1) minn meta jidħol fis-seħħ, 
jew qabel bi ftehim mal-awtorità 
kompetenti.

(a) L-operaturi ta’ installazzjonijiet mhux 
tal-produzzjoni għandhom ikunu konformi 
b’mod sħiħ ma’ din id-Direttiva fi żmien
sentejn minn meta tidħol fis-seħħ, jew 
qabel bi ftehim mal-awtorità kompetenti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din il-leġiżlazzjoni hija Direttiva, sentejn jistgħu jkunu xierqa.

Emenda 459
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-operaturi ta’ installazzjonijiet
ippjanati għandhom ikunu konformi 
b’mod sħiħ ma’ dan ir-Reglament sakemm 
ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-
awtorità kompetenti, u fi kwalunkwe każ 
mhux aktar tard minn sena (1) minn meta
jidħol fis-seħħ

(b) L-operaturi ta’ installazzjonijiet tal-
produzzjoni ppjanati għandhom ikunu 
konformi b’mod sħiħ ma’ din id-Direttiva
sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor 
mal-awtorità kompetenti, u fi kwalunkwe 
każ mhux aktar tard minn sentejn minn 
meta tidħol fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din il-leġiżlazzjoni hija Direttiva, sentejn jistgħu jkunu xierqa.

Emenda 460
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-operaturi ta’ installazzjonijiet
ippjanati għandhom ikunu konformi 
b’mod sħiħ ma’ dan ir-Reglament sakemm 
ma jkunx miftiehem mod ieħor mal-
awtorità kompetenti, u fi kwalunkwe każ 
mhux aktar tard minn sena (1) minn meta 
jidħol fis-seħħ

(b) L-operaturi ta’ installazzjonijiet tal-
produzzjoni ppjanati għandhom ikunu 
konformi b’mod sħiħ ma’ dan ir-
Reglament sakemm ma jkunx miftiehem 
mod ieħor mal-awtorità kompetenti, u fi 
kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sena
(1) minn meta jidħol fis-seħħ.
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Or. en

Emenda 461
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-operaturi tal-bjar għandhom ikunu 
konformi b’mod sħiħ ma’ dan ir-
Regolament fi żmien 3 xhur minn meta 
jidħol fis-seħħ, jew qabel bi ftehim mal-
awtorità kompetenti.

(c) L-operaturi tal-bjar għandhom ikunu 
konformi b’mod sħiħ ma’ din id-Direttiva
fi żmien 12-il xahar minn meta jidħol fis-
seħħ, jew qabel bi ftehim mal-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din il-leġiżlazzjoni hija Direttiva, 12-il xahar jistgħu jkunu xierqa.

Emenda 462
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm l-UE tadotta dispożizzjonijet 
dwar is-sigurtà finanzjarja, l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu liema 
strumenti (inter alia, assigurazzjoni, fondi 
ta’ riserva, garanziji bankarji, u/jew 
kondiviżjoni tar-riskju) huma adattati 
biex jiżguraw li l-operaturi juru l-kapaċità 
tagħhom li jħallsu għall-konsegwenzi tal-
ħsara kkwawżata mill-operazzjonijiet 
tagħhom, fil-fażijiet kollha tal-proġetti 
offshore (esploratorji, operazzjonali u ta’ 
dekummissjonament). L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw sa sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament liema 
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strumenti ġew definiti.

Or. en

Emenda 463
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni pubblika marbuta mal-
awtorizzazzjonijiet skont id-
Direttiva 94/22/KE

Parteċipazzjoni pubblika skont id-Direttiva 
2001/42/KE, id-Direttiva 85/337/KEE, id-
Direttiva 92/43/KEE u d-Direttiva 
79/409/KEE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif indikat fil-kummenti dwar l-Artikolu 5, dan ir-rekwiżit għandu jkun ristrett għar-rekwiżiti 
eżistenti dwar il-parteċipazzjoni pubblika.  Għaldaqstant it-titolu ġie mibdul.

Emenda 464
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pubbliku huwa informat, kemm
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 

(a) il-pubbliku huwa informat permezz ta’ 
avviżi pubbliċi, permezz tal-websajt tal-
awtoritajiet kompetenti jew permezz ta’ 
mezzi xierqa oħra bħalma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
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jew il-mistoqsijiet; jew il-mistoqsijiet;

Or. ro

Emenda 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward
is-sottomissjonis ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħalma hi l-midja 
elettronika iżda mhux biss, rigward is-
sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

Or. lt

Emenda 466
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-

(a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet
rilevanti lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
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dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħassar ‘għal-liċenzji’, biex id-dispożizzjonijiet jiġu estiżi għal sottomissjonijiet oħra rilevanti.

Emenda 467
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 - punt 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-pubbliku huwa intitolat jesprimi 
kummenti u opinjonijiet meta l-għażliet 
kollha huma miftuħa qabel jittieħdu d-
deċiżjonijiet rigward l-applikazzjonijiet
għal-liċenzji;

(b) il-pubbliku huwa intitolat jesprimi 
kummenti u opinjonijiet meta l-għażliet 
kollha huma miftuħa qabel jittieħdu d-
deċiżjonijiet rigward l-applikazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħassar ‘għal-liċenzji’ – ara l-kummenti dwar 1(a).

Emenda 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – subpunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) wara li jkun eżamina l-kummenti u l-
opinjonijiet espressi mill-pubbliku, l-Istat 
Membru jagħmel sforzi raġonevoli biex
jinforma lill-pubbliku dwar id-deċiżjonijiet 
meħuda u r-raġunijiet u l-
kunsiderazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 

d) wara li jkun eżamina l-kummenti u l-
opinjonijiet espressi mill-pubbliku, l-Istat 
Membru jinforma lill-pubbliku dwar id-
deċiżjonijiet meħuda u r-raġunijiet u l-
kunsiderazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
dawk id-deċiżjonijiet, inkluża l-
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dawk id-deċiżjonijiet, inkluża l-
informazzjoni dwar il-proċess tal-
parteċipazzjoni pubblika.

informazzjoni dwar il-proċess tal-
parteċipazzjoni pubblika.

Or. lt

Emenda 469
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom ikunu pprovduti perjodi ta’ 
żmien raġonevoli li jippermettu żmien 
suffiċjenti għal kull stadju differenti tal-
parteċipazzjoni pubblika. L-Istat Membru 
għandu jidentifika l-pubbliku li huwa 
intitolat li jipparteċipa għall-finijiet tal-
paragrafu 1, inklużi l-organizzazzjonijiet
rilevanti mhux governattivi li jissodisfaw 
kwalunkwe rekwiżiti imposti skont il-liġi 
nazzjonali, bħal ma huma dawk li 
jippromwovu l-protezzjoni ambjentali, jew 
is-sikurezza offshore.

2. Għandhom ikunu pprovduti perjodi ta’ 
żmien raġonevoli li jippermettu żmien 
suffiċjenti għal kull stadju differenti tal-
parteċipazzjoni pubblika. L-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw il-pubbliku li 
huwa intitolat li jipparteċipa għall-finijiet 
tal-paragrafu 1, inklużi kwalunkwe 
organizzazzjonijiet rilevanti mhux 
governattivi li jissodisfaw kwalunkwe 
rekwiżiti imposti skont il-liġi nazzjonali, 
bħal ma huma dawk li jippromwovu l-
protezzjoni ambjentali, jew is-sikurezza 
offshore.

Or. en

Emenda 470
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti dwar dokumenti relatati mal-
proċedura ta’ kunsens

Informazzjoni li għandha tiġi sottomessa 
f’notifika tad-disinn jew rilokazzjoni għal 
installazzjoni tal-produzzjoni

Or. en
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Emenda 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Anness 2 – intestatura 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti għall-informazzjoni stabbiliti 
f’dan l-Anness huma rekwiżiti minimi. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkunsidraw żviluppi fi prattika tajba u 
jistgħu jitolbu aktar informazzjoni fi 
kwalunwe mument biex jirriflettu tibdil 
relevanti materjali, tekniku jew fit-
tagħmir li jista’ jkun meħtieġ jiġi 
kkunsidrat. Il-Grupp Ewropew tal-
Awtoritajiet Offshore huwa mezz wieħed 
kif tali żviluppi jistgħu jiġu identifikati u 
kondiviżi.

Or. en

Emenda 472
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika tad-disinn għal installazzjoni tal-
produzzjoni skont l-Artikolu 9 jrid ikun
fiha mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

Notifiki tad-disinn u rilokazzjoni għal 
installazzjoni tal-produzzjoni proposta
skont l-Artikolu 9 jrid ikun fihom mill-
inqas l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 473
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) deskrizzjoni tal-proċess applikat għall-
attività tad-disinn, l-istandards rilevanti 
użati, u l-għażliet tad-disinn prodotti minn 
dan il-proċess;

(2) deskrizzjoni tal-filosofija tad-disinn u 
l-proċess għall-operazzjonijiet tal-
produzzjoni, minn kunċett inizjali għad-
disinn sottomess jew l-għażla ta’ 
installazzjoni eżistenti, l-istandards 
rilevanti użati, u l-kunċetti tad-disinn
inklużi fuq il-proċess;

Or. en

Emenda 474
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) dimostrazzjoni li l-kunċett inaqqas ir-
riskji ta’ perikli kbar sa punt aċċettabbli;

(4) dimostrazzjoni li l-kunċett inaqqas ir-
riskji ta’ perikli kbar sa livell aċċettabbli;

Or. en

Emenda 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) deskrizzjoni tal-installazzjoni u l-
kundizzjonijiet fil-lokazzjoni intenzjonata 
tagħha, waqt li titqies l-età tal-
installazzjoni u t-tul ta’ ħajja futura 
maħsuba għaliha;

Or. en
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Emenda 476
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza li biha se jinżammu 
fi stat tajjeb il-miżuri ta’ kontroll maħsuba 
għar-riskju ta’ perikli kbar, inkluża l-
iskema ta’ verifika indipendenti li se 
tintgħażel

(7) deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza li biha se jinżammu 
fi stat tajjeb il-miżuri ta’ kontroll maħsuba 
għar-riskju ta’ perikli kbar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verifika għandha tibda mal-ewwel opportunità,, inkella ma tkunx effettiva.

Emenda 477
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza li biha se jinżammu 
fi stat tajjeb il-miżuri ta’ kontroll maħsuba 
għar-riskju ta’ perikli kbar, inkluża l-
iskema ta’ verifika indipendenti li se 
tintgħażel

(7) deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta’ 
ġestjoni tas-sikurezza li biha se jinżammu 
fi stat tajjeb il-miżuri ta’ kontroll maħsuba 
għar-riskju ta’ perikli kbar

Or. en

Emenda 478
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) deskrizzjoni tal-arranġamenti ta’ 
verifika indipendenti u lista inizjali ta’ 
elementi kritiċi għas-sigurtà u l-
prestazzjoni meħtieġa tagħhom;

Or. en

Emenda 479
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) fejn installazzjoni tal-produzzjoni 
eżistenti se titmexxa għal-lokalità ġdida 
biex isservi operazzjoni tal-produzzjoni 
differenti, ġustifikazzjoni li turi li l-
installazzjoni hija xierqa għall-
operazzjoni ta’ produzzjoni proposta;

Or. en

Emenda 480
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1 – punt 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) fejn installazzjoni mhux tal-
produzzjoni se tkun ikkonvertita għall-użu 
bħala installazzjoni tal-produzzjoni, 
ġustifikazzjoni li turi li l-installazzjoni 
hija xierqa għall-konverżjoni 
f’operazzjoni tal-produzzjoni.
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Or. en

Emenda 481
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) deskrizzjoni tal-installazzjoni u l-
infrastruttura konnessa u kwalunkwe 
struttura oħra inklużi l-bjar konnessi 
magħha;

(3) deskrizzjoni tal-installazzjoni u
kwalunkwe assoċjazzjoni ma’ 
installazzjonijiet oħra jew infrastruttura
konnessa;

Or. en

Emenda 482
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati,
inklużi kull limitazzjonijiet ambjentali, 
meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-baħar għal 
operazzjonijiet sikuri, u li l-miżuri għall-
kontroll tagħhom huma adattati sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ avveniment ta’ periklu 
kbir għall-persuni u l-ambjent sa punt 
aċċettabbli; din id-dimostrazzjoni għandha 
tinkludi valutazzjoni tad-dewmien fir-
rispons għal kwalunkwe tixrid ta’ żejt;

Or. en
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Emenda 483
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom, inkluż 
elementi kritiċi ta’ sikurezza assoċjati,
huma u se jibqgħu jkunu adattati sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ avveniment ta’ periklu 
kbir għall-persuni u l-ambjent sa livell
aċċettabbli;

Or. en

Emenda 484
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) dettalji tal-impjant u l-arranġamenti 
biex ikun żgurat il-kontroll tal-bjar, is-
sikurezza tal-proċess, it-trażżin tas-sustanzi 
perikolużi, il-prevenzjoni tan-nar u l-
isplużjonijiet, il-protezzjoni tal-ħaddiema 
minn sustanzi perikolużi, u l-protezzjoni 
tal-ambjent minn avveniment ta’ periklu 
kbir fil-bidu tiegħu (skont il-pjan intern ta’ 
emerġenza f’konformità mal-Anness V);

(6) dettalji tat-tagħmir u l-arranġamenti 
biex ikun żgurat il-kontroll tal-bjar (fejn 
xieraq), is-sikurezza tal-proċess, it-trażżin 
tas-sustanzi perikolużi, il-prevenzjoni tan-
nar u l-isplużjonijiet, il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn sustanzi perikolużi, u l-
protezzjoni tal-ambjent minn avveniment 
ta’ periklu kbir fil-bidu tiegħu (skont il-
pjan intern ta’ rispons ta’ emerġenza 
f’konformità mal-Anness V);

Or. en

Emenda 485
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) dettalji tal-arranġamenti għall-
protezzjoni tal-persuni fuq il-pjattaforma
minn perikli kbar, u biex tkun żgurata l-
evakwazzjoni sikura u l-irkupru tagħhom u 
għall-manutenzjoni tas-sistemi ta’ kontroll 
biex tkun evitata ħsara għall-installazzjoni 
u l-ambjent fil-każ li l-persunal kollu jiġi 
evakwat;

(7) dettalji tal-arranġamenti għall-
protezzjoni tal-persuni fuq l-installazzjoni
minn perikli kbar, u biex tkun żgurata l-
evakwazzjoni sikura u s-salvataġġ
tagħhom u arranġamenti għall-
manutenzjoni tas-sistemi ta’ kontroll biex 
tkun evitata ħsara għall-installazzjoni u l-
ambjent fil-każ li l-persunal kollu jiġi 
evakwat;

Or. en

Emenda 486
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) kodiċijiet, standards u gwidi rilevanti 
użati fil-bini u l-ikkummissjonar tal-
installazzjoni;

(8) dettalji tal-kodiċijiet, standards u gwidi 
rilevanti użati fil-bini u l-ikkummissjonar 
tal-installazzjoni;

Or. en

Emenda 487
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) informazzjoni dwar is-sistema tal-
ġestjoni tas-sikurezza għall-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni, il-modifika, u l-iskemi 

(9) deskrizzjoni tas-sistema tal-ġestjoni 
tas-sikurezza għall-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni, u l-modifika;
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tal-verifika, inklużi l-limitazzjonijiet 
operattivi ewlenin tal-installazzjoni li se 
jkunu kkontrollati mis-sistema ta’ 
ġestjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ġie ttrasferit għal-lista ta’ rekwiżiti mill-Artikolu 9.

Emenda 488
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) informazzjoni relatata mal-iskema
tal-verifika skont is-sezzjoni 5(2) għal dan 
l-Anness;

(10) dettalji tal-iskema tal-verifika skont 
is-sezzjoni 5(2) għal dan l-Anness;

Or. en

Emenda 489
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti 
tagħhom taħt dan ir-Regolament miksuba 
skont leġiżlazzjoni applikabbli oħra tal-
Unjoni notevolment id-Direttivi 92/91/KE 
u 85/337/KEE;

(12) kwalunkwe informazzjoni rilevanti 
għar-rekwiżiti tagħhom taħt dan ir-
Regolament miksuba skont ir-rekwiżiti 
għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar tad-
Direttiva 92/91/KE;

Or. en
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Emenda 490
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) fir-rigward tal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore li jkunu se jitwettqu 
mill-installazzjoni, deskrizzjoni ta’ prova 
tal-aspetti ambjentali li x’aktarx ikunu 
affettwati b’mod sinifikanti, valutazzjoni 
tal-effetti ambjentali potenzjali 
identifikati, b’mod partikolari rilaxxi ta’ 
sustanzi li jniġġsu fl-ambjent, u 
deskrizzjoni u valutazzjoni skont id-
Direttiva 85/337/EEC u aċċettata mill-
awtorità kompetenti;

Or. en

Emenda 491
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 13b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) pjan ta’ rispons intern ta’ 
emerġenza ta’ prova skont l-Artikolu 12;

Or. en

Emenda 492
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati,
inklużi kull limitazzjonijiet ambjentali, 
meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-baħar għal 
operazzjonijiet sikuri, u li l-miżuri għall-
kontroll tagħhom huma adattati sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ avveniment ta’ periklu 
kbir għall-persuni u l-ambjent sa punt 
aċċettabbli; din id-dimostrazzjoni għandha 
tinkludi valutazzjoni tad-dewmien fir-
rispons għal kwalunkwe tixrid ta’ żejt;

Or. en

Emenda 493
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll u l-elementi kritiċi 
ta’ sikurezza tagħhom huma, u se jibqgħu 
jkunu, adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

Or. en

Emenda 494
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 6



PE494.690v01-00 208/273 AM\911374MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) dettalji tal-impjant u l-arranġamenti 
biex ikun żgurat il-kontroll tal-bjar, is-
sikurezza tal-proċess, it-trażżin tas-sustanzi 
perikolużi, il-prevenzjoni tan-nar u l-
isplużjonijiet, il-protezzjoni tal-ħaddiema 
minn sustanzi perikolużi, u l-protezzjoni 
tal-ambjent minn avveniment ta’ periklu 
kbir fil-bidu tiegħu (skont il-pjan intern ta’ 
emerġenza f’konformità mal-Anness V);

(6) dettalji tal-impjant u l-arranġamenti 
biex ikun żgurat il-kontroll tal-bjar u s-
sikurezza tal-proċess (fejn xieraq), it-
trażżin tas-sustanzi perikolużi, il-
prevenzjoni tan-nar u l-isplużjonijiet, il-
protezzjoni tal-ħaddiema minn sustanzi 
perikolużi, u l-protezzjoni tal-ambjent 
minn avveniment ta’ periklu kbir fil-bidu 
tiegħu (skont il-pjan intern ta’ rispons ta’
emerġenza f’konformità mal-Anness V);

Or. en

Emenda 495
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) dettalji tal-arranġamenti għall-
protezzjoni tal-persuni fuq il-pjattaforma
minn perikli kbar, u biex tkun żgurata l-
evakwazzjoni sikura u l-irkupru tagħhom u 
għall-manutenzjoni tas-sistemi ta’ kontroll 
biex tkun evitata ħsara għall-installazzjoni 
u l-ambjent fil-każ li l-persunal kollu jkun 
evakwat;

(7) dettalji tal-arranġamenti għall-
protezzjoni tal-persuni fuq l-installazzjoni
minn perikli kbar, u biex tkun żgurata l-
evakwazzjoni sikura u s-salvataġġ
tagħhom u arranġamenti għall-
manutenzjoni tas-sistemi ta’ kontroll biex 
tkun evitata ħsara għall-installazzjoni u l-
ambjent fil-każ li l-persunal kollu jkun 
evakwat;

Or. en

Emenda 496
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 8



AM\911374MT.doc 209/273 PE494.690v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) kodiċijiet, standards u gwidi rilevanti 
użati fil-bini u l-ikkummissjonar tal-
installazzjoni;

(8) dettalji tal-kodiċijiet, standards u gwidi 
rilevanti użati fil-bini u l-ikkummissjonar 
tal-installazzjoni;

Or. en

Emenda 497
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati għall-attivitajiet kollha li 
l-installazzjoni hija kapaċi twettaq, u li r-
riskji ta’ avveniment ta’ periklu kbir għall-
persuni u l-ambjent tnaqqsu sa punt
aċċettabbli;

(9) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati għall-operazzjonijiet
kollha li l-installazzjoni hija kapaċi 
twettaq, u li r-riskji ta’ avveniment ta’ 
periklu kbir għall-persuni u l-ambjent 
tnaqqsu sa livell aċċettabbli;

Or. en

Emenda 498
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) dettalji tal-limitazzjonijiet ambjentali, 
meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-baħar għal 
operazzjonijiet sikuri, u l-arranġamenti 
għall-identifikazzjoni tar-riskji minn perikli 
f’qiegħ il-baħar u tal-baħar bħal linji tal-
pajpijiet u l-irmiġġ ta’ installazzjonijiet 
kontigwi;

(10) dettalji ta’ kwalunkwe limitazzjonijiet
ambjentali, meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-
baħar għal operazzjonijiet sikuri, u l-
arranġamenti għall-identifikazzjoni tar-
riskji minn perikli f’qiegħ il-baħar u tal-
baħar bħal linji tal-pajpijiet u l-irmiġġ ta’ 
installazzjonijiet kontigwi;

Or. en
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Emenda 499
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) sommarju tal-politika tal-operatur 
għall-prevenzjoni tal-aċċidenti kbar skont 
l-Artikolu 18;

Or. en

Emenda 500
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) informazzjoni dwar is-sistema tal-
ġestjoni tas-sikurezza għall-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni, u l-modifika;

(11) deskrizzjoni tas-sistema tal-ġestjoni 
tas-sikurezza għall-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni, u l-modifika tal-
installazzjoni;

Or. en

Emenda 501
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) informazzjoni relatata mal-iskema
tal-verifika skont is-sezzjoni 5(2) għal dan 
l-Anness;

(12) dettalji tal-iskema tal-verifika
indipendenti skont is-sezzjoni 5(2) għal 
dan l-Anness;
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Or. en

Emenda 502
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) kwalunkwe dettalji rilevanti oħra, 
pereżempju meta żewġ installazzjonijiet 
jew aktar joperaw f’kombinazzjoni b’mod 
li jaffettwa l-potenzjal ta’ periklu kbir ta’ xi 
waħda minnhom jew tal-installazzjonijiet 
kollha;

(13) kwalunkwe dettalji rilevanti oħra, 
pereżempju meta żewġ installazzjonijiet 
jew aktar joperaw f’kombinazzjoni b’mod 
li jaffettwa l-potenzjal ta’ periklu kbir ta’ xi 
waħda minnhom jew tal-installazzjonijiet 
kollha;

Or. en

Emenda 503
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) kwalunkwe informazzjoni rilevanti 
għal rekwiżiti oħra skont dan ir-
Regolament miksuba skont ir-rekwiżiti 
għall-prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar tad-
Direttiva 92/91/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ġiet ittrasferita għal-lista ta’ rekwiżiti mill-Artikolu 9.
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Emenda 504
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) fir-rigward tal-operazzjonijiet taż-
żejt u l-gass offshore li għandhom 
jitwettqu mill-installazzjoni, deskrizzjoni 
ta’ prova tal-aspetti ambjentali li x’aktarx 
ikunu affettwati b’mod sinifikanti, 
valutazzjoni tal-effetti ambjentali 
potenzjali identifikati, b’mod partikolari 
rilaxxi ta’ sustanzi li jniġġsu fl-ambjent, u 
deskrizzjoni u valutazzjoni skont id-
Direttiva 85/337/EEC u aċċettata mill-
awtorità kompetenti;

Or. en

Emenda 505
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) pjan ta’ rispons intern ta’ 
emerġenza ta’ appoġġ skont l-Artikolu 12;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test ittrasferit mill-Artikolu 9.  Dan għandu jkun rekwiżit separat, billi se jkun dokument 
operazzjonali aċċessat waqt emerġenza.

Emenda 506
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika ta’ bir skont l-Artikolu 13 irid 
ikun fiha mill-inqas l-informazzjoni li 
ġejja:

Notifika ta’ operazzjonijiet ta’ bir skont l-
Artikolu 13 irid ikun fiha mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 507
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-isem tal-installazzjoni li se tintuża u s-
sid tagħha;

(2) l-isem tal-installazzjoni li se tintuża u l-
isem u l-indirizz tas-sid tal-installazzjoni;

Or. en

Emenda 508
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) fir-rigward tal-operazzjonijiet taż-żejt 
u l-gass offshore li se jitwettqu mill-
installazzjoni, deskrizzjoni ta’ prova tal-
aspetti ambjentali li x’aktarx ikunu 
affettwati b’mod sinifikanti, valutazzjoni 
tal-effetti ambjentali potenzjali 
identifikati, b’mod partikolari r-rilaxxi ta’ 
sustanzi li jniġġsu fl-ambjent, u 
deskrizzjoni u valutazzjoni skont id-
Direttiva 85/337/EEC u aċċettata mill-
awtorità kompetenti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tirreferi għall-VIA rilevanti, li għandu jkun sottomess bħala dokument separat minħabba 
li jista’ jkun li jkun ġie diġà ġie rivedut separatament.

Emenda 509
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) pjan ta’ rispons intern ta’ emerġenza 
ta’ appoġġ skont l-Artikolu 12;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ġie ttrasferit għal-lista ta’ rekwiżiti mill-Artikolu 9.

Emenda 510
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) dettalji li jidentifikaw il-bir u 
kwalunkwe assoċjazzjoni ma’ bjar jew 
żviluppi oħra;

(3) dettalji li jidentifikaw il-bir u 
kwalunkwe assoċjazzjoni ma’
installazzjonijiet jew infrastrutturi 
konnessi;

Or. en

Emenda 511
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) informazzjoni dwar il-programm tal-
ħidma tal-bir, inkluż il-perjodu tal-operat 
tiegħu, il-verifika tal-ostakli kontra t-telf 
tal-kontroll tal-bir, u l-istatus intenzjonat
tal-bir mat-tlestija tal-operazzjoni;

(4) informazzjoni dwar il-programm tal-
ħidma tal-bir, inkluż il-perjodu tal-operat 
tiegħu, il-verifika tal-ostakli kontra t-telf 
tal-kontroll tal-bir (tagħmir, fluwidi tat-
tħaffir, u siment, eċċ), il-kontroll 
direzzjonali tal-passaġġ tal-bir, u l-
limitazzjonijiet fuq l-operat sikur 
b’konformità mal-valutazzjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

ġew magħquda, għaliex kien hemm similaritajiet sinifikanti.

Emenda 512
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) INFORMAZZJONI LI TRID TIĠI 
SOTTOMESSA META JITWETTQU 
OPERAZZJONIJIET TA’ BIR
L-għoti ta’ informazzjoni dwar 
operazzjonijiet ta’ bir skont l-Artikolu 13 
irid ikun fiha mill-inqas l-informazzjoni li 
ġejja:
(1) l-isem u l-indirizz tal-operatur;
(2) l-isem tal-installazzjoni u l-isem u l-
indirizz tas-sid tal-installazzjoni;
(3) dettalji li jidentifikaw il-bir u 
kwalunkwe assoċjazzjoni ma’ 
installazzjonijiet jew infrastrutturi 
konnessi;
(4) sommarju tal-operazzjonijiet imwettqa 
mill-bidu tal-operazzjonijiet jew mill-
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aħħar rapport;
(5) id-dijametru u l-fond vertikali veru u 
mkejjel ta’:
(a) kwalukwe toqba mħaffra; kif ukoll
(b) kwalunkwe qoxra rrinfurzata litkun 
ġiet installata;
(6) id-densità tal-fluwidu tat-tħaffir fiż-
żmien li fih ikun sar ir-rapport; kif ukoll
(7) fil-każ ta’ operazzjonijiet relatati ma’ 
bir eżistenti, l-istat operazzjonali attwali 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni għandha titlob rapporti regolari dwar l-operazzjonijiet tal-bir fejn ikun hemm 
riskju ta’ rilaxx ta’ idrokarburi.

Emenda 513
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) dettalji tad-disinn tal-bir, inklużi l-
ostakli kontra t-telf tal-kontroll tal-bir 
(tagħmir, fluwidi tat-tħaffir, u siment, 
eċċ), il-kontroll direzzjonali tal-passaġġ 
tal-bir, u l-limitazzjonijiet fuq l-operat 
sikur f’konformità mal-valutazzjoni tar-
riskju;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ġie magħqud mal-Anness II, parti 4, paragrafu 4 minħabba li kien hemm 
similaritajiet bejn iż-żewġ paragrafi.
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Emenda 514
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) dettalji tal-konfigurazzjoni tal-bir fi 
tmiem l-operazzjonijiet – jiġifieri 
abbandun permanenti jew temporanju; u
meta jitlestew għall-użu fil-ġejjieni;

(8) dettalji tal-konfigurazzjoni proposta
tal-bir fi tmiem l-operazzjonijiet – jiġifieri
sospensjoni temporanja jew abbandun 
permanenti; u jekk it-tagħmir tal-
produzzjoni ġiex miżjud fil-bir għall-użu 
fil-ġejjieni;

Or. en

Emenda 515
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) fil-każ ta’ bir eżistenti, informazzjoni
pertinenti tal-istorja tiegħu, u l-
kundizzjoni tiegħu

(9) fil-każ ta’ bir eżistenti, informazzjoni
dwar l-istorja tiegħu, u l-kundizzjoni 
tiegħu;

Or. en

Emenda 516
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) meta bir ikun se jitwettaq permezz ta’ 
installazzjoni mhux ta’ produzzjoni, 
informazzjoni addizzjonali kif ġej:

(11) meta bir ikun se jiġi mibni, modifikat 
jew miżmum permezz ta’ installazzjoni 
mhux ta’ produzzjoni, informazzjoni 
addizzjonali kif ġej:
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Or. en

Emenda 517
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dettalji tal-kundizzjonijiet
meteoroloġiċi, tal-baħar u ta’ qiegħ il-
baħar fil-lokazzjoni, inklużi ostakli fiżiċi
bħal linji tal-pajpijiet;

(a) dettalji dwar kwalunkwe 
limitazzjonijiet ambjentali, meteoroloġiċi 
u ta’ qiegħ il-baħar għal operazzjonijiet 
sikuri, u l-arranġamenti għall-
identifikazzjoni tar-riskji minn perikli 
f’qiegħ il-baħar u tal-baħar bħal linji tal-
pajpijiet u l-irmiġġ ta’ installazzjonijiet 
kontigwi;

Or. en

Emenda 518
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti 
tagħhom taħt dan ir-Regolament miksuba 
skont leġiżlazzjoni applikabbli oħra tal-
Unjoni notevolment id-Direttivi 92/91/KE 
u 85/337/KEE.

(2) kwalunkwe informazzjoni rilevanti
għal rekwiżiti oħra taħt dan ir-Regolament 
miksuba skont ir-rekwiżiti għall-
prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar tad-
Direttiva 92/91/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jeħtieġ spjegazzjoni aħjar tal-informazzjoni li jenħtieġ li tiġi ppreżentata skont l-Anness 
II. Ir-referenza għad-Direttiva tal-VIA għandha tiġi rilokata fit-taqsima li jmiss.
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Emenda 519
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tagħha mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

1. Il-verifikatur indipendenti għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tiegħu mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

Or. en

Emenda 520
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tagħha mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

1. Il-verifikatur indipendenti għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tiegħu mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 521
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tagħha mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

1. Il-verifikatur indipendenti għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tiegħu mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-bir

Or. en

Emenda 522
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza tagħha mill-operatur tal-
installazzjoni, jew tal-operatur tal-bir:

1. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-indipendenza stretta tagħha mill-
operatur tal-installazzjoni, jew tal-operatur 
tal-bir:

Or. en

Emenda 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) hija entità legali indipendenti;

Or. en

Emenda 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) m’għandu jkollha l-ebda kunflitt ta’ 
interess mal-operatur tal-installazzjoni 
jew mal-operatur tal-bir;

Or. en

Emenda 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt -ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) -il-parti terza indipendenti, u l-
persuni li jassistuha, ma għandu jkollhom 
l-ebda interess kummeċjali jew 
finanzjarju fl-operazzjonijiet li għandhom 
jitwettqu mill-operatur;

Or. en

Emenda 526
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-funzjoni tiegħu ma tirrikjedix lilu li 
jikkunsidra kwalunkwe aspett ta’ element 
tas-sikurezza kritiku jew impjant speċifiku 
fejn huwa kellu involviment qabel jew fejn 
l-oġġettività tiegħu tista’ tkun 
kompromessa;

(a) il-funzjonijiet ma jirrikjedux 
kunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe aspett ta’ 
element tas-sikurezza kritiku jew impjant 
speċifiku fejn jista’ jkun hemm kunflitt ta’ 
interess u fejn l-oġġettività tiegħu tista’ 
tkun kompromessa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’ċerti oqsma mhuwiex ċar li huwa l-operatur, mhux il-verifikatur, li għandu jagħmel 
valutazzjonijiet u dikjarazzjonijiet rilevanti bbażati fuq is-sejbiet tal-verifika indipendenti. 
B’mod ġenerali, id-dmirijiet tal-operaturi għandhom jiġu ddikjarati b’mod aktar ċar. Xi wħud 
issuġġerew li jiġi inkluż abbozzar mill-ġdid, anki sabiex tiġi indirizzata din il-kwisjoni.

Emenda 527
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-funzjoni tiegħu ma tirrikjedix lilu li 
jikkunsidra kwalunkwe aspett ta’ element 
tas-sikurezza kritiku jew impjant speċifiku 
fejn huwa kellu involviment qabel jew fejn 
l-oġġettività tiegħu tista’ tkun 
kompromessa;

(a) il-funzjonijiet ma jeħtiġux 
kunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe aspett ta’ 
element tas-sikurezza kritiku jew impjant 
speċifiku fejn kien hemm involviment 
qabel u fejn jista’ jkun hemm kunflitt ta’ 
interess jew fejn l-oġġettività tista’ tkun 
kompromessa b’xi mod jew ieħor;

Or. en

Emenda 528
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huwa suffiċjentament indipendenti mis-
sistema ta' ġestjoni li għandha, jew kellha, 
kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe 
aspett ta' komponent fl-iskema 
indipendenti ta' verifika jew eżami tal-bir 
sabiex tiżgura li huwa se jkun oġġettiv fil-
qadi tal-funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-
iskema;

(b) il-verifikatur huwa suffiċjentament 
indipendenti mis-sistema ta’ ġestjoni li 
għandha, jew kellha, kwalunkwe 
responsabbiltà għal kwalunkwe aspett tal-
bir, sabiex tiżgura l-oġġettività fil-qadi tal-
funzjonijiet fi ħdan l-iskema;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-parti terza indipendenti. Kif miktuba, jistgħu potenzjalment 
jeskludu ħafna mill-verifikaturi tradizzjonali, li huma parti minn organizzazzjonijiet 
multinazzjonali akbar li għandhom numru ta’ involvimenti fi proġetti, materjali jew tagħmir. 
Il-Kummissjoni ddikjarat fl-NSOAF li din ma kenitx l-intenzjoni tagħhom, u din l-emenda 
tipprova tindirizza din il-kwistjoni.

Emenda 529
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huwa suffiċjentament indipendenti mis-
sistema ta' ġestjoni li għandha, jew kellha, 
kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe 
aspett ta' komponent fl-iskema
indipendenti ta' verifika jew eżami tal-bir
sabiex tiżgura li huwa se jkun oġġettiv fil-
qadi tal-funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-
iskema;

(b) il-verifikatur huwa suffiċjentament 
indipendenti mis-sistema ta’ ġestjoni li 
għandha, jew kellha, kwalunkwe 
responsabbiltà għal kwalunkwe aspett jew 
komponent tal-eżaminazzjoni tal-bir jew l-
iskema ta’ verifika indipendenti, sabiex 
tiżgura l-oġġettività fil-qadi tal-funzjonijiet 
fi ħdan l-iskema;

Or. en

Emenda 530
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huwa suffiċjentament indipendenti 
mis-sistema ta' ġestjoni li għandha, jew 
kellha, kwalunkwe responsabbiltà għal 
kwalunkwe aspett ta' komponent fl-iskema 
indipendenti ta' verifika jew eżami tal-bir 
sabiex tiżgura li huwa se jkun oġġettiv fil-
qadi tal-funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-
iskema;

(b) huwa indipendenti mis-sistema ta' 
ġestjoni li għandha, jew kellha, kwalunkwe 
responsabbiltà għal kwalunkwe aspett ta' 
komponent fl-iskema indipendenti ta' 
verifika jew eżami tal-bir sabiex tiżgura li 
huwa se jkun oġġettiv fil-qadi tal-
funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-iskema;
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Or. en

Emenda 531
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huwa suffiċjentament indipendenti 
mis-sistema ta' ġestjoni li għandha, jew 
kellha, kwalunkwe responsabbiltà għal 
kwalunkwe aspett ta' komponent fl-iskema 
indipendenti ta' verifika jew eżami tal-bir 
sabiex tiżgura li huwa se jkun oġġettiv fil-
qadi tal-funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-
iskema;

(b) huwa indipendenti mis-sistema ta' 
ġestjoni li għandha, jew kellha, kwalunkwe 
responsabbiltà għal kwalunkwe aspett ta' 
komponent fl-iskema indipendenti ta' 
verifika jew eżami tal-bir sabiex tiżgura li 
huwa se jkun oġġettiv fil-qadi tal-
funzjonijiet tiegħu fi ħdan l-iskema;

Or. en

Emenda 532
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tagħha:

2. L-operatur għandu jiżgura li l-
verifikatur indipendenti għandu l-kapaċità 
li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tiegħu:

Or. en

Emenda 533
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tagħha:

2. Il-verifikatur indipendenti għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tiegħu:

Or. en

Emenda 534
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parti terza indipendenti għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tagħha:

2. Il-verifikatur indipendenti għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward 
tal-kompetenza tiegħu:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 535
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-parti 
terza indipendenti;

(c) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-
verifikatur indipendenti;

Or. en
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Emenda 536
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-parti 
terza indipendenti;

(c) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-
verifikatur indipendenti;

Or. en

Emenda 537
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) awtorità suffiċjenti mogħtija mill-
operatur lill-parti terza indipendenti biex 
jkun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu 
b’mod adegwat;

(d) awtorità suffiċjenti mogħtija mill-
operatur lill-verifikatur indipendenti biex 
jkun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu 
b’mod adegwat;

Or. en

Emenda 538
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-parti 
terza indipendenti;

(e) arranġamenti xierqa għall-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operatur u l-
verifikatur indipendenti;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 539
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) awtorità suffiċjenti mogħtija mill-
operatur lill-parti terza indipendenti biex
jkun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu 
b’mod adegwat;

(f) awtorità suffiċjenti mogħtija mill-
operatur lill-verifikatur indipendenti biex
ikun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu 
b’mod adegwat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 540
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-Artikolu 13(3), bidla
sinifikanti f’notifika ta’ bir tkun tinkludi:

3. Għall-finijiet tal-Artikolu 13(3), bidla
materjali f’notifika ta’ bir tkun tinkludi:

Or. en

Emenda 541
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe bidla li għandha l-potenzjal 
li tmur kontra l-intenzjoni tad-disinn 
oriġinali tal-pjan tal-bir b'mod partikolari 
fir-rigward tal-kontroll tal-bir u barrieri 
oħra għall-fluss u l-verifika tagħhom;

(a) kwalunkwe bidla li għandha l-potenzjal 
li tibdel l-intenzjoni tad-disinn oriġinali tal-
pjan tal-bir b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kontroll tal-bir u barrieri oħra għall-
fluss u l-verifika tagħhom;

Or. en

Emenda 542
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe bidla materjali fl-impjant 
jew it-tagħmir, jew is-sistema ta’ ġestjoni 
jew operatur tal-bir notifikat skont l-
Anness II il-parti 4;

(b) kwalunkwe bidla materjali fl-impjant 
jew it-tagħmir, jew is-sistema ta’ ġestjoni 
jew bidla fl-operatur tal-bir notifikat skont 
l-Anness II il-parti 4;

Or. en

Emenda 543
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bidliet sinifikanti għandhom ikunu riferuti
lill-eżaminatur tal-bir indipendenti għall-
verifika tiegħu fil-futur, u r-riżultati ta'
aktar verifiki għandhom ikunu mgħarrfa
lill-awtorità kompententi.

Bidliet materjali għandhom ikunu riferuti
lill-verifikatur indipendenti biex iwettaq 
aktar verifiki, u r-riżultati ta’ aktar verifiki 
għandhom ikunu magħmula disponibbli
lill-awtorità kompententi fuq talba.
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Or. en

Emenda 544
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ notifika ta’ bir, għandha tkun 
inkluża dikjarazzjoni minn eżaminatur
indipendenti tal-bjar li l-valutazzjoni tar-
riskju relatata ma’ disinn tal-bir u l-ostakli 
tiegħu għal telf tal-kontroll huma adattati 
għall-kundizzjonijiet u ċ-ċirkustanzi kollha 
li huma antiċipati.

4. Fil-każ ta’ notifika ta’ bir, għandha tkun 
inkluża dikjarazzjoni mill-operatur wara li 
jikkunsidra r-rapport tal-verifikatur
indipendenti li l-valutazzjoni tar-riskju 
relatata ma’ disinn tal-bir u l-ostakli tiegħu 
għal telf tal-kontroll huma adattati għall-
kundizzjonijiet u ċ-ċirkustanzi kollha li 
huma antiċipati.

Or. en

Emenda 545
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjoni minn verifikatur parti 
terza indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

(a) dikjarazzjoni mill-operatur wara li 
jikkunsidra r-rapport tal-verifikatur
indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

Or. en

Emenda 546
Alyn Smith



PE494.690v01-00 230/273 AM\911374MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjoni mill-verifikatur parti terza 
indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

(a) dikjarazzjoni mill-operatur wara li 
jikkunsidra r-rapport tal-verifikatur parti 
terza indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

Or. en

Emenda 547
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) dikjarazzjoni minn verifikatur parti terza
indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

a) dikjarazzjoni minn verifikatur 
indipendenti li r-rekord tal-elementi 
kruċjali tas-sikurezza u l-iskema tal-
manutenzjoni tagħhom kif speċifikat fir-
rapport dwar perikli kbar huma jew se 
jkunu adattati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 548
Ivo Belet
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Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla ta’ verifikaturi parti terza
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 
impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

(b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla ta’ verifikaturi 
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 
impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

Or. en

Emenda 549
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla ta’ verifikaturi parti terza
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 
impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

(b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla ta’ verifikaturi
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 
impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

Or. en

Emenda 550
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla tal-verifikaturi parti terza
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 

b) deskrizzjoni tal-iskema ta’ verifika 
inkluż l-għażla tal-verifikaturi 
indipendenti, il-mezzi tal-verifika li l-
elementi kritiċi tas-sikurezza u kwalunkwe 
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impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

impjant speċifikat fl-iskema jibqgħu 
f'kundizzjoni u tiswija tajba;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda prova li l-verifika minn parti terza hija neċċessarjament l-aħjar prattika 
disponibbli f’termini ta’ indipendenza. It-test għandu jħalli biżżejjed flesibbiltà għall-
organizzazzjoni ta' verifika indipendenti skont l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki nazzjonali.

Emenda 551
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 5 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-mezzi msemmija fis-
subparagrafu 5(b) għandhom jinkludu
eżami u ttestjar kif meħtieġ tal-elementi 
kritiċi tas-sikurezza minn persuni
indipendenti u kompetenti, verifika tad-
disinn, standard, ċertifikazzjoni jew 
sistema oħra ta’ konformità mal-elementi
kritiċi tas-sikurezza, eżami tax-xogħol li 
għaddej, ir-rapportar tan-nuqqasijiet ta' 
konformità, u azzjonijiet ta' rimedju li 
jittieħdu mill-operatur;

(c) deskrizzjoni tal-mezzi ta’ verifika
msemmija fis-subparagrafu 5(b) li
għandhom jinkludu dettalji tal-prinċipji li 
se jiġu applikati biex jitwettqu l-
funzjonijiet taħt l-iskema, u biex l-iskema 
tinżamm taħt reviżjoni matul iċ-ċiklu ta’ 
ħajja tal-installazzjoni; l-eżami u l-
ittestjar kif meħtieġ tal-elementi kritiċi tas-
sikurezza minn verifikatur indipendenti u 
kompetenti; il-verifika tad-disinn, 
standard, ċertifikazzjoni jew sistema oħra 
ta’ konformità tal-elementi kritiċi tas-
sikurezza; l-eżami tax-xogħol li għaddej; u 
r-rapportar ta’ kwalunkwe nuqqasijiet ta' 
konformità, u kwalunkwe azzjonijiet ta' 
rimedju li jittieħdu mill-operatur;

Or. en

Emenda 552
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkunu se jsiru bidliet kbar fl-
installazzjoni, l-informazzjoni pprovduta 
lill-awtorità kompetenti skont l-Artikoli 10 
u 11 irid ikun fiha mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

Meta jkunu se jsiru bidliet materjali fl-
installazzjoni, l-informazzjoni pprovduta 
lill-awtorità kompetenti skont l-Artikoli 10 
u 11 irid ikun fiha mill-inqas dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitwessa’ biex jinkludi “l-infrastruttura konnessa” kollha.

Emenda 553
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 6 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. fil-każ ta’ modifika kbira, biżżejjed 
dettalji biex ir-Rapport dwar Perikli Kbar 
preċedenti u l-pjan intern ta’ emerġenza 
assoċjat għall-installazzjoni jkunu 
aġġornati b’mod sħiħ u biex juru li r-riskji 
ta’ perikli kbar jonqsu għall-punt
aċċettabbli;

3. biżżejjed dettalji biex ir-Rapport dwar 
Perikli Kbar preċedenti u l-pjan intern ta’
rispons ta’ emerġenza assoċjat għall-
installazzjoni jkunu aġġornati b’mod sħiħ u 
biex juru li r-riskji ta’ perikli kbar jonqsu
għal-livell aċċettabbli;

Or. en

Emenda 554
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tar-riskji ta’ perikli kbar 
assoċjati maż-żarmar tal-installazzjoni, il-
popolazzjoni totali esposta, u l-miżuri ta’ 

(b) deskrizzjoni tar-riskji ta’ perikli kbar 
assoċjati mad-dikkummissjonament tal-
installazzjoni, il-popolazzjoni totali 
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kontroll tar-riskju; esposta, u l-miżuri ta’ kontroll tar-riskju;

Or. en

Emenda 555
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-arranġamenti tar-rispons għal 
emerġenza biex tinkiseb evakwazzjoni 
sikura u l-irkupru tal-persunal u biex ikun 
evitat aċċident kbir għall-ambjent.

(c) l-arranġamenti tar-rispons għal 
emerġenza biex tinkiseb evakwazzjoni 
sikura u s-salvataġġ tal-persunal u għall-
manutenzjoni tas-sistemi ta’ kontroll biex
tkun evitata ħsara lill-ambjent f’każ li l-
persunal kollu jiġi evakwat.

Or. en

Emenda 556
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dokument ta’ prova li fih deskrizzjoni 
tal-aspetti tal-ambjent li għandhom il-
probabbiltà li jkunu affettwati b’mod 
sinifikanti, valutazzjoni tal-effetti 
ambjentali potenzjali identifikati, b’mod
partikolari r-rilaxxi ta’ sustanzi li jniġġsu 
fl-ambjent, u deskrizzjoni tal-miżuri 
tekniċi jew mhux tekniċi mbassra għal 
prevenzjoni, it-tnaqqis jew il-bilanċ 
tagħhom, inkluż il-monitoraġġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jirreferi għall-VIA rilevanti, li għandu jiġi sottomess bħala dokument separat minħabba 
li jista’ jkun li jkun diġà ġie rivedut.

Emenda 557
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 7 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) deskrizzjoni ta’ kif is-sistemi ta’ 
ġestjoni għall-installazzjonijiet involuti fl-
operazzjoni kombinata se jkunu koordinati 
sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ aċċident kbir;

(3) deskrizzjoni, fil-forma ta’ dokument 
ta’ assoċjazzjoni awtorizzat mill-partijiet 
kollha għad-dokument, ta’ kif is-sistemi 
ta’ ġestjoni għall-installazzjonijiet involuti 
fl-operazzjoni kombinata se jkunu 
koordinati sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
aċċident kbir għal livell aċċettabbli;

Or. en

Emenda 558
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 7 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) deskrizzjoni tal-operazzjoni kombinata 
u programm ta’ ħidma, li għandhom 
jinkludu d-dati li fihom hija mistennija li 
tibda u tintemm l-operazzjoni kombinata u 
kopja tal-ftehim bejn l-operaturi involuti 
fl-operazzjonijiet kombinati;

(6) deskrizzjoni tal-operazzjoni kombinata 
u programm ta’ ħidma, li għandhom 
jinkludu d-dati li fihom hija mistennija li 
tibda l-operazzjoni kombinata;

Or. en

Emenda 559
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 3 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet mill-awtoritajiet 
kompetenti għar-regolamentazzjoni ta’
operazzjonijiet b’perikli kbar

Dispożizzjonijiet mill-awtoritajiet 
kompetenti għar-regolamentazzjoni ta’ 
perikli kbar

Or. en

Emenda 560
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-ħatra ta’ awtorità 
kompetenti responsabbli għall-funzjonijiet 
regolatorji f’dan ir-regolament relatati 
mas-sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, 
l-Istati Membri għandhom jindirizzaw il-
kriterji minimi li ġejjin:

1. Għall-finijiet tal-ħatra ta’ awtorità 
kompetenti responsabbli għad-dmirijiet 
relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jindirizzaw dan li ġej:

Or. en

Emenda 561
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) arranġamenti organizzattivi li 
jippermettu li d-dmirijiet kollha f’dan ir-
regolament ikunu mwettqa b’mod effettiv, 
inklużi l-arranġamenti għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza u l-
protezzjoni ambjentali b’mod ekwu;

(a) arranġamenti organizzattivi li 
jippermettu li d-dmirijiet kollha f’dan ir-
Regolament ikunu mwettqa b’mod effettiv, 
inklużi l-arranġamenti għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza u l-
protezzjoni ambjentali b’mod ekwu;
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Or. en

Emenda 562
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 - punt 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Dikjarazzjoni tal-politika li tindirizza l-
għanijiet tas-superviżjoni u l-infurzar, u 
kif l-awtorità kompetenti se tikseb it-
trasparenza, il-konsistenza, il-
proporzjonalità u l-oġġettività fir-
regolamentazzjoni tagħha tal-attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore. L-awtorità 
kompetenti għandha turi wkoll b’mod ċar 
lill-pubbliku d-diviżjoni tar-
responsabbiltajiet ta’ regolatur minn 
operatur, fejn tal-aħħar għandu r-
responsabbiltà primarja għall-kontroll 
tar-riskji, u tal-ewwel huwa responsabbli 
li jivverifika li l-operatur għandu miżuri 
adegwati fis-seħħ li potenzjalment ikunu 
effettivi fil-kontroll tar-riskji ta’ perikli 
kbar;

(b) Dikjarazzjoni tal-politika li tiddeskrivi
l-għanijiet tal-awtorità kompetenti, u kif se 
tikseb it-trasparenza, il-konsistenza, il-
proporzjonalità u l-oġġettività fir-
regolamentazzjoni tagħha tal-attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore.

Or. en

Emenda 563
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) proċeduri operattivi li jiddeskrivu kif l-
awtorità kompetenti se tispezzjona u 
tinforza fil-konfront tad-dmirijiet tal-
operaturi taħt dan ir-regolament, inkluż 
kif se timmaniġġja, tivvaluta u taċċetta 
rapport dwar perikli kbar, timmaniġġja n-

(d) proċeduri operattivi li jiddeskrivu kif l-
awtorità kompetenti se tivvaluta rapporti
dwar perikli kbar, notifiki ta’ bir u notifiki 
ta’ operazzjonijiet kombinati, tispezzjona 
u tinforza t-twettiq tad-dmirijiet tal-
operaturi u kif l-intervalli bejn l-
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notifiki tal-bjar u kif l-intervalli bejn l-
ispezzjonijiet tal-miżuri ta’ kontroll tar-
riskji ta’ periklu kbir (inkluż għall-
ambjent) għal installazzjoni jew attività 
partikolari se jkunu determinati;

ispezzjonijiet tal-installazzjonijiet jew 
operazzjonijiet taż-żejt jew gass offshore
se jkunu determinati;

Or. en

Emenda 564
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 − punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) proċeduri għat-twettiq tal-funzjonijiet 
tal-awtorità kompetenti skont dan ir-
regolament mingħajr preġudizzju għal 
responsabbiltajiet oħra, pereżempju l-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass fuq l-art
(onshore), u l-arranġamenti skont id-
Direttiva 92/91/KE;

(e) proċeduri għat-twettiq tal-funzjonijiet 
tal-awtorità kompetenti skont dan ir-
Regolament mingħajr preġudizzju għal 
responsabbiltajiet oħra, pereżempju l-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass fuq l-art
(onshore), u l-arranġamenti skont id-
Direttiva 92/91/KE;

Or. en

Emenda 565
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) meta l-awtorità kompetenti tinkorpora 
żewġ aġenziji jew aktar, ftehim formali li 
jistabbilixxi l-mekkaniżmi meħtieġa għall-
operazzjoni konġunta tal-awtorità 
kompetenti, inkluża s-sorveljanza u l-
monitoraġġ u r-reviżjonijiet mill-
maniġment superjuri, l-ippjanar konġunt u 
l-ispezzjonijiet konġunti, id-diviżjoni tar-
responsabbiltajiet għall-immaniġġjar tar-

(f) meta awtorità kompetenti tinkorpora 
żewġ aġenziji jew aktar, ftehim formali li 
jistabbilixxi l-mekkaniżmi meħtieġa għall-
operazzjoni konġunta tal-awtorità 
kompetenti, inkluża s-sorveljanza u l-
monitoraġġ u r-reviżjonijiet mill-
maniġment superjuri;  id-diviżjoni tar-
responsabbiltajiet; l-ippjanar, l-
ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet 
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rapporti dwar perikli kbar, l-
investigazzjonijiet konġunti, il-
komunikazzjonijiet interni, u l-irrappurtar 
estern.

konġunti; il-komunikazzjonijiet; u l-
pubblikazzjoni ta’ rapporti esterni.

Or. en

Emenda 566
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biżżejjed kompetenzi speċjalizzati
disponibbli internament jew permezz ta’
arranġament estern għall-attivitajiet ta’ 
spezzjonar u investigazzjoni, biex titwettaq 
l-azzjoni ta’ infurzar, u biex ikunu 
mmaniġġjati r-rapporti dwar perikli kbar u
n-notifiki;

(a) provvista ta’ biżżejjed kompetenzi 
speċjalizzati fi ħdan l-awtorità kompetenti
jew permezz ta’ ftehimiet formali ma’ 
parti terza waħda jew aktar, sabiex jiġu 
vvalutati Rapporti dwar Perikli Kbar u
notifiki; biex iwettqu spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet; u biex jieħdu azzjoni 
ta’ infurzar;

Or. en

Emenda 567
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 - punt 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta jkun hemm dipendenza fuq sorsi 
esterni tal-kompetenzi, gwida bil-miktub u 
sorveljanza suffiċjenti biex tinżamm il-
konsistenza tal-approċċ u biex ikun żgurat 
li l-awtorità kompetenti maħtura legalment 
twettaq ir-responsabbiltà tagħha b’mod 
sħiħ skont dan ir-regolament;

(b) meta jkun hemm dipendenza fuq sorsi 
esterni tal-kompetenzi, il-provvista ta’
gwida bil-miktub u sorveljanza suffiċjenti 
biex tinżamm il-konsistenza tal-approċċ u 
biex ikun żgurat li l-awtorità kompetenti 
maħtura legalment twettaq ir-
responsabbiltà tagħha b’mod sħiħ skont 
dan ir-Regolament;
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Or. en

Emenda 568
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) riżorsi adegwati għat-taħriġ essenzjali, 
il-komunikazzjoni, l-aċċess għat-
teknoloġija, l-ivvjaġġar u s-sussistenza tal-
persunal tal-awtorità kompetenti fil-
funzjonijiet regolatorji tagħhom, u biex
tippermetti l-kooperazzjoni attiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 27;

(c) il-provvista ta’ riżorsi adegwati għat-
taħriġ essenzjali, il-komunikazzjoni, l-
aċċess għat-teknoloġija, u l-ivvjaġġar u s-
sussistenza tal-persunal tal-awtorità 
kompetenti għat-twettiq tal-funzjonijiet
regolatorji tagħhom, u biex tiġi ffaċilitata
l-kooperazzjoni attiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti skont l-Artikolu 27;

Or. en

Emenda 569
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta jkun xieraq, l-operaturi u/jew is-
sidien tal-installazzjonijiet ikunu meħtieġa 
jħallsu lill-awtorità kompetenti għall-ispiża 
tal-funzjonijiet tagħha mwettqa skont dan 
ir-regolament;

(d) meta jkun xieraq, l-operaturi jkunu
meħtieġa jħallsu lura lill-awtorità 
kompetenti għall-ispiża tal-funzjonijiet 
tagħha mwettqa skont dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għas-sidien tal-installazzjonijiet għandha titħassar, billi s-sidien rilevanti huma 
koperti bid-definizzjonijiet tal-operaturi.
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Emenda 570
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li twettaq jew tinstiga r-riċerka skont il-
funzjonijiet skont il-funzjonijiet tal-awtorità 
kompetenti taħt dan ir-regolament;

(e) twettaq jew tinkoraġġixxi r-riċerka 
skont il-funzjonijiet skont il-funzjonijiet
tal-awtorità kompetenti taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 571
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) biex l-awtorità kompetenti tagħmel ir-
rapporti.

(f) provvediment biex awtorità kompetenti 
tagħmel ir-rapporti.

Or. en

Emenda 572
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-proċeduri għall-valutazzjoni tar-
Rapport dwar Perikli Kbar u n-notifiki, il-
pjanijiet interni tal-emerġenza u 
dokumenti rilevanti oħra għandhom 
jinkludu:

3. Il-proċeduri għall-valutazzjoni tar-
Rapporti dwar Perikli Kbar u n-notifiki
għandhom jiġu mħejjija minn awtoritajiet 
kompetenti u jkunu magħmula 
disponibbli għall-operaturi. Għandha tiġi 
mħejjija wkoll informazzjoni dwar 
prinċipji ta’ valutazzjoni li hija aċċessibbli 
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għall-pubbliku:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għas-sidien tal-installazzjonijiet għandha titħassar, billi s-sidien rilevanti huma 
koperti bid-definizzjonijiet tal-operaturi.

Emenda 573
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) analiżi kwantitattiva tal-valutazzjoni 
tar-riskju;

imħassar

Or. en

Emenda 574
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 - punt 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) valutazzjoni tal-ġudizzju tal-operatur 
dwar id-dettalji rilevanti tal-lokazzjoni tal-
operazzjonijiet;

imħassar

Or. en

Emenda 575
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni tal-istandards tekniċi u 
organizzattivi użati;

imħassar

Or. en

Emenda 576
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) valutazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-
inġenerija;

imħassar

Or. en

Emenda 577
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) valutazzjoni tal-arranġamenti tal-
operatur għall-ġestjoni tal-bidliet fil-
pjanijiet operattivi;

imħassar

Or. en

Emenda 578
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tqabbil tas-soluzzjonijiet użati mas-
soluzzjonijiet użati f’sitwazzjonijiet 
komparabbli oħrajn;

imħassar

Or. en

Emenda 579
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) valutazzjoni tal-konsistenza tal-
pjanijiet ta’ emerġenza mar-riskji 
identifikati;

imħassar

Or. en

Emenda 580
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) valutazzjoni tal-arranġamenti tal-
operatur biex iwaqqaf l-operazzjonijiet fil-
każ ta’ riskju imminenti;

imħassar

Or. en

Emenda 581
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 582
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) valutazzjoni tad-disponibbiltà u s-
suffiċjenza tat-tagħmir ta’ rispons għal 
emerġenza u l-adegwatezza tal-proċeduri 
biex jintuża b’mod effettiv, inkluż analiżi 
tad-dewmien fir-rispons għal tixrid ta’ żejt 
fejn ikun relevanti;

Or. en

(Konnessjoni mal-Emenda 22 tar-Rapporteur)

Emenda 583
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 584
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punti ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) valutazzjoni tal-effettività tal-
kapaċitajiet ta’ rispons għal emerġenza 
tal-operatur, inkluż prestazzjonijiet ta’ 
użu u rkupru f’każ estrem ta’ tnixxija.

Or. en

Emenda 585
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Annex 3 – point 3 – point i a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) valutazzjoni tal-effettività tal-
kapaċitajiet ta’ rispons għal emerġenza 
tal-operatur, inkluż prestazzjonijiet ta’ 
użu u rkupru f’każ estrem ta’ tnixxija.

Or. en

Emenda 586
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-proċeduri dettaljati għall-
valutazzjoni tar-Rapporti dwar Perikli 
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Kbar għandhom jeħtieġu l-informazzjoni 
fattwali kollha u dettalji oħra kif deskritti 
fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament kif 
ukoll dettalji oħra dwar kif ġie miftiehem 
sussegwentement skont dan ir-
Regolament, li għandhom jiġu pprovduti 
minn min jagħmel is-sottomissjoni. Bħala 
minimu, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet 
prinċipali biex juru:
(a) il-perikli kollha bil-potenzjal li 
jikkawżaw aċċident kbir, inkluż lill-
ambjent ġew identifikati, ir-riskji tagħhom 
ġew evalwati u ġew identifikati miżuri 
biex jiġu kkontrollati r-riskji;
(b) is-sistema ta’ ġestjoni tas-sigurtà hija 
adegwata biex tiżgura konformità mar-
rekwiżiti legali għall-kontroll ta’ perikli 
kbar, u ma’ kwalunkwe regolamenti oħra 
tal-Istati Membri relatati mas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-ambjent;
(c) saru arranġamenti adegwati għall-
verifika indipendenti, u għal awditu mill-
operatur;

Or. en

Emenda 587
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Fit-twettiq ta’ valutazzjoni b’reqqa 
kbira tar-rapporti dwar perikli kbar, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li:
(a) kull informazzjoni fattwali meħtieġa 
tiġi pprovduta;
(b) l-operatur identifika l-perikli kollha 
ta’ aċċident kbir li jistgħu jkunu previsti 
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b’mod raġonevoli li japplikaw għall-
installazzjoni u l-funzjonijiet tagħha, 
flimken ma’ avvenimenti potenzjali tal-
bidu, u li l-metodoloġija u l-kriterji ta’ 
evalwazzjoni adottati għall-valutazzjoni 
tar-riskju ta’ aċċidenti kbar huma spjegati 
b’mod ċar, inkluż il-fatturi ta’ inċertezza 
fl-analiżi;
(c) il-valutazzjonijiet tar-riskju qiesu l-
istadji rilevanti kollha fiċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-installazzjoni u antiċipaw is-
sitwazzjonijiet prevedibbli kollha inkluż:
(i) kif id-deċiżjonijiet tad-disinn deskritti 
fin-notifika tad-disinn qiesu l-valutazzjoni 
tar-risku biex jiżguraw li jiġu applikati 
prinċipji ta’ sigurtà inerenti;
(ii) kwalunkwe operazzjonijiet tal-bir li 
jkunu se jitwettqu mill-installazzjoni waqt 
l-operat;
(iii) kwalunkwe operazzjonijiet tal-bir li 
għandhom jitwettqu u jiġu sospiżi 
temporanjament qabel ma tibda l-
produzzjoni minn installazzjoni tal-
produzzjoni;
(iv) operazzjonijiet kombinati imwettqa 
ma’ installazzjonijiet oħra;
(v) id-dekummissjonament tal-
installazzjoni.
(d) miżuri għat-tnaqqis tar-riskju 
identifikati bħala parti mill-valutazzjoni 
tar-riskju li huma maħsuba biex jiġu 
implimentati jekk ikun neċessarju sabiex 
ir-riskji jitnaqqsu għal livell aċċettabbli;
(e) fid-determinazzjoni tal-miżuri 
neċessarji biex jintlaħqu livelli aċċettabbli 
ta’ riskju, l-operatur ikun wera biċ-ċar kif 
prattika tajba rilevanti u ġudizzju bbażat 
fuq inġinerija tajba, l-aħjar prattika ta’ 
ġestjoni, u prinċipji ta’ fatturi umani u 
organizzattivi jkunu ġew ikkunsidrati;
(f) il-miżuri u l-arranġamenti għas-
sejbien ta’, u r-rispons rapidu u effettiv 
għal emerġenza huma identifikati u 
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ġġustifikati b’mod ċar;
(g) arranġamenti ta’ evakwazzjoni u 
salvataġġ u miżuri biex jillimitaw l-
eskalazzjoni ta’ aċċident u jirriduċu l-
impatt tiegħu fuq l-ambjent huma 
integrati b’mod loġiku u sistematiku, waqt 
li jitqiesu l-kundizzjonijiet ta’ emerġenza 
probabbli li fihom se jiġu operati;
(h) ir-rekwiżiti tal-Anness V Parti 1 huma 
inkorporati fil-pjan ta’ rispons intern ta’ 
emerġenza u dak il-pjan huwa sottomess 
biex jappoġġja r-Rapport dwar Perikli 
Kbar;
(i) is-sistema ta’ ġestjoni tas-sigurtà 
deskritta fir-rapport dwar perikli kbar hija 
adegwata biex tiżgura kontroll tar-riskji 
ta’ perikli kbar fl-istadji kollha rilevanti 
fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-installazzjoni u 
għas-sitwazzjonijiet prevedibbli kollha, 
biex tiżgura konformità mad-
dispożizzjonijiet legali rilevanti kollha, u 
biex tipprovdi għall-awditjar tas-sistema u 
l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditu;
(j) l-iskema għal verifika indipendenti hija 
spjegata b’mod ċar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-Partijiet 3b(b) u 3b(d), ir-referenzi għas-sid għandhom jitħassru, billi s-sidien rilevanti 
huma koperti bid-definizzjonijiet tal-operaturi. 3b(g): L-abbozz għandu jiġi emendat biex 
jippermetti li l-operaturi jissottomettu pjan ta’ rispons intern ta’ emerġenza separat biex 
jakkompanja r-Rapport dwar il-Perikli Kbar.

Emenda 588
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu indipendenti b’mod ċar minn 
kwalunkwe organizzazzjoni governattiva 
għall-isponsorjar mill-industrija, jew 
għall-għoti tal-liċenzji jew il-ġbir tad-
dħul. L-awtorità kompetenti ma għandha 
tadotta ebda pożizzjoni politika fir-
rigward tas-settur taż-żejt u l-gass.

imħassar

Or. en

Emenda 589
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li la l-prevenzjoni tal-aċċidenti u 
lanqas ir-rimedju ma jkunu limitati minn 
kundizzjonijiet estremi ta’ operazzjoni. 
Għandu jittieħed kont xieraq tal-effettività 
tal-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-
kapaċitajiet ta’ rispons ta’ emerġenza 
meta jingħataw l-awtorizzazzjonijiet. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw l-ogħla livell ta’ prestazzjoni fil-
prevenzjoni tal-aċċidenti u r-rimedju 
għalihom li jkun għallinqas ugwali għall-
prestazzjoni tal-aħjar prattika taħt 
kundizzjonijiet normali ta’ operazzjoni, li 
fost oħrajn jinkludu riżorsi suffiċjenti, 
livelli ta’ sikurezza għall-mobilizzazzjoni, 
il-ħinijiet tal-applikazzjoni u r-rati ta’ 
tindif u rkupru taż-żejt u l-gass.

Or. en
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Emenda 590
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – intestatura 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Anness huma dispożizzjonijiet minimi. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkunsidraw żviluppi fi prattika tajba u 
jistgħu jitolbu dispożizzjonijiet ulterjuri 
mill-operaturi fi kwalunwe mument biex 
jiżguraw li, fejn meħtieġ, tibdil relevanti 
fil-materjal, fit-teknika jew fit-tagħmir 
ikun jista’ jiġi kkunsidrat. Il-Grupp 
Ewropew tal-Awtoritajiet Offshore huwa 
mezz wieħed kif tali żviluppi jistgħu jiġu 
identifikati u kondiviżi.

Or. en

Emenda 591
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 - punt 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza 
għandha tkun integrata fi ħdan is-sistema 
tal-ġestjoni ġenerali għall-operatur u 
għandha tinkludi l-istruttura organizzattiva, 
ir-responsabbiltajiet, il-prattiki, il-
proċeduri, il-proċessi u r-riżorsi għad-
determinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politika dwar il-perikli kbar.

(b) is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza 
għandha tkun integrata fi ħdan is-sistema 
tal-ġestjoni ġenerali tal-operatur u 
għandha tinkludi l-istruttura organizzattiva, 
ir-responsabbiltajiet, il-prattiki, il-
proċeduri, il-proċessi u r-riżorsi għad-
determinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politika dwar il-perikli kbar.

Or. en
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Emenda 592
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) integrazzjoni tal-impatt ambjentali 
f’valutazzjonijiet ta’ perikli kbar fir-rapport 
dwar perikli kbar;

(c) integrazzjoni ta’ kunsiderazzjonijiet
ambjentali f’valutazzjonijiet ta’ riskju ta’
perikli kbar fir-rapport dwar perikli kbar;

Or. en

Emenda 593
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għall-evalwazzjoni tar-rekwiżiti 
tal-affidabbiltà u l-integrità tas-sistemi 
kruċjali tas-sikurezza kollha u jibbażaw is-
sistemi tal-ispezzjonar u l-manutenzjoni 
tagħhom fuq il-mira li jintlaħaq dan il-
livell ta’ integrità tas-sikurezza.

3. L-operaturi għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għall-evalwazzjoni tar-rekwiżiti 
tal-affidabbiltà u l-integrità tas-sistemi 
kruċjali tas-sikurezza kollha u jibbażaw is-
sistemi tal-ispezzjonar u l-manutenzjoni 
tagħhom fuq il-mira li jintlaħaq il-livell
meħtieġ ta’ integrità tas-sikurezza.

Or. en

Emenda 594
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi formali ta’ kmand u kontroll li 
jinkludu l-involviment tal-maniġment 
superjuri u l-ħaddiema, u;

(e) sistemi formali ta’ kmand u kontroll li 
jinkludu l-involviment tal-maniġment 
superjuri u l-ħaddiema;
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Or. en

Emenda 595
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) kompetenza fil-livelli kollha tal-
operazzjoni.

(f) kompetenza fil-livelli kollha tal-
operazzjoni, u;

Or. en

Emenda 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) impenn viżibbli għal 
konsultazzjonijiet bejn tliet partijiet u 
azzjonijiet li joħorġu minnhom.

Or. en

Emenda 597
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) kultura ta’ rapportar miftuħ għall-
aċċidenti;

Or. en
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Emenda 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Kooperazzjoni ma’ rappreżentanti 
tas-sigurtà eletti;

Or. en

Emenda 599
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 6 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Indipendenza u protezzjoni għall-
whistleblowers;

Or. en

Emenda 600
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-industrija għandha tikkoopera mal-
awtorità kompetenti biex tistabbilixxi u 
timplimenta pjan prijoritarju għall-iżvilupp 
ta’ standards, gwida u regoli li jagħtu effett 
lill-aħjar prattika fil-prevenzjoni tal-perikli
kbar u l-limitazzjoni tal-konsegwenzi tal-
perikli kbar jekk minkejja kollox iseħħu. 

7. L-industrija għandha tikkoopera mal-
awtoritajiet kompetenti biex tistabbilixxi u 
timplimenta pjan prijoritarju għall-iżvilupp 
ta’ standards, gwida u regoli li jagħtu effett 
lill-aħjar prattika fil-prevenzjoni tal-
aċċidenti kbar u l-limitazzjoni tal-
konsegwenzi tal-aċċidenti kbar jekk 
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Is-suġġetti li għandhom jitqisu għandhom 
jinkludu:

minkejja kollox iseħħu. Is-suġġetti li 
għandhom jitqisu għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 601
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 - punt 7 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-konteniment primarju fis-
sistemi tas-sikurezza tal-proċess;

(b) it-titjib tal-konteniment primarju;

Or. en

Emenda 602
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) teħid ta’ deċiżjonijiet affidabbli
f’ambjenti ta’ pressjoni għolja;

(d) teħid ta’ deċiżjonijiet affidabbli;

Or. en

Emenda 603
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 7 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) valutazzjoni effettiva tar-riskju għall-
evalwazzjoni ta’ kundizzjonijiet li jinbidlu;

(g) valutazzjoni effettiva tar-riskju;
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Or. en

Emenda 604
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 7 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) integrazzjoni effettiva tas-sistemi tal-
ġestjoni tas-sikurezza bejn l-operaturi, l-
operaturi tal-bjar, is-sidien tar-riggs u 
oħrajn involuti f’operazzjonijiet
kombinati.

(j) integrazzjoni effettiva tas-sistemi tal-
ġestjoni tas-sikurezza bejn l-operaturi u 
entitajiet oħra involuti f’operazzjonijiet
taż-żejt u l-gass offshore.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għal operaturi tal-bjar u għal sidien tar-riggijiet għandhom jiġu mħassra, billi t-
tnejn huma koperti bid-definizzjoni ta’ operatur.

Emenda 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 7 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Impenn lejn konsultazzjonijiet bejn 
tliet partijiet u lejn azzjonijiet li jirriżultaw 
minnhom.

Or. en

Emenda 606
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – intestatura 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti relatati mat-tħejjija u r-rispons 
għal emerġenza

Rekwiżiti relatati mat-tħejjija u r-rispons 
għal emerġenza – Pjanijiet ta’ rispons 
intern ta’ emerġenza

Or. en

Emenda 607
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – intestatura 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Anness huma 
rekwiżiti minimi. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw 
żviluppi fi prattika tajba u jistgħu 
jimplimentaw rekwiżiti ulterjuri fi 
kwalunwe ħin biex jiżguraw li, fejn 
meħtieġ, tibdil relevanti fil-materjal, fit-
teknika jew fit-tagħmir ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat. Il-Grupp Ewropew tal-
Awtoritajiet Offshore huwa mezz wieħed 
kif tali żviluppi jistgħu jiġu identifikati u 
kondiviżi.

Or. en

Emenda 608
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ismijiet jew il-pożizzjonijiet tal-
persuni awtorizzati biex jagħtu bidu għall-
proċeduri ta’ emerġenza u l-persuna 

(a) l-ismijiet u l-pożizzjonijiet tal-persuni 
awtorizzati biex jagħtu bidu għall-
proċeduri ta’ emerġenza u l-persuna 
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responsabbli għad-direzzjoni tar-rispons 
intern għal emerġenza;

responsabbli għad-direzzjoni tar-rispons 
intern għal emerġenza;

Or. en

Emenda 609
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isem jew il-pożizzjoni tal-persuna
responsabbli għall-kollegament mal-
awtorità responsabbli għall-pjan estern ta’ 
emerġenza;

(b) l-isem jew il-pożizzjoni tal-persuni
responsabbli għall-kollegament mal-
awtorità jew l-awtoritajiet responsabbli 
għall-pjan ta’ rispons estern ta’ emerġenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità ma’ artikoli oħra, jeħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni relatata maż-żona ta’ sigurtà. 
L-abbozzar ta’ bidliet huwa propost ukoll biex jiġu speċifikati l-passi li l-operaturi ‘se jieħdu’
għall-kuntrarju tal-passi li ‘għandhom jieħdu’; biex jiġi speċifikat it-tagħmir deskritt bħala t-
tagħmir ‘ta’ rispons’, biex ikunu estiżi l-arranġamenti ta’ limitazzjoni tar-riskju għall-
ambjent, u biex jiġi rikonoxxut li jista’ jkun hemm aktar minn awtorità waħda li tirrispondi.

Emenda 610
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal kundizzjonijiet jew avvenimenti 
prevedibbli kollha li jistgħu jikkawżaw 
aċċident kbir, kif deskritt fir-rapport dwar 
perikli kbar li miegħu huwa mehmuż il-
pjan;

(c) il-kundizzjonijiet jew avvenimenti 
prevedibbli kollha li jistgħu jikkawżaw 
aċċident kbir, kif deskritt fir-rapport dwar 
perikli kbar li miegħu huwa mehmuż il-
pjan;

Or. en
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Emenda 611
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li
għandhom jitwettqu biex ikunu 
kkontrollati l-kundizzjonijiet jew l-
avvenimenti u biex ikunu llimitati l-
konsegwenzi tagħhom għall-installazzjoni 
u ż-żona ta’ esklużjoni tagħha;

(d) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li se 
jittieħdu biex ikunu kkontrollati l-
kundizzjonijiet jew l-avvenimenti rilevanti
u biex ikunu llimitati l-konsegwenzi 
tagħhom;

Or. en

Emenda 612
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) deskrizzjoni tat-tagħmir u r-riżorsi 
disponibbli;

(e) deskrizzjoni tat-tagħmir u r-riżorsi 
disponibbli, inkluż għat-trażżin (capping) 
ta’ kwalunkwe tnixxigħ potenzjali;

Or. en

Emenda 613
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) deskrizzjoni tat-tagħmir u r-riżorsi 
disponibbli;

(e) deskrizzjoni tat-tagħmir ta’ rispons u r-
riżorsi disponibbli;
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Or. en

Emenda 614
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt ea (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Evidenza ta’ valutazzjonijiet 
preċedenti ta’ kwalunkwe sustanzi kimiċi 
wżati biex iferrxu li jkunu twettqu sabiex 
jimminimizzaw implikazzjonijiet għas-
saħħa pubblika u ħsara ambjentali 
ulterjuri;

Or. en

Emenda 615
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-arranġamenti biex jiġu llimitati r-riskji 
għall-persuni fl-installazzjoni, inkluż kif 
għandhom jingħataw it-twissijiet u l-
azzjonijiet li mistennija jitwettqu mill-
persuni meta jirċievu t-twissija;

(f) l-arranġamenti biex jiġu llimitati r-riskji
għall-ambjent u għall-persuni fl-
installazzjoni, inkluż kif għandhom 
jingħataw it-twissijiet u l-azzjonijiet li 
mistennija jitwettqu mill-persuni meta 
jirċievu t-twissija;

Or. en

Emenda 616
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt g 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 617
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 618
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-arranġamenti li jikkoordinaw mal-
arranġamenti tal-irkupru deskritti fir-

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

rapport dwar perikli kbar pereżempju kif 
deskritt fl-Anness II, il-parti (2) (7), u l-
parti (3) (7) biex ikun żgurat prospett tajjeb 
ta’ sopravivenza għall-persuni fuq l-
installazzjoni u jiġu minimizzati ħsarat 
ambjentali matul aċċident kbir;

Or. en

Emenda 619
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-arranġamenti biex tingħata twissija 
bikrija dwar l-aċċident lill-awtoritajiet
responsabbli biex jagħtu bidu għall-pjan 
estern ta’ emerġenza, it-tip ta’ 
informazzjoni li trid tkun inkluża fi twissija 
bikrija u l-arranġamenti għall-forniment ta’ 
informazzjoni aktar dettaljata kif din issir 
disponibbli;

(h) l-arranġamenti biex tingħata twissija 
bikrija dwar l-aċċident lill-awtorità jew 
awtoritajiet responsabbli biex jagħtu bidu 
għall-pjan ta’ rispons estern ta’ emerġenza, 
it-tip ta’ informazzjoni li trid tkun inkluża 
fi twissija bikrija u l-arranġamenti għall-
forniment ta’ informazzjoni aktar dettaljata 
kif din issir disponibbli;

Or. en

Emenda 620
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 1 – punt 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) stima ta’ dewmien fir-rispons għal 
tixrid ta’ żejt, espressa bħala persentaġġ 
ta’ ħin, u deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet 
tal-operazzjoni fl-installazzjonijiet 
ikkonċernati. Din l-analiżi ta’ dewmien 
tinvolvi kalkolu tal-limiti operazzjonali ta’ 
rispons massimu ta’ sistemi ta’ rispons 
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għal tixrid għal sett ta’ fatturi ambjentali 
u ta’ sigurtà; u analiżi tal-frekwenza, id-
durata, u l-ħin ta’ kundizzjonijiet li 
jipprekludu rispons f’lokalità partikolari. 
Il-kundizzjonijiet ambjentali li għandhom 
jiġu kkunsidrati f’dan il-kalkolu tar-
rispons għandhom jinkludu:
(i) it-temp, inkluż ir-riħ, il-viżibilità, ix-
xita u t-temperatura;
(ii) kundizzjonijiet tal-baħar, il-mareat u 
l-kurrenti;
(iii) il-preżenza ta’ silġ u residwi;
(iv) sigħat ta’ dawl tax-xemx; kif ukoll
(v) kundizzjonijiet ambjentali oħra li 
jistgħu jinfluwenzaw l-effiċjenza tat-
tagħmir ta’ rispons jew l-effettività 
ġenerali ta’ sforz ta’ rispons;

Or. en

Emenda 621
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jaċċettaw pjan imħejji minn operatur li l-
Istat Membru approva bħala li hu 
konformi mal-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar it-Tħejjija, ir-
Rispons u l-Kooperazzjoni fit-Tniġġis taż-
Żejt 1990 bħala parti mill-Pjan ta’ 
Rispons Intern ta’ Emerġenza

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija proposta taqsima ġdida biex jiġi permess li Pjanijiet ta’ Emerġenza għat-Tniġġis taż-
Żejt imħejjija skont il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tħejjija, ir-Rispons u l-
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Kooperazzjoni fit-Tniġġis taż-Żejt 1990 jiffurmaw parti mill-Pjan ta’ Rispons Intern ta’ 
Emerġenza.

Emenda 622
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom iħejju inventarju 
tat-tagħmir disponibbli, is-sjieda tiegħu, il-
lokazzjoni, it-trasport għal u l-mod tal-
iskjerament fl-installazzjoni. L-inventarju 
għandu jidentifika l-miżuri fis-seħħ biex 
ikun żgurat li t-tagħmir u l-proċeduri 
jinżammu f’kundizzjoni operabbli.

2. L-operaturi għandhom iħejju inventarju 
tat-tagħmir disponibbli, is-sjieda tiegħu, il-
lokazzjoni, it-trasport għal u l-mod tal-
iskjerament fl-installazzjoni u kwalunkwe 
entitajiet rilevanti għall-implimentazzjoni 
tal-pjan ta’ rispons intern ta’ emerġenza. 
L-inventarju għandu jidentifika l-miżuri 
fis-seħħ biex ikun żgurat li t-tagħmir u l-
proċeduri jinżammu f’kundizzjoni 
operabbli.

Or. en

Emenda 623
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-operaturi għandhom jittestjaw 
b’mod regolari l-pjanijiet ta' emerġenza 
tagħhom biex juru l-effettività tat-tagħmir 
u l-kapaċità ta’ rispons sabiex 
jiggarantixxu livell għoli ta' sikurezza u 
prestazzjoni fl-operazzjonijiet ta' 
evakwazzjoni, konteniment u kontroll, 
irkupru, tindif u rimi. L-operaturi 
għandhom jinvestu kontinwament 
f’riċerka dwar tekniki ta’ emerġenza u 
prattiki biex itejbu l-prestazzjoni u 
jiżguraw li tintuża teknoloġija tal-ogħla 



AM\911374MT.doc 265/273 PE494.690v01-00

MT

żvilupp tekniku.

Or. en

Emenda 624
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet esterni ta’ emerġenza 
għandhom jinkludu imma ma jkunux 
limitati għal:

1. Il-pjanijiet ta’ rispons estern ta’
emerġenza għandhom jinkludu imma ma 
jkunux limitati għal:

Or. en

Emenda 625
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-arranġamenti biex jaslu twissijiet
bikrija ta’ aċċidenti, u l-proċeduri assoċjati 
ta’ allert u talbiet għall-għajnuna;

(b) l-arranġamenti biex jaslu twissijiet 
bikrija ta’ aċċidenti, u l-proċeduri assoċjati 
ta’ rispons;

Or. en

Emenda 626
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-arranġamenti għall-koordinazzjoni tar- (c) l-arranġamenti għall-koordinazzjoni tar-
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riżorsi meħtieġa biex ikun implimentat il-
pjan estern ta’ emerġenza;

riżorsi meħtieġa biex ikun implimentat il-
pjan ta’ rispons estern ta’ emerġenza;

Or. en

Emenda 627
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti biex tingħata għajnuna 
lill-pjan intern ta’ emerġenza li 
jimmaniġġja l-avvenimenti fuq l-
installazzjoni u fiż-żona ta’ esklużjoni ta’ 
madwarha;

(d) l-arranġamenti biex tingħata għajnuna 
lill-pjan intern ta’ emerġenza;

Or. en

Emenda 628
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) deskrizzjoni dettaljata tal-arranġamenti 
għar-rispons ta’ emerġenza barra mis-sit;

(e) deskrizzjoni dettaljata tal-arranġamenti 
għar-rispons estern ta’ emerġenza;

Or. en

Emenda 629
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità primarjament responsabbli li 
twieġeb f’emerġenza għandha tagħmel id-
dispożizzjonijiet li ġejjin disponibbli:

2. L-awtorità jew awtoritajiet responsabbli
għall-koordinazzjoni tar-rispons ta’ 
emerġenza għandhom jagħmlu d-
dispożizzjonijiet li ġejjin disponibbli:

Or. en

Emenda 630
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inventarju tat-tagħmir disponibbli, is-
sjieda tiegħu, il-lokazzjoni, it-trasport għal 
u l-mod tal-iskjerament fl-installazzjoni;

(a) inventarju tat-tagħmir disponibbli, is-
sjieda tiegħu, il-lokazzjoni, u l-mezzi ta’ 
trasport għal u l-mod tal-iskjerament fis-sit 
tal-aċċident;

Or. en

Emenda 631
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) evidenza ta’ valutazzjonijiet 
ambjentali preċedenti u valutazzjonijiet 
dwar is-saħħa ta’ kwalunkwe sustanza 
kimika prevista għall-użu biex tferrex;

Or. en
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Emenda 632
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-miżuri biex ikun żgurat li t-tagħmir, 
il-persunal u l-proċeduri huma lesti biex 
joperaw u aġġornati f’kull ħin.

(e) il-miżuri biex ikun żgurat li t-tagħmir, 
il-persunal u l-proċeduri huma disponibbli
u aġġornati u li hemm biżżejjed membri 
tal-persunal imħarrġa disponibbli f’kull 
ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbozzat mill-ġdid, b’konfomità ma’ artikoli oħra, biex jiġi indikat li l-pjan mhuwiex limitat 
għaż-żona ta’ sigurtà.

Emenda 633
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 4 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkondividi l-pjanijiet ma’ Stati 
Membri kontigwi u l-Kummissjoni;

(a) jikkondividi l-pjanijiet ta’ rispons 
estern ta’ emerġenza ma’ Stati Membri 
kontigwi u l-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 634
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ġabra ta’ inventarji transkonfinali ta’ (b) il-ġabra ta’ inventarji fil-livell



AM\911374MT.doc 269/273 PE494.690v01-00

MT

assi tar-rispons, kemm ta’ sjieda tal-
industrija kif ukoll nazzjonali u l-
adattamenti kollha meħtieġa biex it-
tagħmir u l-proċeduri jsiru kompatibbli 
bejn il-pajjiżi kontigwi u l-Istati Membri;

transkonfinali ta’ assi tar-rispons, kemm ta’ 
sjieda tal-industrija kif ukoll nazzjonali u l-
adattamenti kollha meħtieġa biex it-
tagħmir u l-proċeduri jsiru kompatibbli 
bejn il-pajjiżi kontigwi u l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 635
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 2 – punt 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġament ta’ eżerċizzji
transkonfinali ta’ eżerċizzji esterni ta’ 
rispons għal emerġenza.

(d) l-arranġament ta’ pjanijiet
transkonfinali ta’ eżerċizzji esterni ta’ 
rispons għal emerġenza.

Or. en

Emenda 636
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti tal-irrapportar li jiddefinixxi 
msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun 
fihom mill-inqas l-informazzjoni u d-dejta 
li ġejja:

2. Ir-rekwiżiti tal-irrapportar imsemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom ikopru mill-
inqas:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm xi similaritajiet bejn dan l-Anness u l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 92/91/KE, ir-
rapportar ta’ aċċidenti serji u fatali.  Minħabba li din il-leġiżlazzjoni proposta tittratta l-
perikli kbar, ir-rekwiżiti ta’ rapportar għandhom jirrelataw biss ma’ dawk il-perikli, u dan l-
anness għandu jkun ristrett għall-provvediment ta’ informazzjoni relatata mal-aċċidenti kbar 
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kif definiti fl-Artikolu 2(18).  Informazzjoni dwar fatalitajiet mhux relatati ma’ aċċidenti kbar 
m’għandhiex tiġi inkluża.

Emenda 637
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 - punt 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-informazzjoni li tirrelata mat-telf tal-
kontroll ta’ bir li jirrikjedi l-attwazzjoni tat-
tagħmir tal-kontroll tal-bir, jew il-falliment
ta’ ostaklu ta’ bir li jirrikjedi s-sostituzzjoni 
jew it-tiswija tiegħu;

(b) l-informazzjoni li tirrelata mat-telf tal-
kontroll ta’ bir li jirrikjedi l-attwazzjoni tat-
tagħmir tal-kontroll tal-bir, inkluż dettalji 
dwar kwalunkwe falliment ta’ ostaklu ta’ 
bir li jirrikjedi s-sostituzzjoni jew it-tiswija 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm fallimenti li jeħtieġu bidla jew tiswija li ma tikkostitwixxix riskju għas-
sigurtà jew riskju ambjentali, fejn ma hemmx proċeduri attwali ta’ rapportar u l-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni ma tkunx utli.

Emenda 638
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-telf sinifikanti tal-integrità strutturali, 
jew it-telf tal-protezzjoni kontra l-effetti 
tan-nar jew splużjoni, jew it-telf taż-
żamma tal-istazzjon f’installazzjoni f’wiċċ 
il-baħar;

(d) it-telf sinifikanti tal-integrità strutturali, 
jew it-telf tal-protezzjoni kontra l-effetti 
tan-nar jew splużjoni, jew it-telf taż-
żamma tal-istazzjon fir-rigward ta’ 
installazzjoni mobbli li jikkostitwixxi 
riskju għas-sigurtà jew għall-ambjent;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm telf taż-żamma tal-istazzjon li ma jikkostitwixxix riskju għas-sigurtà jew 
għall-ambjenti, fejn ma hemmx proċeduri attwalii ta’ rapportar u l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni ma tkunx utli.

Emenda 639
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) aċċident kbir għall-ambjent. (j) aċċident kbir li jirriżulta f’effetti ħżiena 
sinifikanti għall-ambjent.

Or. en

Emenda 640
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 għandha tikkonsisti kemm 
f’informazzjoni fattwali kif ukoll dejta 
analitika rigward l-operazzjonijiet taż-żejt 
u l-gass, u għandha tkun mingħajr 
ambigwitajiet. L-informazzjoni u d-dejta 
pprovduta għandha tkun tali li l-
prestazzjoni tal-operaturi individwali tista’ 
titqabbel, mhux biss fi ħdan Stat Membru 
imma wkoll fost l-industrija b'mod sħiħ 
bejn l-Istati Membri.

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 għandha tikkonsisti kemm 
f’informazzjoni fattwali kif ukoll dejta 
analitika rigward l-operazzjonijiet taż-żejt 
u l-gass, u għandha tkun mingħajr 
ambigwitajiet. L-informazzjoni għandha 
wkoll tiddeskrivi l-effettività globali tal-
miżuri u l-kontrolli implimentati mill-
operatur u, fejn xieraq, l-industrija b’mod 
ġenerali, b’mod partikolari bl-għan li jiġu 
evitati aċċidenti kbar u li jiġi minimizzat 
ir-riskju. L-informazzjoni u d-dejta 
pprovduta għandha tkun tali li l-esperjenzi
tal-operaturi individwali tista’ titqabbel, 
mhux biss fi ħdan Stat Membru imma 
wkoll fost l-industrija b'mod sħiħ bejn l-
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Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza tal-punt 4 għandha tiġi emendata u ttrasferita għall-Parti 3, li titratta l-
informazzjoni li għandha tiġi pprovduta.  Ir-referenza għall-prestazzjoni għandha tiġi 
emendata wkoll, billi r-rekwiżiti għall-informazzjoni ma jistgħux jintużaw biex tiġi evalwata 
b’mod effettiv il-prestazzjoni tal-operaturi.

Emenda 641
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-ġbir u l-immuntar tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 
huwa li jipprovdi twissija bikrija ta’
(aktar) deterjorament tal-ostakli kruċjali 
tas-sikurezza u tal-ambjent, sabiex jittieħdu 
miżuri korrettivi proattivi. L-informazzjoni 
għandha tistabbilixxi wkoll l-effettività 
kumplessiva tal-miżuri u l-kontrolli 
implimentati mill-operaturi individwali u 
l-industrija b’mod sħiħ, b’mod partikolari 
biex ikunu evitati perikli ta’ aċċidenti 
kbar u biex ikunu mminimizzati r-riskji 
għall-ambjent.

4. L-għan tal-ġbir u l-immuntar tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 
huwa li jipprovdi twissija ta’ inċidenti li 
huma potenzjalment relatati mad-
deterjorament tal-ostakli kruċjali tas-
sikurezza u tal-ambjent, sabiex jiġi 
ddeterminat jekk huwiex xieraq li jittieħdu 
miżuri korrettivi proattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza għandha tiġi emendata u ttrasferita għall-punt 3, li titratta l-informazzjoni 
li għandha tiġi pprovduta.

Emenda 642
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikunu ssodisfatti r-rekwiżiti tal-
Artikolu 23, għandu jkun żviluppat 
format issimplifikat biex titħaffef il-
pubblikazzjoni tad-dejta rilevanti skont il-
paragrafu 2 u tħejjija tar-Rapporti skont 
l-Artikolu 24 b’mod li jkunu aċċessibbli 
b’mod faċli għall-pubbliku u jitħaffef it-
tqabbil transkonfinali tad-dejta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formati tar-rapportar, l-għan u d-disponibbiltà pubblika huma ddettaljati fl-artikoli 
rilevanti, u mhuwiex neċessarju li l-informazzjoni fl-anness tiġi ripetuta.


