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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dotyczy całego tekstu; jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian.

Poprawka 95
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Ta poprawka dotyczy całego tekstu.)
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Or. en

Poprawka 96
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący Nie dotyczy wersji polskiej.
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 97
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ograniczenie występowania poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ograniczenie w jak najszerszym zakresie 
występowania poważnych wypadków 
występujących w trakcie działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
zwiększone zostanie bezpieczeństwo 
pracowników, określone zostaną 
minimalne warunki bezpiecznego 
poszukiwania, badania i wydobycia ropy 
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produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

naftowej i gazu ziemnego oraz ograniczone 
zostaną potencjalne zakłócenia 
wewnętrznej produkcji energii w Unii, a 
także usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

Or. en

Poprawka 98
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ograniczenie występowania poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

(2) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ograniczenie występowania poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.
(Ta poprawka dotyczy całego tekstu.)

Or. en

Poprawka 99
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ograniczenie występowania poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ograniczenie do absolutnego minimum 
występowania poważnych wypadków 
występujących w trakcie działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

Or. en

Poprawka 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Działalność związana z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich jest prowadzona w coraz 
bardziej wymagających i skrajnych 
warunkach, a wypadki z nią związane 
mogą mieć katastrofalne i nieodwracalne 
skutki dla środowiska morskiego i 
przybrzeżnego, a także istotny negatywny 
wpływ na gospodarki przybrzeżne.

Or. en
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Poprawka 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ryzyko wystąpienia poważnego 
wypadku podczas prowadzenia 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich jest znaczne. W związku 
z tym, ograniczając ryzyko 
zanieczyszczenia wód morskich, niniejsza 
inicjatywa powinna przyczynić się do 
zwiększenia ochrony środowiska 
morskiego, a w szczególności do 
osiągnięcia najpóźniej do 2020 r. dobrego 
stanu ekologicznego środowiska 
morskiego, zgodnie z celem określonym 
w art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej).

(5) Ryzyko wystąpienia poważnego 
wypadku podczas prowadzenia 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich jest znaczne. W związku 
z tym, ograniczając ryzyko 
zanieczyszczenia wód morskich, niniejsza 
inicjatywa powinna przyczynić się do 
zwiększenia ochrony środowiska 
morskiego, a w szczególności do 
osiągnięcia najpóźniej do 2020 r. dobrego 
stanu ekologicznego środowiska 
morskiego, zgodnie z celem określonym 
w art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej), a także do 
poprawy norm bezpieczeństwa 
pracowników pracujących w morskich 
instalacjach wydobywczych zgodnie z 
przeglądem dyrektywy 92/91/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 92/91/EWG określająca minimalne wymagania mające na celu poprawę 
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, które zajmują się wydobyciem kopalin (na 
lądzie i ze złóż podmorskich), przygotowywaniem wydobytych dóbr do sprzedaży itd., jest 
obecnie poddawana przeglądowi w celu poprawy norm bezpieczeństwa.

Poprawka 102
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie
z obecnymi uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności nie zawsze jest jasność 
co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód. 

(8) Obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Należy 
zapewnić, by zgodnie z obecnymi 
uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności przed rozpoczęciem 
działalności zawsze była jasność co do 
tego, która strona jest odpowiedzialna, oraz 
by strona odpowiedzialna była w stanie 
pokryć wszystkie koszty usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód, 
ostatecznie za pośrednictwem systemów 
wzajemnej rekompensaty.

Or. en

Poprawka 103
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 

(8) Obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
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w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie 
z obecnymi uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności nie zawsze jest jasność 
co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód. 

gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie 
z określonymi obecnymi uregulowaniami 
dotyczącymi odpowiedzialności nie zawsze 
jest jasność co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że nie dotyczy to wszystkich jurysdykcji. W wielu państwach członkowskich 
od samego początku jest jasność co do tego, która strona jest odpowiedzialna.

Poprawka 104
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie 
z obecnymi uregulowaniami dotyczącymi
odpowiedzialności nie zawsze jest jasność 
co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 105
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie 
z obecnymi uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności nie zawsze jest jasność 
co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód.

(8) Obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie dają pełnej 
gwarancji zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia wypadków w morskich 
instalacjach wydobywczych w całej Unii 
i nie gwarantują szybkiej i skutecznej 
reakcji w razie wypadku na wodach Unii. 
Zgodnie z obecnymi uregulowaniami 
dotyczącymi odpowiedzialności nie zawsze 
jest jasność co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1994/22/WE z 30 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i wydobycie 
węglowodorów działalność związana z 

(9) Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1994/22/WE z 30 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i wydobycie 
węglowodorów działalność związana z 
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wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w Unii 
może być prowadzona pod warunkiem 
uzyskania zezwolenia. W tym kontekście 
konieczne jest ustanowienie właściwego 
organu do celów analizy ryzyka 
technicznego i finansowego, a także, w 
stosownych przypadkach, do celów oceny 
dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy występującego o wyłączne 
zezwolenie na działalność poszukiwawczo-
wydobywczą pod względem stosowania 
odpowiedzialnych praktyk. Istnieje 
potrzeba zapewnienia, że weryfikując 
zdolności techniczne i finansowe 
posiadacza zezwolenia, właściwy organ 
dokładnie sprawdzi również jego zdolność 
do zapewnienia ciągłej, bezpiecznej 
i efektywnej działalności we wszystkich 
możliwych do przewidzenia warunkach.

wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w Unii 
może być prowadzona pod warunkiem 
uzyskania zezwolenia. W tym kontekście 
konieczne jest ustanowienie organu 
wydającego zezwolenia do celów analizy 
ryzyka technicznego i finansowego, 
a także, w stosownych przypadkach, do 
celów oceny dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy występującego o wyłączne 
zezwolenie na działalność poszukiwawczo-
wydobywczą pod względem stosowania 
odpowiedzialnych praktyk. Istnieje 
potrzeba zapewnienia, że weryfikując 
zdolności techniczne i finansowe 
posiadacza zezwolenia, organ wydający 
zezwolenia dokładnie sprawdzi również 
jego zdolność do zapewnienia ciągłej, 
bezpiecznej i efektywnej działalności we 
wszystkich możliwych do przewidzenia 
warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Funkcje te pełni organ wydający zezwolenia, a nie właściwy organ.

Poprawka 107
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania, 
że posiadacze zezwoleń na morską 
działalność wydobywczą zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE są również 
potencjalnymi „podmiotami 
gospodarczymi” ponoszącymi 
odpowiedzialność w rozumieniu dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za 

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania i 
jednoznacznego określenia stron 
odpowiedzialnych przed rozpoczęciem 
działalności wydobywczej.
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środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu, 
i nie mają prawa do przeniesienia 
odpowiedzialności w tym względzie na 
strony trzecie, które są ich 
podwykonawcami.

Or. en

Poprawka 108
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania, 
że posiadacze zezwoleń na morską 
działalność wydobywczą zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE są również 
potencjalnymi „podmiotami 
gospodarczymi” ponoszącymi 
odpowiedzialność w rozumieniu 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, i nie mają prawa 
do przeniesienia odpowiedzialności w tym 
względzie na strony trzecie, które są ich
podwykonawcami.

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania, 
że posiadacz zezwolenia na morską 
działalność wydobywczą zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE jest również 
„podmiotem gospodarczym” ponoszącym
odpowiedzialność w rozumieniu 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, i nie ma prawa 
do przeniesienia odpowiedzialności w tym 
względzie na strony trzecie, które są jego
podwykonawcami.

Or. en

Poprawka 109
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W odniesieniu do innych 
zobowiązań strony odpowiedzialne należy 
jednoznacznie określić przed 
rozpoczęciem morskiej działalności 
wydobywczej.

Or. en

Poprawka 110
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG (z 
późniejszymi zmianami), która dotyczy 
działalności związanej z poszukiwaniem 
i wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko 
między innymi z powodu ich charakteru, 
rozmiarów lub lokalizacji, podlegają 
ocenie w odniesieniu do ich skutków przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję. 
Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG, jeśli 
działanie wymaga uzyskania zezwolenia na 
inwestycję, efektywny udział 
społeczeństwa należy zapewnić zgodnie 
z Konwencją Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska.

(12) Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG (z 
późniejszymi zmianami), która dotyczy 
działalności związanej z poszukiwaniem 
i wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko 
między innymi z powodu ich charakteru, 
rozmiarów lub lokalizacji, podlegają 
ocenie w odniesieniu do ich skutków przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję. 
Zgodnie z konwencją z Aarhus oraz 
dyrektywą 85/337/EWG, jeśli działanie 
wymaga uzyskania zezwolenia na 
inwestycję, efektywny udział 
społeczeństwa należy zapewnić zgodnie 
z Konwencją Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. Członek 
zainteresowanej społeczności powinien 
mieć możliwość odwołania się do wymiaru 
sprawiedliwości, co przyczyni się do 
ochrony prawa do życia w środowisku 
odpowiednim dla własnego zdrowia i 
samopoczucia.
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Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to zostało zaczerpnięte z punktu 27 preambuły dyrektywy 2010/75/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Poprawka 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W Unii można znaleźć już przykłady 
właściwych norm w krajowych 
uregulowaniach dotyczących działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich. 
Normy te są jednak niejednolicie 
stosowane w całej Unii i jak do tej pory 
żadne państwo członkowskie nie 
wprowadziło do swojego porządku 
prawnego wszystkich najlepszych praktyk 
regulacyjnych, których celem jest 
zapobieganie poważnym wypadkom 
w morskich obiektach wydobywczych lub 
ograniczanie ich skutków dla ludzi 
i środowiska. Najlepsze praktyki 
regulacyjne powinny umożliwić 
wprowadzenie skutecznych uregulowań w 
zakresie bezpieczeństwa i środowiska 
poprzez przekazanie odpowiednich funkcji 
wspólnemu właściwemu organowi 
(„właściwy organ”), który może korzystać 
z zasobów jednej z agencji krajowych lub z 
zasobów większej liczby takich agencji.

(13) W Unii można znaleźć już przykłady 
właściwych norm w krajowych 
uregulowaniach dotyczących działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich. 
Normy takie są również tworzone przez 
organizacje międzynarodowe. Normy te są 
jednak niejednolicie stosowane w całej 
Unii i jak do tej pory żadne państwo 
członkowskie nie wprowadziło do swojego 
porządku prawnego wszystkich 
najlepszych praktyk regulacyjnych, 
których celem jest zapobieganie 
poważnym wypadkom w morskich 
obiektach wydobywczych lub ograniczanie 
ich skutków dla ludzi i środowiska. 
Najlepsze praktyki regulacyjne powinny 
umożliwić wprowadzenie skutecznych 
uregulowań w zakresie bezpieczeństwa 
i środowiska poprzez przekazanie 
odpowiednich funkcji wspólnemu 
właściwemu organowi („właściwy organ”), 
który może korzystać z zasobów jednej z 
agencji krajowych lub z zasobów większej 
liczby takich agencji.

Or. lt
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Poprawka 112
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Ze względu na wysoki poziom 
bezpieczeństwa, jaki zapewniają najlepsze 
praktyki stosowane na wodach 
europejskich, i w celu zharmonizowania 
norm w skali międzynarodowej Unia 
Europejska powinna odegrać wiodącą 
rolę w ramach odpowiednich instytucji 
międzynarodowych w celu 
rozpropagowania wspomnianych 
najlepszych praktyk w państwach trzecich, 
tak aby każda instalacja, niezależnie od jej 
położenia geograficznego i prawa 
mającego zastosowanie, spełniała wysokie 
wymogi w zakresie ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 113
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Właściwy organ powinien zachować 
pełną niezależność od krajowych 
podmiotów gospodarczych, co pozwoli 
utrzymać właściwy rozdział między 
działaniami związanymi z zapewnieniem 
rozwoju gospodarczego a działaniami 
regulacyjnymi dotyczącymi środowiska 
i bezpieczeństwa.

(16) Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie licencji i zezwoleń na 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich oraz organ odpowiedzialny 
za ocenę warunków środowiskowych i 
zdrowotnych oraz warunków 
bezpieczeństwa powinny zachować pełną 
niezależność od krajowych podmiotów 
gospodarczych, co pozwoli utrzymać 
właściwy rozdział między działaniami 
związanymi z zapewnieniem rozwoju 
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gospodarczego a działaniami 
regulacyjnymi dotyczącymi środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uregulowania prawne dotyczące 
działalności związanej z eksploatacją złóż 
podmorskich powinny dotyczyć 
działalności prowadzonej zarówno na 
instalacjach stałych, jak i ruchomych, oraz 
powinny obejmować cały cykl działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej, od 
projektu instalacji aż do zaprzestania 
jej eksploatacji i jej trwałego wyłączenia.

(19) uregulowania prawne dotyczące 
działalności związanej z eksploatacją złóż 
podmorskich powinny dotyczyć
działalności prowadzonej zarówno na 
instalacjach stałych, jak i ruchomych, oraz 
powinny obejmować cały cykl działalności 
poszukiwawczej (włączając przesyłanie 
przez gazociągi) i wydobywczej, od 
projektu instalacji aż do zaprzestania 
jej eksploatacji i jej trwałego wyłączenia;

Or. lt

Poprawka 115
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Najlepsze praktyki operacyjne 
stosowane obecnie w zakresie 
zapobiegania poważnym wypadkom 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich opierają się na osiąganiu 
pożądanych wyników dzięki dokładnej 
ocenie ryzyka i niezawodnym systemom 
zarządzania.

(20) Najlepsze praktyki operacyjne 
stosowane obecnie w zakresie 
zapobiegania poważnym wypadkom 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich opierają się na podejściu 
polegającym na ustalaniu celów oraz na 
osiąganiu pożądanych wyników dzięki 
dokładnej ocenie ryzyka i niezawodnym 
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systemom zarządzania.

Or. en

Poprawka 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z najlepszymi unijnymi 
praktykami operacyjnymi właściciele i/lub 
operatorzy obsługujący instalacje, w tym 
ruchome platformy wiertnicze, powinni 
opracować skuteczną politykę 
korporacyjną i wprowadzić właściwe 
ustalenia w celu zapobiegania poważnym 
wypadkom, a także powinni 
systematycznie dokonywać kompleksowej 
identyfikacji wszystkich głównych 
scenariuszy zagrożeń związanych 
z każdym rodzajem niebezpiecznej 
działalności, jaka może być prowadzona 
na danej instalacji. Zgodnie z tymi 
praktykami konieczna jest również ocena 
prawdopodobieństwa i skutków 
wystąpienia zdarzeń przewidzianych w 
tych scenariuszach, jak również ich 
niezbędna kontrola w ramach 
kompleksowego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. Powyższa polityka 
i ustalenia powinny być jasno 
przedstawione w dokumencie, jakim jest 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń (ang. Major Hazard Report, 
MHR). Sprawozdanie to powinno być 
porównywalne z dokumentem dotyczącym 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonym w dyrektywie 92/91/WE 
i powinno stanowić jego uzupełnienie, 
a także powinno uwzględniać 
postanowienia dotyczące oceny ryzyka 
środowiskowego oraz plany awaryjne. 
Złożenie sprawozdania dotyczącego 

(21) Zgodnie z najlepszymi unijnymi 
praktykami operacyjnymi właściciele i/lub 
operatorzy obsługujący instalacje, w tym 
ruchome platformy wiertnicze, powinni 
opracować skuteczną politykę 
korporacyjną i wprowadzić właściwe 
ustalenia w celu zapobiegania poważnym 
wypadkom, a także powinni 
systematycznie dokonywać kompleksowej 
identyfikacji wszystkich głównych 
scenariuszy zagrożeń związanych 
z każdym rodzajem niebezpiecznej 
działalności, jaka może być prowadzona 
na danej instalacji. Zgodnie z tymi 
praktykami konieczna jest również ocena 
prawdopodobieństwa i skutków 
wystąpienia zdarzeń przewidzianych w 
tych scenariuszach, jak również ich 
niezbędna kontrola w ramach 
kompleksowego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. Powyższa polityka 
i ustalenia powinny być jasno 
przedstawione w dokumencie, jakim jest 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń (ang. Major Hazard Report, 
MHR). Sprawozdanie to powinno być 
porównywalne z dokumentem dotyczącym 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonym w dyrektywie 92/91/WE 
i powinno stanowić jego uzupełnienie, 
a także powinno uwzględniać 
postanowienia dotyczące oceny ryzyka 
środowiskowego oraz plany awaryjne. 
Złożenie sprawozdania dotyczącego 
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poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi powinno być jednym z 
wymogów, który należy spełnić w ramach 
procedury udzielania zezwolenia.

poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi powinno być jednym z 
wymogów, który należy spełnić w ramach 
procedury udzielania zezwolenia. Zgodnie 
z dyrektywą 91/92/EWG pracownicy i/lub 
ich przedstawiciele powinni być 
konsultowani w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
powinni mieć możliwość udziału w 
dyskusjach na wszelkie tematy odnoszące 
się do bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Konsultacje z pracownikami powinny 
odbywać się na odpowiednich etapach 
przygotowywania MHR.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić skuteczność kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych wypadków 
na wodach Unii, sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń powinny być 
sporządzane w odniesieniu do każdego 
istotnego aspektu cyklu życia instalacji 
wydobywczej, w tym w odniesieniu do 
projektu, eksploatacji, eksploatacji 
w połączeniu z innymi instalacjami, 
poważnych modyfikacji i ostatecznego 
wyłączenia. Sprawozdanie musi zostać 
przedłożone właściwemu organowi, tak 
aby nie było możliwości rozpoczęcia 
działalności przed zatwierdzeniem 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń w ramach odpowiedniej 
procedury wydawania zezwoleń.

(22) Aby zapewnić skuteczność kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych wypadków 
na wodach Unii, sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń powinny być 
sporządzane w odniesieniu do każdego 
istotnego aspektu cyklu życia instalacji 
wydobywczej, w tym w odniesieniu do 
projektu, eksploatacji, eksploatacji 
w połączeniu z innymi instalacjami, 
poważnych modyfikacji i ostatecznego 
wyłączenia. Sprawozdanie musi zostać 
przedłożone właściwemu organowi, tak 
aby nie było możliwości rozpoczęcia 
działalności przed dokonaniem oceny, a 
następnie zatwierdzeniem sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
w ramach odpowiedniej procedury 
wydawania zezwoleń.

Or. en
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Uzasadnienie

Właściwy organ musi dokonać oceny sprawozdania dotyczącego poważnych zagrożeń, zanim 
je zatwierdzi.

Poprawka 118
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić skuteczność kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych wypadków 
na wodach Unii, sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń powinny być 
sporządzane w odniesieniu do każdego 
istotnego aspektu cyklu życia instalacji 
wydobywczej, w tym w odniesieniu do 
projektu, eksploatacji, eksploatacji 
w połączeniu z innymi instalacjami, 
poważnych modyfikacji i ostatecznego 
wyłączenia. Sprawozdanie musi zostać 
przedłożone właściwemu organowi, tak 
aby nie było możliwości rozpoczęcia 
działalności przed zatwierdzeniem 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń w ramach odpowiedniej 
procedury wydawania zezwoleń.

(22) Aby zapewnić skuteczność kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych wypadków 
na wodach Unii, sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń powinny być 
sporządzane w odniesieniu do każdego 
istotnego aspektu cyklu życia instalacji 
wydobywczej, w tym w odniesieniu do 
projektu, eksploatacji, eksploatacji 
w połączeniu z innymi instalacjami, 
poważnych modyfikacji i ostatecznego 
wyłączenia. Sprawozdanie musi zostać 
przedłożone właściwemu organowi, tak 
aby nie było możliwości rozpoczęcia 
działalności przed dokonaniem oceny, a 
następnie zatwierdzeniem sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
w ramach odpowiedniej procedury 
wydawania zezwoleń.

Or. en

Poprawka 119
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić skuteczność kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych wypadków 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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na wodach Unii, sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń powinny być 
sporządzane w odniesieniu do każdego 
istotnego aspektu cyklu życia instalacji 
wydobywczej, w tym w odniesieniu do 
projektu, eksploatacji, eksploatacji 
w połączeniu z innymi instalacjami, 
poważnych modyfikacji i ostatecznego 
wyłączenia. Sprawozdanie musi zostać 
przedłożone właściwemu organowi, tak 
aby nie było możliwości rozpoczęcia 
działalności przed zatwierdzeniem 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń w ramach odpowiedniej 
procedury wydawania zezwoleń.

Or. en

Poprawka 120
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wiercenia i naprawy odwiertów 
naftowych i gazowych powinny być 
realizowane wyłącznie przez instalacje 
zdolne technicznie do kontroli wszystkich 
przewidywalnych zagrożeń, jakie 
występują w lokalizacji odwiertu, oraz 
posiadające zatwierdzone MHR.

(23) Wiercenia i naprawy odwiertów 
naftowych i gazowych powinny być 
realizowane wyłącznie przez instalacje 
zdolne technicznie do kontroli wszystkich 
przewidywalnych zagrożeń, jakie 
występują w lokalizacji odwiertu, oraz 
posiadające zatwierdzone sprawozdanie 
dotyczące poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 121
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga 
wprowadzenia systemu kontroli elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa przez 
niezależną stronę trzecią.

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga 
wprowadzenia systemu niezależnej 
kontroli elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 122
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga 
wprowadzenia systemu kontroli elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa przez 
niezależną stronę trzecią.

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga
wprowadzenia systemu niezależnej 
kontroli elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 

(26) Ze względu na złożony charakter 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 



PE494.690v01-00 22/284 AM\911374PL.doc

PL

podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga 
wprowadzenia systemu kontroli elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa przez 
niezależną stronę trzecią.

podmorskich wdrożenie najlepszych 
praktyk przez operatorów wymaga 
wprowadzenia systemu niezależnej 
kontroli elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 124
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ocena ryzyka w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń powinna 
uwzględniać ryzyko dla środowiska, w tym 
wpływ warunków klimatycznych i zmiany 
klimatu na długofalową odporność 
instalacji, a uwzględniając fakt, iż 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich w jednym państwie 
członkowskim może w znacznym stopniu 
niekorzystnie oddziaływać na środowisko 
w innym państwie członkowskim, 
konieczne jest opracowanie 
i wprowadzenie w życie szczególnych 
ustaleń zgodnych z Konwencją o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 125
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić skuteczną reakcję na 
wypadek awarii, operatorzy powinni 
opracować plany działania na wypadek 
awarii dla poszczególnych obiektów 
w oparciu o scenariusze dotyczące ryzyka i 
zagrożeń zidentyfikowane w MHR, a także 
powinni przedłożyć te plany właściwym 
organom, jak również utrzymywać zasoby 
niezbędne do natychmiastowej realizacji 
tych planów w razie potrzeby.

(29) Aby zapewnić skuteczną reakcję na 
wypadek awarii, operatorzy powinni 
opracować plany działania na wypadek 
awarii dla poszczególnych obiektów 
w oparciu o scenariusze dotyczące ryzyka i 
zagrożeń zidentyfikowane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, a także 
powinni przedłożyć te plany właściwym 
organom, jak również utrzymywać zasoby 
niezbędne do natychmiastowej realizacji 
tych planów w razie potrzeby.

Or. en

Poprawka 126
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby uniemożliwić zlekceważenie lub 
pominięcie istotnych problemów 
związanych z bezpieczeństwem, ważne 
jest, aby wprowadzić odpowiednie środki 
umożliwiające zgłaszanie takich 
problemów oraz aby zapewnić ochronę 
osób, które zgłaszają nieprawidłowości.

(30) Aby uniemożliwić zlekceważenie lub 
pominięcie istotnych problemów 
związanych z bezpieczeństwem, ważne 
jest, aby wprowadzić odpowiednie środki 
umożliwiające zgłaszanie takich 
problemów, które to środki powinny 
obejmować regularne konsultacje z 
wybranymi przedstawicielami ds. 
bezpieczeństwa, oraz aby 
zapewnić ochronę osób, które zgłaszają 
nieprawidłowości.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby prowadzone były regularne konsultacje ze związkami zawodowymi i ich 
przedstawicielami, a najlepiej z wybranymi przedstawicielami ds. bezpieczeństwa.



PE494.690v01-00 24/284 AM\911374PL.doc

PL

Poprawka 127
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Unijna grupa organów ds. 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich, 
ustanowiona decyzją Komisji z dnia 19 
stycznia 2012 r.1, powinna 
przeanalizować, w porozumieniu z 
operatorami, czy możliwe jest 
ustanowienie w sektorze podmorskich złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
mechanizmu sprawozdawczości służącego 
wymianie informacji w trybie pilnym, 
podobnego do mechanizmu 
funkcjonującego w przemyśle lotniczym, 
w celu zapewnienia, że informacje o 
wypadku są udostępniane niezwłocznie po 
jego zajściu.
1 Dz.U. C 18 z 21.1.2012, s. 8.

Or. en

Poprawka 128
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) 
oferuje Komisji i państwom członkowskim 
wsparcie techniczne i naukowe w celu 
zapewnienia minimalizacji ryzyka i 
właściwego stosowania przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich. 
EMSA powinna sprawować nadzór nad 
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inspekcjami oraz nad ustaleniami państw 
członkowskich dotyczącymi reagowania 
w przypadku awarii.

Or. en

Poprawka 129
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wypełniając zobowiązania 
wprowadzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy uwzględnić fakt, że 
wody morskie podlegające suwerenności 
lub jurysdykcji państw członkowskich 
stanowią integralną część czterech 
regionów morskich, określonych w art. 4 
ust. 1 dyrektywy 2008/56, tzn. Morza 
Bałtyckiego, północno-wschodniego 
Oceanu Atlantyckiego, Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego. Z tego 
względu należy zwiększyć koordynację 
z krajami trzecimi, których suwerenności 
lub jurysdykcji podlegają wody w tych 
regionach morskich. Odpowiednie ramy 
współpracy zapewniają regionalne 
konwencje morskie, określone w art. 3 
ust. 10 dyrektywy 2008/56.

(38) Wypełniając zobowiązania 
wprowadzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy uwzględnić fakt, że 
wody morskie podlegające suwerenności 
lub jurysdykcji państw członkowskich 
stanowią integralną część czterech 
regionów morskich, określonych w art. 4 
ust. 1 dyrektywy 2008/56, tzn. Morza 
Bałtyckiego, północno-wschodniego 
Oceanu Atlantyckiego, Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego. Z tego 
względu Unia Europejska powinna przede 
wszystkim zwiększyć koordynację 
z państwami trzecimi, których 
suwerenności lub jurysdykcji podlegają 
wody w tych regionach morskich. 
Odpowiednie ramy współpracy zapewniają 
regionalne konwencje morskie, określone 
w art. 3 ust. 10 dyrektywy 2008/56.

Or. fr

Poprawka 130
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Państwa członkowskie należące do 
Rady Arktycznej powinny, w ścisłej 
współpracy z Komisją Europejską oraz 
unijną grupą organów, promować 
najwyższe standardy w odniesieniu do 
bezpieczeństwa środowiskowego w tym 
wrażliwym i wyjątkowym ekosystemie oraz 
tworzenie międzynarodowego i najlepiej 
wiążącego instrumentu przygotowania 
i reagowania w przypadku wypadków 
zanieczyszczenia ropą w środowisku 
arktycznym.

Or. en

Poprawka 131
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny promować utworzenie 
efektywnego, międzynarodowego systemu 
regulacyjnego w celu ochrony regionu 
Arktyki przed zanieczyszczeniem ropą.

Or. en

Poprawka 132
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Sprzęt służący do tamowania 
wszelkich ewentualnych wycieków 
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powinien stanowić ważny element planów 
działania na wypadek awarii i znajdować 
się niedaleko instalacji, tak aby możliwe 
było jego szybkie wprowadzenie do akcji w 
razie poważnego wypadku.

Or. en

Poprawka 133
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby zapewnić skuteczne spełnienie 
wymogów niniejszego rozporządzenia, 
należy przyjąć skuteczne i proporcjonalne 
sankcje.

(43) Aby zapewnić skuteczne spełnienie 
wymogów niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
powinny zapewnić przyjęcie skutecznych i 
proporcjonalnych kar.

Or. en

Poprawka 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska równie 
wysokich norm ochrony środowiska 
powinny przestrzegać państwa trzecie, w 
szczególności graniczące na morzu z Unią 
Europejską.

Or. lt
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Poprawka 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Poza środkami wprowadzonymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna przeanalizować wprowadzenie 
innych odpowiednich środków mających 
na celu skuteczniejsze zapobieganie 
wypadkom związanym z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich oraz ograniczanie ich 
skutków.

(47) Poza środkami wprowadzonymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisja (za 
pośrednictwem Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje 
Wydobywcze) powinna przeanalizować 
wprowadzenie innych odpowiednich 
środków mających na celu skuteczniejsze 
zapobieganie wypadkom związanym z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich oraz 
ograniczanie ich skutków.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja ustanowiła Forum Organów Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje Wydobywcze 
w celu uzyskania wsparcia w zakresie działań związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich. Skoro taka grupa została utworzona, Komisja powinna 
współpracować w ramach tej grupy i zastanowić się nad wprowadzeniem innych 
odpowiednich środków i działań mających na celu skuteczniejsze zapobieganie wypadkom 
związanym z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich oraz 
ograniczanie ich skutków.

Poprawka 136
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Poza środkami wprowadzonymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna przeanalizować wprowadzenie 
innych odpowiednich środków mających 

(47) Poza środkami wprowadzonymi 
niniejszym rozporządzeniem Komisja (za 
pośrednictwem Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje 
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na celu skuteczniejsze zapobieganie 
wypadkom związanym z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich oraz ograniczanie ich 
skutków.

Wydobywcze) powinna przeanalizować 
wprowadzenie innych odpowiednich 
środków mających na celu skuteczniejsze 
zapobieganie wypadkom związanym z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich oraz 
ograniczanie ich skutków.

Or. en

Poprawka 137
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby operatorzy prowadzący w 
ich jurysdykcjach działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego wykazywali swoją zdolność do 
zrekompensowania szkód spowodowanych 
ich działaniami dzięki zapewnieniu 
zabezpieczenia finansowego, a także 
powinny ocenić, jakie instrumenty (np. 
fundusze, gwarancje bankowe, 
ubezpieczenie lub wspólne ponoszenie 
ryzyka) są odpowiednie do tego celu.

Or. en

Poprawka 138
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 
ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 

(48) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby operatorzy wykazywali swoją zdolność 
do zrekompensowania szkód 
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ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

spowodowanych ich działaniami na 
wszystkich etapach realizacji 
przedsięwzięć morskich (wydobycie, 
eksploatacja i likwidacja). Ponieważ żadne 
istniejące finansowe instrumenty 
zabezpieczające, w tym ustalenia 
dotyczące wspólnego ponoszenia ryzyka 
(risk pooling), nie są wystarczające, aby 
pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi służące zwiększeniu dostępności 
instrumentów zabezpieczenia finansowego, 
oraz zapewniających ustalenia (np. 
obowiązkowe ubezpieczenie, fundusze 
rezerwowe, gwarancje bankowe lub 
wspólne ponoszenie ryzyka). Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, do dnia 20 grudnia 2013 r., 
sprawozdanie dotyczące wyników i 
wniosków. Do czasu przyjęcia przez UE 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
finansowego państwa członkowskie 
określą, które instrumenty są odpowiednie 
dla zapewnienia, że operatorzy wykazują 
zabezpieczenie finansowe, oraz 
powiadomią o nich w terminie jednego 
roku po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 139
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 
ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 
ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

(48) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby operatorzy działający w 
ich jurysdykcjach wykazywali swoją 
zdolność do zrekompensowania szkód 
spowodowanych ich działaniami dzięki 
zapewnieniu zabezpieczenia finansowego, 
a także powinny zadecydować, jakie 
instrumenty (np. ubezpieczenie, fundusze 
rezerwowe, gwarancje bankowe lub 
wspólne ponoszenie ryzyka) są 
odpowiednie do tego celu. Ponieważ żadne 
istniejące finansowe instrumenty 
zabezpieczające, w tym ustalenia 
dotyczące wspólnego ponoszenia ryzyka 
(risk pooling), nie są wystarczające, aby 
pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi służące zwiększeniu dostępności 
instrumentów zabezpieczenia finansowego, 
oraz zapewniających ustalenia. Komisja 
powinna przedstawić sprawozdanie na 
temat ustaleń i wniosków w terminie 
jednego roku po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 140
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 
ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 
ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

(48) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby operatorzy działający w 
ich jurysdykcjach wykazywali swoją 
zdolność do zrekompensowania szkód 
spowodowanych ich działaniami dzięki 
zapewnieniu zabezpieczenia finansowego, 
a także powinny zadecydować, jakie 
instrumenty (np. fundusze, gwarancje 
bankowe, ubezpieczenie lub wspólne 
ponoszenie ryzyka) są odpowiednie do 
tego celu. Ponieważ żadne istniejące 
finansowe instrumenty zabezpieczające, 
w tym ustalenia dotyczące wspólnego 
ponoszenia ryzyka (risk pooling), nie są 
wystarczające, aby pokryć wszystkie 
ewentualne koszty związane z poważnymi 
wypadkami, Komisja powinna 
przeprowadzić dalszą analizę i 
dalsze badania w celu opracowania 
odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

Or. en

Poprawka 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 

(48) Operatorzy powinni zapewnić, że 
dysponują wystarczającymi zasobami 
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ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 
ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

fizycznymi i personalnymi oraz środkami 
finansowymi, których celem jest 
minimalizacja wpływu poważnego 
wypadku i naprawa jego skutków. 
Ponieważ jednak żadne istniejące 
finansowe instrumenty zabezpieczające, 
w tym ustalenia dotyczące wspólnego 
ponoszenia ryzyka (risk pooling), nie są 
wystarczające, aby pokryć wszystkie 
ewentualne koszty związane z poważnymi 
wypadkami, Komisja powinna 
przeprowadzić dalszą analizę i 
dalsze badania w celu opracowania 
odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia, a także 
przygotować sprawozdanie w sprawie 
ustaleń i propozycji w ciągu jednego roku 
od jego przyjęcia.

Aby stworzyć siatkę bezpieczeństwa, w 
każdym obszarze morskim UE należy 
ustanowić programy wzajemnego 
ubezpieczenia na wypadek 
zanieczyszczenia ropą, w których 
członkostwo operatorów prowadzących 
działalność na wodach UE powinno być 
obowiązkowe. Operatorów działających w 
państwach trzecich, które swoje granice 
morskie dzielą z UE, również należy 
zachęcać do udziału w tych programach.

Or. en

Poprawka 142
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 
ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 
ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

(48) W celu zapewnienia pełnego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” oraz ponieważ żadne istniejące 
finansowe instrumenty zabezpieczające, 
w tym ustalenia dotyczące wspólnego 
ponoszenia ryzyka (risk pooling), nie są 
wystarczające, aby pokryć wszystkie 
ewentualne koszty związane z poważnymi 
wypadkami, Komisja powinna 
przeprowadzić dalszą analizę i 
dalsze badania w celu opracowania 
mechanizmów zapewniających sprawny 
system regulujący wypłatę odszkodowań 
za szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz 
zapewniających inne ustalenia.

Or. en

Poprawka 143
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Komisja i państwa członkowskie 
dopilnowują, aby operatorzy UE 
prowadzący działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
przestrzegali tak samo wysokich norm 
środowiskowych i bezpieczeństwa 
zgodnych z niniejszą dyrektywą w każdym 
miejscu na świecie, w którym prowadzą 
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działalność.

Or. en

Poprawka 144
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Komisja i państwa członkowskie 
dopilnowują, aby operatorzy UE 
prowadzący działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
przestrzegali przynajmniej tak samo 
wysokich norm środowiskowych i 
bezpieczeństwa zgodnych z niniejszą 
dyrektywą w każdym miejscu na świecie, 
w którym prowadzą działalność.

Or. en

Poprawka 145
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Prawodawstwo zapewnia, że w 
przedmiotowym sektorze przestrzega się 
przynajmniej unijnych norm 
środowiskowych i bezpieczeństwa bądź 
norm równoważnych w każdym miejscu 
na świecie, w którym prowadzona jest 
działalność.

Or. en
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Uzasadnienie

Alternatywna propozycja dotycząca poprawki nr 8 projektu sprawozdania Ivo Beleta.

Poprawka 146
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Komisja zachęca do tego, aby w 
przedmiotowym sektorze przestrzegano 
przynajmniej unijnych norm 
środowiskowych i bezpieczeństwa bądź 
norm równoważnych w każdym miejscu 
na świecie, w którym prowadzona jest 
działalność.

Or. en

Poprawka 147
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
minimalne wymogi dla sektora i organów 
krajowych w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich
prowadzonej po uzyskaniu zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE.

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
minimalne wymogi dla zapobiegania 
poważnym wypadkom i ograniczania ich 
skutków dla ludzi i środowiska w ramach 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE. Niniejsze rozporządzenie 
stosuje się do przedmiotowego sektora 
oraz do organów państw członkowskich w 
odniesieniu do działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich określonej 
w art. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jasne sprecyzowanie zakresu rozporządzenia, które koncentruje się na 
poważnych wypadkach.

Poprawka 148
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
minimalne wymogi dla sektora i organów 
krajowych w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich
prowadzonej po uzyskaniu zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE.

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
minimalne wymogi dla zapobiegania 
poważnym wypadkom i ograniczania ich 
skutków dla ludzi i środowiska w ramach 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE. Niniejsze rozporządzenie 
stosuje się do przedmiotowego sektora 
oraz do organów państw członkowskich w 
odniesieniu do działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich określonej 
w art. 2.

Or. en

Poprawka 149
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich rodzajów działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 

skreślony
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określonych w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jasne sprecyzowanie zakresu rozporządzenia, które koncentruje się na 
poważnych wypadkach.

Poprawka 150
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich rodzajów działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
określonych w art. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 151
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich powiązanych instalacji, 
instalacji podmorskich oraz połączonej z 
nimi infrastruktury, które znajdują się na 
wodach państw członkowskich, w tym 
w ich wyłącznych strefach ekonomicznych 
i na ich szelfie kontynentalnym 
w rozumieniu Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS).

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jasne sprecyzowanie zakresu rozporządzenia, które koncentruje się na 
poważnych wypadkach.

Poprawka 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje 
bez uszczerbku dla dyrektyw 85/337/WE, 
2008/1/WE oraz 2003/4/WE.

6. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje 
bez uszczerbku dla dyrektyw 85/337/WE, 
2008/1/WE, 2003/4/WE oraz 2001/42/WE.

Or. es

Uzasadnienie

Wybór konkretnej kolejności wierceń poszukiwawczych, a także ich liczba, miejsca i inne 
parametry nie są obojętne z punktu widzenia środowiska ze względu na wpływ, jaki mogą na 
nie wywrzeć. W związku z tym decyzja w tej sprawie nie powinna być jednostronna ani 
należeć wyłącznie do operatora. Przed wydaniem zezwolenia przez państwa członkowskie 
plan lub program wierceń poszukiwawczych należy poddać ocenie oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Przeprowadzenie tej oceny nie 
powinno mieć wpływu na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do każdego konkretnego wiercenia zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, która to ocena nie 
wyklucza poprzedniej, lecz ją uzupełnia.

Poprawka 153
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „możliwy do przyjęcia” oznacza
uznanie poziomu ryzyka wystąpienia 
poważnego wypadku za akceptowalny w 

1. „akceptowalny” oznacza, że poziom 
ryzyka wystąpienia poważnego wypadku 
jest ograniczony w na tyle wysokim 
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na tyle wysokim stopniu, że przeznaczenie 
większej ilości czasu oraz dodatkowych 
zasobów lub kosztów na jego obniżenie 
nie zapewni znaczącego zmniejszenia 
ryzyka;

stopniu, że przeznaczenie większej ilości 
czasu oraz dodatkowych zasobów lub 
kosztów wymaganych do dalszego jego 
obniżenia byłoby rażąco niewspółmierne 
do ryzyka;

Or. en

Poprawka 154
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „możliwy do przyjęcia” oznacza 
uznanie poziomu ryzyka wystąpienia 
poważnego wypadku za akceptowalny w
na tyle wysokim stopniu, że przeznaczenie 
większej ilości czasu oraz dodatkowych 
zasobów lub kosztów na jego obniżenie nie 
zapewni znaczącego zmniejszenia ryzyka;

1. „akceptowalny” oznacza warunki 
eksploatacji, w których środki reagowania 
są dostępne i nie są zbyt drogie, a poziom 
ryzyka wystąpienia poważnego wypadku 
został ograniczony w takim możliwie 
najwyższym stopniu, że przeznaczenie 
większej ilości czasu oraz dodatkowych 
zasobów lub kosztów na jego obniżenie nie 
zapewni znaczącego zmniejszenia ryzyka;
(W przypadku przyjęcia tej poprawki 
termin „możliwy do przyjęcia” w art. 3 ust. 
4 również powinien zostać zastąpiony 
terminem „akceptowalny”.)

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „zatwierdzenie” oznacza przekazanie 
operatorowi przez właściwy organ 
wiadomości na piśmie o pomyślnym 
zakończeniu analizy sprawozdania 

2. „zatwierdzenie” oznacza przekazanie 
przez właściwy organ wiadomości na 
piśmie, że z jego oceny sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń wynika, 
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dotyczącego poważnych zagrożeń, 
złożonego przez operatora zgodnie 
z wymogami niniejszego rozporządzenia;

że opisane ustalenia i środki jako całość 
prawdopodobnie przyczynią się do 
osiągnięcia zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, pod warunkiem że będą 
wdrażane w opisany sposób;

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie oznacza opinię organu regulacyjnego, zgodnie z którą ustalenia i środki 
opisane w sprawozdaniu dotyczącym poważnych zagrożeń jako całość przyczynią się do 
osiągnięcia zgodności, pod warunkiem że będą wdrażane w opisany sposób. Aby udzielić 
zatwierdzenia, organ regulacyjny nie musi być przekonany, że zgodność zostanie osiągnięta –
takie potwierdzenie zostanie przekazane za pośrednictwem programów oceny dokonywanej po 
udzieleniu zatwierdzenia, obejmujących działania kontrolne, postępowania wyjaśniające oraz 
działania związane z egzekwowaniem przepisów.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „rozpoczęcie działalności” oznacza 
moment, w którym instalacja jest po raz 
pierwszy wykorzystywana do działalności, 
do której jest przeznaczona;

5. „rozpoczęcie działalności” oznacza 
moment, w którym instalacja lub 
powiązana infrastruktura jest po raz 
pierwszy wykorzystywana do działalności, 
do której jest przeznaczona;

Or. en

Uzasadnienie

W tej definicji należy wyraźnie określić, że rozpoczęcie działalności następuje w momencie 
uwolnienia ropy naftowej po raz pierwszy. To właśnie od tego momentu liczą się terminy 
przedłożenia analizy bezpieczeństwa.

Poprawka 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „powiązana infrastruktura” oznacza 
morskie urządzenia wydobywcze, rurociąg 
lub inną instalację powyżej lub poniżej 
powierzchni wody wykorzystywaną do
transportu ropy naftowej i gazu do innej 
pobliskiej instalacji, obiekt lądowy 
wykorzystywany do celów przetwarzania
lub magazynowania lub obiekt służący do 
transportu i załadunku ropy naftowej na 
tankowce dowozowe;

7. „powiązana infrastruktura” oznacza 
każdy odwiert (oraz powiązane elementy, 
uzupełniające jednostki i urządzenia) 
podłączony do instalacji oraz każdy 
mechanizm rurociągowy stosowany w 
odległości 500 m od głównego elementu 
instalacji wydobywczej, do której jest 
podłączony, lub wszelkie prace 
rurociągowe prowadzone w takiej 
odległości, a także każdy mechanizm 
zamocowany do głównego elementu 
instalacji wydobywczej lub wszelkie prace 
prowadzone na takim elemencie;

Or. en

Poprawka 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „powiązana infrastruktura” oznacza 
morskie urządzenia wydobywcze, rurociąg 
lub inną instalację powyżej lub poniżej 
powierzchni wody wykorzystywaną do 
transportu ropy naftowej i gazu do innej 
pobliskiej instalacji, obiekt lądowy 
wykorzystywany do celów przetwarzania 
lub magazynowania lub obiekt służący do 
transportu i załadunku ropy naftowej na 
tankowce dowozowe;

7. „powiązana infrastruktura” oznacza 
morskie urządzenia wydobywcze, rurociąg 
lub inną instalację powyżej lub poniżej 
powierzchni wody wykorzystywaną do 
transportu ropy naftowej i gazu do innej 
pobliskiej instalacji, obiekt lądowy 
wykorzystywany do celów przetwarzania 
lub magazynowania lub obiekt służący do 
transportu i załadunku ropy naftowej na 
tankowce dowozowe lub statek 
przewożący gaz;

Or. lt
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Poprawka 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. „podmiot” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną albo grupę takich 
osób;

Or. en

Poprawka 160
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „procedura wydawania zezwoleń” 
oznacza procedurę szczegółowej oceny 
przez właściwy organ wszystkich 
odpowiednich informacji dotyczących 
planowanej działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, której 
zakończeniem jest zatwierdzenie 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń przez właściwy organ
i potwierdzenie braku sprzeciwu wobec 
złożonego przez operatora zawiadomienia 
o eksploatacji odwiertu lub o działalności 
połączonej;

8. „procedura wydawania zezwoleń” 
oznacza procedurę szczegółowej oceny 
przez właściwy organ wszystkich 
odpowiednich informacji dotyczących 
planowanej działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, której 
zakończeniem jest zatwierdzenie 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń przez właściwy organ 
i potwierdzenie braku sprzeciwu ze strony 
właściwego organu wobec złożonego 
przez operatora zawiadomienia o 
eksploatacji odwiertu lub o działalności 
połączonej;

Or. en

Poprawka 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „procedura wydawania zezwoleń” 
oznacza procedurę szczegółowej oceny 
przez właściwy organ wszystkich 
odpowiednich informacji dotyczących 
planowanej działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, której 
zakończeniem jest zatwierdzenie 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń przez właściwy organ 
i potwierdzenie braku sprzeciwu wobec 
złożonego przez operatora zawiadomienia 
o eksploatacji odwiertu lub o działalności 
połączonej;

8. „procedura wydawania zezwoleń” 
oznacza procedurę szczegółowej oceny 
przez właściwy organ wszystkich 
odpowiednich informacji dotyczących 
planowanej działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, której 
zakończeniem jest zatwierdzenie 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń i potwierdzenie braku sprzeciwu 
ze strony właściwego organu wobec 
złożonego przez operatora zawiadomienia 
o działalności połączonej lub 
zawiadomienia o eksploatacji odwiertu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „strefa zamknięta” oznacza określony 
przez państwo członkowskie obszar wokół 
instalacji, w którym obowiązuje zakaz 
prowadzenia wszelkiej niepowiązanej 
działalności;

9. „strefa bezpieczeństwa” oznacza 
określony przez państwo członkowskie 
obszar wokół instalacji lub powiązanej 
infrastruktury, w którym obowiązuje 
zakaz prowadzenia wszelkiej 
niepowiązanej działalności;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „zezwolenie na poszukiwania” 
oznacza zezwolenie udzielone przez 
państwo członkowskie na poszukiwanie 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
w warstwach podziemnych obszaru 
będącego przedmiotem zezwolenia, ale nie 
na wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego do celów komercyjnych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tę definicję należy skreślić, ponieważ w związku z poprawką art. 4 stała się ona zbędna.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „zewnętrzne plany działania na 
wypadek awarii” oznaczają lokalne, 
krajowe lub regionalne strategie 
zapobiegania dalszym negatywnym 
skutkom wypadku związanego 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub 
strategie ograniczania takich skutków, w 
ramach których wykorzystuje się wszystkie 
dostępne zasoby w dodatku do tych 
zasobów, które opisano w wewnętrznych 
planach działania na wypadek awarii;

11. „zewnętrzne plany działania na 
wypadek awarii” oznaczają lokalne, 
krajowe lub regionalne strategie 
zapobiegania dalszym negatywnym 
skutkom wypadku związanego 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub 
strategie ograniczania takich skutków, w 
ramach których wykorzystuje się wszystkie 
dostępne zasoby operatora, w tym zasoby, 
które opisano w wewnętrznych planach 
działania na wypadek awarii, a także 
wszelkie dodatkowe zasoby udostępnione 
przez państwa członkowskie;

Or. en
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Poprawka 165
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią” oznacza ocenę i potwierdzenie 
ważności oświadczeń pisemnych przez 
osobę fizyczną lub prawną, która nie jest 
pod kontrolą lub wpływem autora tych 
oświadczeń;

12. „niezależna weryfikacja” oznacza 
pisemny system mający na celu zapewnić, 
za pomocą środków opisanych w art. 15 i 
części 5 załącznika II, że elementy 
kluczowe dla bezpieczeństwa oraz dany 
obiekt nadają się lub, w przypadku gdy 
dopiero mają zostać oddane do użytku, 
będą nadawały się do eksploatacji oraz że, 
w przypadku gdy zostały już oddane do 
użytku, będą utrzymywane w dobrym 
stanie i kondycji technicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Z wniosku Komisji nie wynika jasno, czy definiuje on stronę trzecią czy system weryfikacji.

Poprawka 166
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią” oznacza ocenę i potwierdzenie 
ważności oświadczeń pisemnych przez
osobę fizyczną lub prawną, która nie jest
pod kontrolą lub wpływem autora tych 
oświadczeń;

12. „niezależna weryfikacja” oznacza 
ocenę i potwierdzenie ważności tego, co 
jest analizowane przez kompetentną 
osobę/właściwy organ niezależne od 
przedmiotu analizy, a także linii 
zarządzania osób, których praca jest
kontrolowana;

Or. en
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Poprawka 167
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią” oznacza ocenę i potwierdzenie 
ważności oświadczeń pisemnych przez 
osobę fizyczną lub prawną, która nie jest 
pod kontrolą lub wpływem autora tych 
oświadczeń;

12. „niezależna weryfikacja” oznacza 
ocenę i potwierdzenie ważności 
oświadczeń pisemnych przez osobę 
fizyczną lub prawną dającą wystarczające 
gwarancje niezależności;

(Zmiana ta dotyczy całego rozpatrywanego 
tekstu legislacyjnego; jej przyjęcie wiąże 
się z koniecznością wprowadzenia zmian 
technicznych w całym dokumencie.)

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „sektor” oznacza przedsiębiorstwa 
prywatne, które są bezpośrednio 
zaangażowane w działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, lub których 
działania są ściśle związane z taką 
działalnością;

13. „sektor” oznacza podmioty, które są 
bezpośrednio zaangażowane w działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, lub 
których działania są ściśle związane z taką 
działalnością;

Or. en



PE494.690v01-00 48/284 AM\911374PL.doc

PL

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest rozszerzenie definicji w celu zapewnienia, że nie wyklucza ona 
przedsiębiorstw będących własnością państw członkowskich.

Poprawka 169
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „sektor” oznacza przedsiębiorstwa 
prywatne, które są bezpośrednio 
zaangażowane w działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, lub których 
działania są ściśle związane z taką 
działalnością;

13. „sektor” oznacza przedsiębiorstwa 
prywatne lub podmioty publiczne, które są 
bezpośrednio zaangażowane w działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, lub 
których działania są ściśle związane z taką 
działalnością;

Or. en

Poprawka 170
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „instalacja” oznacza instalację 
wydobywczą lub inną niż wydobywcza;

14. „instalacja” oznacza instalację 
stacjonarną lub ruchomą albo ich 
połączenie na stałe połączone łącznikami, 
lub inne elementy wykorzystywane do 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub w 
związku z tą działalnością; 

Or. en



AM\911374PL.doc 49/284 PE494.690v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „instalacja” oznacza instalację
wydobywczą lub inną niż wydobywcza;

14. „instalacja” oznacza stały mechanizm 
stacjonarny lub mechanizm mobilny albo 
połączenie mechanizmów na stałe 
połączonych łącznikami lub innymi 
elementami, wykorzystywane do 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub w 
związku z tą działalnością;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „wewnętrzne plany reagowania na 
wypadek awarii” oznaczają zestawienia 
środków, przygotowywane na mocy 
niniejszego rozporządzenia przez 
operatorów, które mają zapobiec dalszym 
negatywnym skutkom wypadku 
związanego z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich lub 
które mają ograniczyć takie skutki 
w strefie zamkniętej wokół instalacji;

15. „wewnętrzne plany reagowania na 
wypadek awarii” oznaczają zestawienia 
środków, przygotowywane na mocy 
niniejszego rozporządzenia przez 
operatorów, które mają zapobiec dalszym 
negatywnym skutkom wypadku 
związanego z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich lub 
które mają ograniczyć takie skutki;

Or. en

Uzasadnienie

Operator powinien dysponować całościowym planem łagodzenia wszystkich skutków 
poważnego wypadku związanego z jego działalnością, obojętnie gdzie takie skutki mogłyby 
wystąpić. Fragment „w strefie zamkniętej wokół instalacji” powinien zatem zostać skreślony, 
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ponieważ operatorzy mają obowiązek reagować na każdy wypadek, niezależnie od tego, czy 
jego skutki wykraczają poza strefę bezpieczeństwa.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. „licencja” oznacza zezwolenie 
nadające wyłączne prawa do celów 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „licencja” należy zdefiniować, aby nadać kontekst art. 2 ust. 16 i art. 2 ust. 17.

Poprawka 174
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. „obszar będący przedmiotem 
zezwolenia” oznacza obszar geograficzny 
będący przedmiotem zezwolenia zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE;

16. „obszar będący przedmiotem 
zezwolenia” oznacza obszar geograficzny 
będący przedmiotem zezwolenia;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli zezwolenie zostało zdefiniowane, odniesienie do dyrektywy nie jest wymagane.
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Poprawka 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. „posiadacz zezwolenia” oznacza 
podmiot posiadający zezwolenie na 
prowadzenie morskiej działalności 
wydobywczej zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE;

17. „posiadacz zezwolenia” oznacza 
podmiot posiadający lub współposiadający 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli zezwolenie zostało zdefiniowane, odniesienie do dyrektywy nie jest wymagane.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem 
lub znaczny wyciek węglowodorów do 
środowiska, poważne uszkodzenie 
instalacji lub znajdujących się na niej 
urządzeń, utrata integralności 
konstrukcyjnej instalacji oraz każde inne 
zdarzenie wiążące się ze śmiercią lub
poważnymi obrażeniami pięciu lub więcej 
osób znajdujących się na instalacji lub 
wykonujących pracę związaną z 
działalnością instalacji;

18. „poważny wypadek” oznacza

a) wybuch, utratę kontroli nad odwiertem, 
wyciek węglowodorów lub substancji 
niebezpiecznych pociągające za sobą 
ofiary w ludziach lub poważne obrażenia;
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b) incydent prowadzący do poważnego 
uszkodzenia instalacji lub znajdujących się 
na niej urządzeń, wraz z bezpośrednim 
ryzykiem wystąpienia ofiar w ludziach lub 
poważnych obrażeń;
c) każde inne zdarzenie powodujące 
śmierć lub poważne obrażenia pięciu lub 
więcej osób znajdujących się na morskiej 
instalacji wydobywczej, która stanowi 
źródło zagrożenia lub uczestniczy w 
działalności z nim związanej;
d) każdy poważny incydent środowiskowy;

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt jest szczególnie istotny, gdyż zapewnia objęcie definicją poważnego wypadku 
wycieków węglowodorów, które nie powodują śmierci lub poważnych obrażeń, ale mogą 
spowodować poważne szkody dla środowiska.

Poprawka 177
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem lub 
znaczny wyciek węglowodorów do 
środowiska, poważne uszkodzenie 
instalacji lub znajdujących się na niej 
urządzeń, utrata integralności 
konstrukcyjnej instalacji oraz każde inne 
zdarzenie wiążące się ze śmiercią lub 
poważnymi obrażeniami pięciu lub więcej 
osób znajdujących się na instalacji lub 
wykonujących pracę związaną z 
działalnością instalacji;

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem lub 
inne niekontrolowane zdarzenia, w tym: 
(i) znaczny wyciek węglowodorów; (ii)
utrata integralności konstrukcyjnej 
instalacji; lub (iii) śmierć lub poważne 
obrażenia. 

Or. en
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Poprawka 178
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem lub 
znaczny wyciek węglowodorów do 
środowiska, poważne uszkodzenie 
instalacji lub znajdujących się na niej 
urządzeń, utrata integralności 
konstrukcyjnej instalacji oraz każde inne 
zdarzenie wiążące się ze śmiercią lub 
poważnymi obrażeniami pięciu lub więcej 
osób znajdujących się na instalacji lub 
wykonujących pracę związaną z 
działalnością instalacji;

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem lub 
wyciek węglowodorów do środowiska, 
poważne uszkodzenie instalacji lub 
znajdujących się na niej urządzeń, utrata 
integralności konstrukcyjnej instalacji 
oraz każde inne zdarzenie wiążące się ze 
śmiercią lub poważnymi obrażeniami 
pięciu lub więcej osób znajdujących się na 
instalacji lub wykonujących pracę 
związaną z działalnością instalacji;

Or. ro

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. „poważny incydent środowiskowy” 
oznacza incydent, który może spowodować 
lub który spowodował znaczące, 
niekorzystne zmiany w środowisku, z 
uwzględnieniem wagi incydentu 
określonej w dyrektywie 2004/35/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Nowa definicja, której celem jest wsparcie definicji poważnego wypadku.
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Poprawka 180
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. „poważne zagrożenie” oznacza 
sytuację, która potencjalnie może 
spowodować poważny wypadek;

19. „poważne zagrożenie” oznacza 
sytuację, która potencjalnie może 
spowodować lub spowodowała poważny 
wypadek;

Or. en

Poprawka 181
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a. „istotna zmiana” oznacza – w 
przypadku sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń – zmianę podstawy 
zatwierdzenia pierwotnego sprawozdania, 
na przykład zmianę podstawy środków 
kontroli ryzyka opisanych w 
sprawozdaniu i/lub tam, gdzie jest to 
wymagane, zmianę mającą na celu 
poprawę odpowiedniości środków. Taka 
zmiana obejmowałaby modyfikacje 
fizyczne, dostępność nowej wiedzy lub 
nowych technologii oraz zmiany w 
zarządzaniu operacyjnym. Istotność 
zmiany może określić operator lub 
właściwy organ;

Or. en
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Poprawka 182
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. „instalacja inna niż wydobywcza” 
oznacza instalację inną niż wydobywcza, 
wykorzystywaną zarówno do celów 
wierceń poszukiwawczych, jak również 
jako instalację pomocniczą dla instalacji 
wydobywczej;

20. „instalacja inna niż wydobywcza” 
oznacza instalację inną niż wydobywcza;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie i zapewnienie, że hotele na wodzie, pływające jednostki 
magazynowe itp. są objęte przedmiotowym prawodawstwem.

Poprawka 183
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a. „lokalizacja morska” oznacza 
lokalizację na wodach państw 
członkowskich, w tym w ich wyłącznych 
strefach ekonomicznych i na ich szelfie 
kontynentalnym w rozumieniu Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS);

Or. en

Poprawka 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. „działalność związana z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich” oznacza wszelkie działania 
związane z poszukiwaniem, wydobyciem 
lub przetwarzaniem na morzu ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Działalność ta 
obejmuje transport ropy naftowej i gazu 
ziemnego przez infrastrukturę morską
połączoną z instalacją lub z instalacją 
podwodną;

21. „działalność związana z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich” oznacza wszelką działalność 
związaną z poszukiwaniem, wydobyciem 
lub przetwarzaniem na morzu ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Działalność ta 
obejmuje transport ropy naftowej i gazu 
ziemnego przez powiązaną infrastrukturę 
do morskiej instalacji wydobywczej lub 
instalacji podwodnej, lecz nie obejmuje 
transportu ropy naftowej i gazu ziemnego 
z jednego wybrzeża na drugie, w którym to 
przypadku powiązana infrastruktura 
jedynie przebiega przez jurysdykcję 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 185
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. „działalność związana z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich” oznacza wszelkie działania 
związane z poszukiwaniem, wydobyciem 
lub przetwarzaniem na morzu ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Działalność ta 
obejmuje transport ropy naftowej i gazu 
ziemnego przez infrastrukturę morską
połączoną z instalacją lub z instalacją 
podwodną;

21. „działalność związana z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich” oznacza wszelkie działania 
prowadzone na instalacjach lub w ramach 
powiązanej infrastruktury, związane z 
poszukiwaniem, wydobyciem lub 
przetwarzaniem na morzu ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Działalność ta obejmuje 
transport ropy naftowej i gazu ziemnego 
przez powiązaną infrastrukturę do bądź 
z morskiej instalacji wydobywczej lub
instalacji podwodnej;

Or. en
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Poprawka 186
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. „operator” oznacza operatora instalacji 
wydobywczej lub właściciela instalacji 
innej niż wydobywcza, jak również 
operatora eksploatującego odwiert.
Zarówno operator, jak i posiadacz 
zezwolenia są objęci definicją zawartą 
w art. 2 ust. 6 dyrektywy 2004/35/WE;

22. „operator” oznacza

- posiadacza odpowiedniego zezwolenia 
wydanego przez organ publiczny; lub
- współposiadacza zezwolenia wydanego 
przez organ publiczny oraz operatora 
wyznaczonego na mocy porozumienia w 
sprawie eksploatacji zawartego z innym 
posiadaczem lub z innymi posiadaczami 
zezwolenia; lub
- podmiot niebędący posiadaczem 
zezwolenia wydanego przez organ 
publiczny, lecz będący operatorem 
wyznaczonym na mocy porozumienia w 
sprawie eksploatacji zawartego z 
posiadaczem lub z posiadaczami 
zezwolenia;

Or. en

Poprawka 187
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. „operator” oznacza operatora instalacji 
wydobywczej lub właściciela instalacji 

22. „operator” oznacza operatora instalacji 
wydobywczej, operatora instalacji innej 
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innej niż wydobywcza, jak również
operatora eksploatującego odwiert.
Zarówno operator, jak i posiadacz 
zezwolenia są objęci definicją zawartą 
w art. 2 ust. 6 dyrektywy 2004/35/WE;

niż wydobywcza lub operatora odwiertu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli;

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza podmiot wyznaczony przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli oraz
zatwierdzony przez państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 189
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli;

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli; a w razie 
braku takiej osoby – posiadacza 
zezwolenia;

Or. en
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Poprawka 190
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli;

23. „operator instalacji wydobywczej” 
oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia, a także 
zatwierdzoną przez właściwy organ, do 
celów zarządzania głównymi funkcjami 
instalacji wydobywczej i ich kontroli;

Or. ro

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24. „właściciel” oznacza osobę 
uprawnioną do kontroli działalności 
instalacji innej niż wydobywcza;

24. „operator instalacji innej niż 
wydobywcza” oznacza podmiot 
uprawniony do kontroli działalności 
instalacji innej niż wydobywcza oraz 
zatwierdzony przez państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 192
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25. „wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego” oznacza wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego z warstw 

25. „wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego” oznacza wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego z warstw 
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podziemnych obszaru będącego 
przedmiotem zezwolenia do celów 
komercyjnych, w tym przetwarzanie ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu 
oraz ich transport przez powiązaną 
infrastrukturę złożoną z rur i innych 
elementów, a także przez głowice szybów 
na dnie morza, i/lub magazynowanie gazu 
w formacjach podpowierzchniowych w 
celu jego późniejszego odzyskania;

podziemnych obszaru morskiego będącego 
przedmiotem zezwolenia, w tym 
przetwarzanie ropy naftowej i gazu 
ziemnego na morzu oraz ich transport 
przez powiązaną infrastrukturę złożoną 
z rur i innych elementów, a także przez 
głowice szybów na dnie morza;

Or. en

Poprawka 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25. „wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego” oznacza wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego z warstw 
podziemnych obszaru będącego 
przedmiotem zezwolenia do celów 
komercyjnych, w tym przetwarzanie ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu oraz 
ich transport przez powiązaną 
infrastrukturę złożoną z rur i innych 
elementów, a także przez głowice szybów 
na dnie morza, i/lub magazynowanie gazu 
w formacjach podpowierzchniowych w 
celu jego późniejszego odzyskania;

25. „wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego” oznacza wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego z warstw 
podziemnych obszaru będącego 
przedmiotem zezwolenia do celów 
komercyjnych, w tym przetwarzanie ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu oraz 
ich transport i dostawę przez powiązaną 
infrastrukturę złożoną z rur i innych 
elementów, a także przez głowice szybów 
na dnie morza, i/lub magazynowanie gazu 
w formacjach podpowierzchniowych w 
celu jego późniejszego odzyskania;

Or. lt

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. „zezwolenie na wydobycie” oznacza 
zezwolenie udzielone przez państwo 
członkowskie na wydobycie ropy naftowej 
i gazu;

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. „przedstawiciele społeczeństwa” 
oznacza jedną osobę fizyczną lub prawną,
bądź więcej osób fizycznych lub 
prawnych, lub – zgodnie z krajowymi 
przepisami lub praktyką krajową – ich 
towarzystwa, organizacje lub grupy;

28. „przedstawiciele społeczeństwa” 
oznacza jeden podmiot bądź więcej 
podmiotów, lub – zgodnie z krajowymi 
przepisami lub praktyką krajową – ich 
towarzystwa, organizacje lub grupy;

Or. en

Poprawka 196
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29. „właściwy organ” oznacza 
(w kontekście reagowania na wypadek 
awarii spowodowanej wypadkiem na 
morskiej instalacji wydobywczej) 
podstawową organizację reagującą 
w państwie członkowskim w przypadku 
awarii, odpowiedzialną za uruchomienie 
działań w odpowiedzi na awarię 
spowodowaną poważnym wypadkiem 

29. „właściwy organ” oznacza 
(w kontekście reagowania na wypadek 
awarii spowodowanej wypadkiem na 
morskiej instalacji wydobywczej) 
podstawową organizację reagującą 
w państwie członkowskim w przypadku 
awarii, odpowiedzialną za koordynację
działań w odpowiedzi na awarię 
spowodowaną konkretnym poważnym 
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związanym z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich;

wypadkiem;

Or. en

Uzasadnienie

Operator odpowiada za uruchomienie wewnętrznego planu działania na wypadek awarii. 
Właściwy organ lub właściwe organy (w zależności od charakteru zdarzenia) będą pełniły 
rolę koordynującą oraz będą odpowiadały za uruchomienie zewnętrznych działań na wypadek 
awarii. Należy również zauważyć, że dla różnych rodzajów wypadków mogą istnieć różne 
organy reagowania.

Poprawka 197
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. „ryzyko” oznacza 
prawdopodobieństwo zaistnienia 
określonych skutków w danym okresie lub 
w danych okolicznościach;

30. „ryzyko” oznacza iloczyn 
prawdopodobieństwa, że określone 
niepożądane zdarzenie wystąpi w danym 
okresie, oraz stopień szkodliwości skutków 
tego zdarzenia, o ile ono wystąpi; 

Or. en

Poprawka 198
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. „ryzyko” oznacza 
prawdopodobieństwo zaistnienia 
określonych skutków w danym okresie lub 
w danych okolicznościach;

30. „ryzyko” oznacza połączenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego 
zdarzenia i skutków tego zdarzenia;

Or. en
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Poprawka 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30a. „elementy kluczowe dla 
bezpieczeństwa” oznaczają te części 
instalacji lub zakładu, w tym programy 
komputerowe, których awaria mogłaby 
spowodować poważny wypadek lub 
znacznie przyczynić się do poważnego 
wypadku, lub których celem jest 
zapobieganie poważnym wypadkom lub 
ograniczanie ich skutków;

Or. en

Poprawka 200
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. „odpowiedni” oznacza w pełni 
właściwy dla danego wymogu lub sytuacji 
i oparty na obiektywnych dowodach oraz 
potwierdzony analizą i porównaniem 
z właściwymi normami lub z innymi 
rozwiązaniami stosowanymi 
w porównywalnych sytuacjach przez inne 
organy lub inny sektor;

31. „odpowiedni” oznacza w pełni 
właściwy dla danego wymogu lub sytuacji 
i obiektywnie poparty jednym z 
następujących środków lub ich większą 
liczbą: uzasadnioną analizą, oceną ryzyka, 
dobrą praktyką inżynierską lub 
odniesieniem do zewnętrznych norm lub 
praktyk wskazującym, między innymi, 
gdzie odpowiednie rozwiązane było 
stosowane w porównywalnych sytuacjach 
przez inne organy lub inny sektor;

Or. en
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Poprawka 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32. „eksploatacja odwiertu” oznacza 
wykonanie odwiertu do celów 
poszukiwawczych lub wydobywczych, 
w tym zawieszenie eksploatacji, naprawę 
lub modyfikację odwiertów, trwałe 
wyłączenie lub każdą inną operację 
dotyczącą odwiertu, która może 
spowodować przypadkowe uwolnienie 
płynów lub ryzyko wystąpienia poważnego 
wypadku;

32. „eksploatacja odwiertu” oznacza każdą 
operację dotyczącą odwiertu, która może 
spowodować przypadkowe uwolnienie 
materiałów, które może potencjalnie 
doprowadzić do poważnego wypadku, w 
tym wykonanie odwiertu do celów 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, naprawę 
lub modyfikację odwiertów, zawieszenie 
eksploatacji odwiertu lub jego trwałe 
wyłączenie;

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis powinien mieć zastosowanie do odwiertów, które mogą nie nadawać się 
wyłącznie do celów poszukiwania lub wydobywania węglowodorów. Przedmiotowa definicja 
została ponadto zmieniona w celu zapewnienia, że poważne zagrożenia nadal są 
najistotniejsze.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33. „operator odwiertu” oznacza osobę 
wyznaczoną przez posiadacza zezwolenia
do celów planowania i realizacji 
eksploatacji odwiertu.

33. „operator odwiertu” oznacza podmiot 
wyznaczony do celów planowania 
i realizacji eksploatacji odwiertu oraz 
zatwierdzony przez państwo członkowskie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Nie zawsze posiadacz zezwolenia wyznacza operatora odwiertu.

Poprawka 203
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty gospodarcze stosują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapobiegania 
poważnym wypadkom podczas 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich. Właściwe 
organy sprawują nadzór nad operatorami 
i sprawdzają, czy wywiązują się oni z tego 
zobowiązania.

1. Podmioty gospodarcze dopilnowują, by 
wszelkie odpowiednie środki były 
stosowane w celu zapobiegania poważnym 
wypadkom podczas prowadzenia 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, której są operatorami.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest potwierdzenie, że podmioty inne niż operatorzy mogą stosować 
przedmiotowe środki.

Poprawka 204
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty gospodarcze stosują wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapobiegania 
poważnym wypadkom podczas 
prowadzenia działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich. Właściwe 
organy sprawują nadzór nad operatorami i 
sprawdzają, czy wywiązują się oni z tego 

1. Podmioty gospodarcze dopilnowują, by 
wszelkie odpowiednie środki były 
stosowane w celu zapobiegania poważnym 
wypadkom podczas prowadzenia 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich. Właściwe organy sprawują 
nadzór nad operatorami i sprawdzają, czy 
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zobowiązania. wywiązują się oni z tego zobowiązania. 

Or. en

Poprawka 205
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy gwarantują, że wszystkie 
podmioty, którym zlecono realizację 
poszczególnych zadań na danej instalacji,
również działają zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności w jego załącznikach IV 
i V. Operatorzy nie są zwolnieni 
z odpowiedzialności, jakiej podlegają na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nawet w 
sytuacji gdy za działania lub zaniedbania, 
które doprowadziły lub przyczyniły się do 
poważnych wypadków, odpowiedzialne są 
takie podmioty lub ich pracownicy.

2. Operatorzy podejmują wszelkie 
właściwe kroki w celu zapewnienia, że 
wszystkie podmioty, którym zlecono 
realizację poszczególnych zadań 
związanych z instalacjami lub powiązaną 
infrastrukturą, również działają zgodnie 
z wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, w szczególności w jego 
załącznikach II, IV i V. Operatorzy nie są 
zwolnieni z odpowiedzialności, jakiej 
podlegają na mocy niniejszego 
rozporządzenia, nawet w sytuacji gdy za 
działania lub zaniedbania, które 
doprowadziły lub przyczyniły się do 
poważnych wypadków, odpowiedzialne są 
takie podmioty lub ich pracownicy.

Or. en

Poprawka 206
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy gwarantują, że wszystkie 
podmioty, którym zlecono realizację 
poszczególnych zadań na danej instalacji, 
również działają zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 

2. Operatorzy podejmują wszelkie 
właściwe kroki w celu zapewnienia, że 
wszystkie podmioty, którym zlecono 
realizację poszczególnych zadań na danej 
instalacji, również działają zgodnie 
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w szczególności w jego załącznikach IV 
i V. Operatorzy nie są zwolnieni 
z odpowiedzialności, jakiej podlegają na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nawet w 
sytuacji gdy za działania lub zaniedbania, 
które doprowadziły lub przyczyniły się do 
poważnych wypadków, odpowiedzialne są 
takie podmioty lub ich pracownicy.

z wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, w szczególności w jego 
załącznikach IV i V. Operatorzy nie są 
zwolnieni z odpowiedzialności, jakiej 
podlegają na mocy niniejszego 
rozporządzenia, nawet w sytuacji gdy za 
działania lub zaniedbania, które 
doprowadziły lub przyczyniły się do 
poważnych wypadków, odpowiedzialne są 
takie podmioty lub ich pracownicy.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie zaistnienia poważnego wypadku 
operatorzy i właściwe organy stosują 
wszelkie odpowiednie środki w celu 
ograniczenia wpływu wypadku na zdrowie 
ludzi i na środowisko oraz w miarę 
możliwości w celu uniknięcia poważnych 
zakłóceń wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego w Unii.

3. W razie zaistnienia poważnego wypadku 
operatorzy stosują wszelkie odpowiednie 
środki w celu ograniczenia wpływu 
wypadku na zdrowie ludzi i na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za podejmowanie działań w przypadku awarii powinien ponosić operator, 
podczas gdy rolą właściwych organów jest zagwarantowanie tego, że operatorzy takie 
działania podejmują (jest to opisane w art. 8 i 19). Względy związane ze wstrzymaniem 
wydobycia nie powinny zakłócać reakcji na poważny wypadek. Najważniejszym priorytetem 
jest ludzkie zdrowie, a następnie wpływ na środowisko.

Poprawka 208
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego objętą 
niniejszym rozporządzeniem prowadzi się 
w oparciu o systematyczną ocenę 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych oraz ocenę ich skutków, 
a także w oparciu o środki kontroli 
wdrażane w celu zapewnienia sytuacji, w 
której ryzyko poważnych wypadków 
mających wpływ na ludzi, środowisko 
i morskie aktywa wydobywcze jest na 
poziomie możliwym do przyjęcia.

4. Operatorzy zapewniają to, że 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich objęta niniejszą dyrektywą
jest prowadzona w oparciu 
o systematyczną i regularnie 
aktualizowaną ocenę ryzyka oraz w 
oparciu o środki kontroli wdrażane w celu 
zapewnienia sytuacji, w której ryzyko 
resztkowe poważnych wypadków jest na 
akceptowalnym poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za ocenę ryzyka powinien ponosić operator.

Poprawka 209
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego objętą 
niniejszym rozporządzeniem prowadzi się 
w oparciu o systematyczną ocenę 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych oraz ocenę ich skutków, 
a także w oparciu o środki kontroli 
wdrażane w celu zapewnienia sytuacji, w 
której ryzyko poważnych wypadków 
mających wpływ na ludzi, środowisko 
i morskie aktywa wydobywcze jest na 
poziomie możliwym do przyjęcia.

4. Działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego objętą 
niniejszym rozporządzeniem prowadzi się 
w oparciu o systematyczną ocenę 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych oraz ocenę ich skutków, 
a także w oparciu o środki kontroli 
wdrażane w celu zapewnienia sytuacji, w 
której ryzyko poważnych wypadków 
mających wpływ na ludzi, środowisko 
i morskie aktywa wydobywcze jest tak 
niskie jak to praktycznie możliwe.

Or. en
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Poprawka 210
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Operatorzy zapewniają najwyższy 
poziom wydajności w zakresie 
zapobiegania wypadkom i usuwania ich 
skutków, który jest co najmniej równy 
poziomowi wynikającemu ze stosowania 
najlepszych praktyk w odniesieniu do 
wystarczalności zasobów, poziomów 
bezpieczeństwa działań, czasów wdrażania 
oraz wskaźników oczyszczania i odzysku 
ropy naftowej i gazu we wszystkich 
warunkach eksploatacji. Operatorzy 
zapewniają to, że ekstremalne warunki 
eksploatacji nie zagrażają zapobieganiu 
wypadkom ani usuwaniu ich skutków.

Or. en

Poprawka 211
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Względy dotyczące bezpieczeństwa 
w ramach procedury przyznawania 
zezwoleń na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE

Względy dotyczące bezpieczeństwa i 
aspekty środowiskowe związane z 
zezwoleniami wydawanymi zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE

Or. en



PE494.690v01-00 70/284 AM\911374PL.doc

PL

Uzasadnienie

Tytuł należy zmienić w celu objęcia zakresu zezwolenia.

Poprawka 212
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podejmując decyzje o udzieleniu 
zezwolenia na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego zgodnie z dyrektywą 94/22/WE, 
należy uwzględniać zdolność 
wnioskodawców do spełnienia wymogów 
dotyczących działalności objętej 
zezwoleniem, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami unijnymi, a zwłaszcza zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia.

1. Podejmując decyzje o udzieleniu licencji 
lub innego zezwolenia na działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE, należy uwzględniać zdolność 
wnioskodawców do spełnienia wymogów 
dotyczących działalności objętej licencją 
lub zezwoleniem, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami unijnymi, a zwłaszcza zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji 
organy biorą pod uwagę skuteczność 
zdolności do zapobiegania wypadkom i do 
reagowania w przypadku awarii, w tym 
poprzez wykorzystanie modeli analizy luk 
w zakresie reagowania w razie wycieku 
ropy naftowej.

Or. en

Poprawka 213
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podejmując decyzje o udzieleniu 
zezwolenia na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego zgodnie z dyrektywą 94/22/WE, 

1. Podejmując decyzje o udzieleniu 
zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE, należy uwzględniać zdolność 
wnioskodawców do spełnienia wymogów 
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należy uwzględniać zdolność 
wnioskodawców do spełnienia wymogów 
dotyczących działalności objętej 
zezwoleniem, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami unijnymi, a zwłaszcza zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia.

dotyczących planowanej działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
unijnymi, a zwłaszcza zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst należy zmienić w celu objęcia zakresu zezwolenia oraz dostosowania do definicji.

Poprawka 214
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku konfliktu organ 
wydający zezwolenia na mocy dyrektywy 
94/22/WE nie ma pierwszeństwa nad 
opiniami organów właściwych w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 215
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeżeli nie można uniknąć ryzyka lub 
zmniejszyć go do akceptowalnego 
poziomu, właściwy organ odmawia 
wydania licencji lub zezwolenia na 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
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podmorskich.

Or. en

Poprawka 216
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, w tym ocenę 
oddziaływania na środowisko 
przeprowadzoną zgodnie ze zmienioną 
dyrektywą 85/337/EWG. Bierze się pod 
uwagę również wypadki i incydenty 
związane ze społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstwa na całym świecie, w 
które zaangażowany był wnioskodawca, 
włączając w to przejrzystość i skuteczność 
wszelkich środków reagowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić społeczną odpowiedzialność wnioskodawców, w tym sytuacje, w których 
działają oni poza UE. Tę część ustępu, która dotyczy zabezpieczenia finansowego, należy 
przenieść do właściwego ustępu (zob. inną poprawkę).

Poprawka 217
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o licencję 
lub zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, należy w 
szczególności odpowiednio uwzględnić 
ryzyko, zagrożenia i inne istotne 
informacje dotyczące danego obszaru i 
danego etapu działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia wszelkich 
zobowiązań, jakie mogą potencjalnie 
wyniknąć z danego rodzaju działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
zwłaszcza zobowiązań z tytułu szkód 
wyrządzonych środowisku. Bierze się pod 
uwagę również wypadki i incydenty 
związane ze społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstwa na całym świecie, w 
które zaangażowany był wnioskodawca, 
włączając w to przejrzystość i skuteczność 
wszelkich środków reagowania.

Or. en

Poprawka 218
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 

2. Organy wydające zezwolenia oceniają, 
czy zdolność techniczna i finansowa
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
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odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

podmorskich jest proporcjonalna w 
szczególności do ryzyka oraz zagrożeń 
i innych istotnych informacji dotyczących
danego obszaru i danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Należy 
odpowiednio uwzględnić zabezpieczenie
finansowe wnioskodawcy i jego zdolność 
do pokrycia zobowiązań, jakie mogą 
potencjalnie wyniknąć z danego rodzaju 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, zwłaszcza zobowiązań z 
tytułu szkód wyrządzonych środowisku.

Przed udzieleniem zezwolenia organy 
wydające zezwolenia konsultują się z 
właściwymi organami na mocy niniejszej 
dyrektywy.
Ponadto uwzględniają również ogólne 
działania wnioskodawcy w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 219
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceniając zdolność finansową
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 

2. Właściwe organy oceniają, czy zdolność 
techniczna i finansowa podmiotów 
wnioskujących o zezwolenie na 
planowaną działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich zgodnie z 
dyrektywą 94/22/WE jest proporcjonalna w 
szczególności do ryzyka oraz zagrożeń
i innych istotnych informacji dotyczących
obszaru będącego przedmiotem zezwolenia
i danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Należy 
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i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

odpowiednio uwzględnić zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

Państwa członkowskie mogą również 
uwzględnić wcześniejsze wyniki osiągane 
przez wnioskodawcę w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska, w tym historię wnioskodawcy 
w odniesieniu do poważnych incydentów, 
w przypadku których udowodniono jego 
winę oraz zaniedbanie.

Or. en

Poprawka 220
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z
wydobyciem ropy naftowej i gazu 

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na planowaną działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, należy w 
szczególności w pełni uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące danego obszaru i danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, jak również zdolności 
finansowe wnioskodawcy, w tym wszelkie 
rodzaje zabezpieczenia finansowego 
i zdolność do pokrycia zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju planowanej działalności związanej 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
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ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku.

Or. en

Poprawka 221
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organ wydający zezwolenia nie udzielał 
zezwolenia, jeśli nie jest przekonany, że 
wnioskodawca udowodnił, iż zapewnił 
odpowiednią rezerwę, w drodze 
zabezpieczenia finansowego, celem 
pokrycia wszystkich zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z jego 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, a zwłaszcza zobowiązań z 
tytułu szkód wyrządzonych środowisku. 
Zabezpieczenie finansowe uzyskuje 
ważność i skuteczność przed rozpoczęciem 
eksploatacji odwiertu. Podmioty 
wnioskujące o zezwolenie na działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich w 
pełni ujawniają dowody zdolności 
finansowej i technicznej oraz wszelkie 
inne istotne informacje dotyczące danego 
obszaru i konkretnego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Właściwe 
organy podają te informacje do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 222
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by właściwy organ nie udzielał licencji lub 
zezwolenia, jeśli nie jest przekonany, że 
wnioskodawca udowodnił, iż zapewnił 
odpowiednią rezerwę, w drodze 
zabezpieczenia finansowego, w oparciu o 
ustalenia, jakie przyjmą państwa 
członkowskie, celem pokrycia wszystkich 
zobowiązań, jakie mogą potencjalnie 
wyniknąć z jego działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, a 
zwłaszcza zobowiązań z tytułu szkód 
wyrządzonych środowisku. Zabezpieczenie 
finansowe uzyskuje ważność i skuteczność 
przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertu.

Or. en

Poprawka 223
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organ wydający zezwolenia nie udzielał 
zezwolenia, jeśli nie jest przekonany, że 
wnioskodawca udowodnił, iż zapewnił lub 
zapewni odpowiednią rezerwę, w drodze 
zabezpieczenia finansowego, celem 
pokrycia zobowiązań, jakie mogą 
potencjalnie wyniknąć z jego działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich.

Or. en
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Poprawka 224
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenia na działalność w zakresie
poszukiwania podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz na 
działalność wydobywczą wydaje się 
oddzielnie.

3. Działalność wydobywczą rozpoczyna się 
po tym, jak wszelkie właściwe informacje 
dotyczące potencjalnego wpływu na 
środowisko i bezpieczeństwo, które zostały 
zgromadzone podczas poszukiwania, 
zostaną udostępnione właściwemu 
organowi, oraz po wydaniu zgody.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenia na działalność w zakresie 
poszukiwania podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz na 
działalność wydobywczą wydaje się
oddzielnie.

3. Zezwolenia na działalność w zakresie 
poszukiwania podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego dotyczące tego 
samego obszaru będącego przedmiotem 
zezwolenia wydaje się stopniowo w taki 
sposób, by informacje zbierane w związku 
z działalnością poszukiwawczą mogły być 
rozpatrywane przez organ wydający 
zezwolenia przed udzieleniem zezwolenia 
na działalność wydobywczą.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst należy zmienić w celu dostosowania do definicji.
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Poprawka 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zezwolenia na działalność w zakresie 
poszukiwania podlegają uprzedniej ocenie 
oddziaływania na środowisko zgodnie 
z dyrektywą 2001/42/WE, na podstawie 
informacji uzyskanych dzięki poprzednim 
badaniom sejsmicznym, geofizycznym i 
geochemicznym.

Or. es

Uzasadnienie

Wybór konkretnej kolejności wierceń poszukiwawczych, a także ich liczba, miejsca i inne 
parametry nie są obojętne z punktu widzenia środowiska ze względu na wpływ, jaki mogą na 
nie wywrzeć. W związku z tym decyzja w tej sprawie nie powinna być jednostronna ani 
należeć wyłącznie do operatora. Przed wydaniem zezwolenia przez państwa członkowskie 
plan lub program wierceń poszukiwawczych należy poddać ocenie oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Przeprowadzenie tej oceny nie 
powinno mieć wpływu na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do każdego konkretnego wiercenia zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, która to ocena nie 
wyklucza poprzedniej, lecz ją uzupełnia.

Poprawka 227
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, organy wydające zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE 
uwzględniają ryzyko, zagrożenia, a także

4. Szczególną uwagę zwraca się na
wrażliwe pod względem ekologicznym 
środowiska morskie i przybrzeżne, w 
szczególności na ekosystemy, które 
odgrywają ważną rolę w łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu i w 
dostosowywaniu się do niej, takie jak 
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wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
danej lokalizacji oraz danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej.

mokradła solne i skupiska trawy morskiej, 
a także na morskie obszary chronione, 
takie jak specjalne obszary ochrony na 
mocy dyrektywy siedliskowej, obszary 
specjalnej ochrony na mocy dyrektywy 
ptasiej, jak również morskie obszary 
chronione ustalone przez Wspólnotę lub 
zainteresowane państwa członkowskie w 
ramach międzynarodowych lub 
regionalnych porozumień, których są 
stronami.

Or. en

Poprawka 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, organy wydające zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE 
uwzględniają ryzyko, zagrożenia, a także 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
lokalizacji oraz danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej.

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, organy wydające zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE 
uwzględniają ryzyko, zagrożenia, a także 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
lokalizacji oraz danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. W 
stosownych wypadkach uwzględniają w 
szczególności ryzyko i możliwe 
konsekwencje dla zasobów znajdujących 
się na obszarach sieci Natura 2000, a 
także dla działalności połowowej, turystyki 
oraz odprowadzania wody z morza do 
celów odsalania i zaopatrywania 
społeczeństwa.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku awarii działalność wiertnicza, zarówno w fazie poszukiwawczej, jak i 
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eksploatacyjnej, może mieć katastrofalny wpływ na określone rodzaje działalności 
realizowane na wybrzeżu i na morzu, a także na zasoby naturalne, które znajdują się na tych 
obszarach. Z tego powodu przy okazji ogólnego odniesienia do „ryzyka, zagrożenia, a także 
wszelkich innych istotnych informacji dotyczących danej lokalizacji” należy wyszczególnić 
działania i zasoby objęte proponowaną poprawką, gdyż mają one kluczowe znaczenie dla 
grup ludności zamieszkujących regiony przybrzeżne, które mogą odczuć skutki awarii, a także 
dla zasobów dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej, które zasługują na 
szczególną ochronę, jaką zapewnia ich włączenie do sieci Natura 2000.

Poprawka 229
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, organy wydające zezwolenia
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE 
uwzględniają ryzyko, zagrożenia, a także 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
danej lokalizacji oraz danego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej.

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, właściwe organy zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE uwzględniają 
ryzyko, zagrożenia, a także wszelkie inne 
istotne informacje dotyczące danej 
lokalizacji oraz danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Właściwe 
organy dopilnowują, by przewidziane w 
ust. 2 postanowienia były proporcjonalne 
do takiego ryzyka, zagrożeń, a także 
wszelkich innych istotnych informacji 
dotyczących danej lokalizacji oraz etapu 
działalności.

Or. en

Poprawka 230
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wrażliwe pod względem ekologicznym 
środowiska morskie i przybrzeżne, w 
szczególności na ekosystemy, które 
odgrywają ważną rolę w łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu i w 
dostosowywaniu się do niej, takie jak 
mokradła solne i skupiska trawy morskiej, 
a także na morskie obszary chronione, 
takie jak obszary specjalnej ochrony na 
mocy dyrektywy siedliskowej, specjalne 
obszary ochrony na mocy dyrektywy 
ptasiej, jak również morskie obszary 
chronione ustalone przez Wspólnotę lub 
zainteresowane państwa członkowskie w 
ramach międzynarodowych lub 
regionalnych porozumień, których są 
stronami.

Or. en

Poprawka 231
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podmioty wnioskujące o zezwolenie na 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich w pełni ujawniają dowody 
zdolności finansowej i technicznej oraz 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
danego obszaru i konkretnego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej. Właściwe organy podają te 
informacje do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 232
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W toku rozpatrywania wniosków o 
udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE organy wydające zezwolenia 
zwracają szczególną uwagę na wszystkie 
wrażliwe pod względem ekologicznym 
środowiska morskie i przybrzeżne, z 
których wiele odgrywa ważną rolę w 
łagodzeniu skutków zmiany klimatu i 
dostosowywaniu się do niej.

Or. en

Poprawka 233
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W toku rozpatrywania wniosków o 
udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich zgodnie z dyrektywą 
94/22/WE organy wydające zezwolenia 
zwracają szczególną uwagę na wszystkie 
wrażliwe pod względem ekologicznym 
środowiska morskie i przybrzeżne, z 
których wiele odgrywa ważną rolę w 
łagodzeniu skutków zmiany klimatu i 
dostosowywaniu się do niej.

Or. en
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Poprawka 234
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie nie wydają 
zezwoleń na poszukiwania węglowodorów 
i operacje wydobywcze prowadzone na 
morzu na terenie Arktyki.

Or. en

Poprawka 235
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Najpóźniej do [rok po przyjęciu 
rozporządzenia] Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat dostępności 
instrumentów zabezpieczenia finansowego 
wraz z wnioskami dotyczącymi ustaleń 
służących ułatwieniu zapewnienia 
zabezpieczenia finansowego.

Or. en

Poprawka 236
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział przedstawicieli społeczeństwa 
w procedurze wydawania zezwoleń

Udział przedstawicieli społeczeństwa na 
mocy dyrektywy 2001/42/WE, dyrektywy 
85/337/EWG, dyrektywy 92/43/EWG i 
dyrektywy 79/409/EWG

Or. en

Uzasadnienie

Udział przedstawicieli społeczeństwa jest już przewidziany w dyrektywie w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (2001/42/WE), dyrektywie w sprawie 
oddziaływania na środowisko (85/337/EWG), dyrektywie siedliskowej (92/43/EWG) oraz 
dyrektywie ptasiej (79/409/EWG). Z wyjątkiem obowiązujących wymogów, udział 
przedstawicieli społeczeństwa na etapie wydawania zezwoleń uznaje się za niepotrzebny i 
niewłaściwy. Aby uniknąć bezzasadnego obciążenia organów regulacyjnych oraz sektora, art. 
5 powinien ograniczać się wyłącznie do obowiązujących wymogów określonych w
przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 237
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na wczesnym 
etapie zapewniają przedstawicielom 
społeczeństwa skuteczną możliwość 
udziału w procedurach związanych 
z procedurami wydawania zezwoleń 
w swoich jurysdykcjach, zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku I. 
Stosowane procedury są procedurami 
określonymi w załączniku II do dyrektywy 
2003/35/WE.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących udziału przedstawicieli 
społeczeństwa w kontekście stosowania 
zmienionej dyrektywy 85/337/EWG 
państwa członkowskie na wczesnym etapie 
zapewniają przedstawicielom 
społeczeństwa skuteczną możliwość 
udziału w procedurach związanych 
z procedurami wydawania zezwoleń 
w swoich jurysdykcjach, zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku I. 
Stosowane procedury są procedurami 
określonymi w załączniku II do dyrektywy 
2003/35/WE.

Or. en
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Poprawka 238
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na wczesnym 
etapie zapewniają przedstawicielom 
społeczeństwa skuteczną możliwość 
udziału w procedurach związanych 
z procedurami wydawania zezwoleń 
w swoich jurysdykcjach, zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku I. 
Stosowane procedury są procedurami 
określonymi w załączniku II do dyrektywy 
2003/35/WE.

1. Państwa członkowskie na wczesnym 
etapie zapewniają przedstawicielom 
społeczeństwa skuteczną możliwość 
udziału w procedurach związanych 
z procedurami wydawania zezwoleń 
w swoich jurysdykcjach, zgodnie 
z wymogami minimalnymi określonymi 
w załączniku I. Stosowane procedury są 
procedurami określonymi w załączniku II 
do dyrektywy 2003/35/WE.

Or. en

Poprawka 239
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może 
wprowadzić bardziej szczegółowe 
ustalenia dotyczące informowania 
przedstawicieli społeczeństwa i konsultacji 
z zainteresowanymi przedstawicielami 
społeczeństwa.

2. Państwo członkowskie, w którego 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
może wprowadzić bardziej szczegółowe 
ustalenia dotyczące informowania 
przedstawicieli społeczeństwa i konsultacji 
z zainteresowanymi przedstawicielami 
społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 240
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa 
i ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji.

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa 
i ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji, ani też nie pociągną za sobą 
ujawnienia informacji poufnych bądź 
strategicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy informowaniu społeczeństwa należy mieć na względzie nieuniknione interesy 
gospodarcze i strategiczne operatora.

Poprawka 241
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji.

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji, a także odpowiednio 
uwzględnia się w nim poufność i 
wrażliwość handlową.
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Or. en

Poprawka 242
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji.

3. Udział przedstawicieli społeczeństwa 
organizowany jest w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ujawnienie informacji 
i udział przedstawicieli społeczeństwa nie 
spowodują ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony morskich instalacji służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, ani dla ich 
eksploatacji, a także zapewnia 
poszanowanie poufności wrażliwych 
informacji handlowych.

Or. en

Poprawka 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 a
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
zgodnie z odnośnym krajowym systemem 
prawnym członkowie zainteresowanej 
społeczności mają dostęp do procedury 
odwoławczej przed sądem lub innym 
niezależnym i bezstronnym organem 
ustanowionym przez prawo w celu 
zakwestionowania materialnej i 
proceduralnej legalności decyzji, działań 
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lub zaniechań w kontekście procedur 
wydawania upoważnień i zezwoleń, jeżeli 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
a) mają wystarczający interes;
b) utrzymują, że zostało naruszone prawo, 
w przypadku gdy administracyjne 
procedury prawne państwa 
członkowskiego wymagają tego jako 
warunku koniecznego.
2. Państwa członkowskie ustalają, na 
jakim etapie mogą być kwestionowane 
decyzje, akty lub zaniechania.
3. Państwa członkowskie określają, co 
stanowi wystarczający interes lub 
wadliwość prawa, zgodnie z celem 
udzielenia zainteresowanej społeczności 
szerokiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.
W tym celu interes wszelkich organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska i spełniających wszelkie 
wymogi prawa krajowego uważa się za 
dostateczny do celów ust. 1 lit. a).
Uznaje się, że do celów przepisu ust. 1 lit. 
b) prawa takich organizacji mogą być 
naruszone.
4. Ustępy 1, 2 i 3 nie wykluczają 
możliwości wstępnej procedury 
odwoławczej przed organem 
administracyjnym ani nie mają wpływu na 
wymóg wyczerpania administracyjnych 
procedur odwoławczych przed wszczęciem 
sądowych procedur odwoławczych, gdy 
taki wymóg istnieje w prawie krajowym.
Każda taka procedura jest uczciwa, 
sprawiedliwa, przeprowadzana bez 
zbędnej zwłoki i niezbyt droga.
5. Państwa członkowskie zapewniają 
podawanie do wiadomości społeczeństwa 
praktycznych informacji dotyczących 
dostępu do administracyjnych i sądowych 
procedur odwoławczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Powielenie postanowień art. 25 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w 
celu zapewnienia spójności z konwencją z Aarhus.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instalacje są eksploatowane na 
obszarach będących przedmiotem 
zezwolenia wyłącznie przez posiadaczy 
zezwoleń lub podmioty zaangażowane i 
wyznaczone przez nich do tego celu, a 
także zatwierdzone przez państwa 
członkowskie.

1. Instalacje i powiązana infrastruktura są 
eksploatowane na obszarach będących 
przedmiotem zezwolenia wyłącznie przez 
posiadaczy zezwoleń, podmioty lub 
operatorów wyznaczonych do tego celu, a 
także zatwierdzone przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 245
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instalacje są eksploatowane na 
obszarach będących przedmiotem 
zezwolenia wyłącznie przez posiadaczy 
zezwoleń lub podmioty zaangażowane i 
wyznaczone przez nich do tego celu, a 
także zatwierdzone przez państwa 
członkowskie.

1. Instalacje są eksploatowane na 
obszarach będących przedmiotem 
zezwolenia wyłącznie przez posiadaczy 
zezwoleń lub podmioty zaangażowane i 
wyznaczone przez nich do tego celu, a 
także zatwierdzone przez organy wydające 
zezwolenia.

Or. en
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Poprawka 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Posiadacz zezwolenia zapewnia, że 
wyznaczony operator jest w stanie w 
zadowalający sposób wypełniać funkcje i 
obowiązki wynikające z wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
a także podejmuje wszelkie właściwe kroki 
w celu zapewnienia, że wspomniane 
funkcje i obowiązki są wypełniane zgodnie 
z tymi wymogami.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego nowego ustępu jest podkreślenie odpowiedzialności posiadacza zezwolenia w 
odniesieniu do zdolności, funkcji i obowiązków operatora.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ uzna, że osoba 
wyznaczona przez posiadacza zezwolenia 
nie jest kompetentna do działania 
w charakterze operatora instalacji lub 
operatora odwiertu, posiadacz zezwolenia 
zostaje o tym zawiadomiony i przejmuje 
wszystkie obowiązki operatora zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

2. Jeśli właściwy organ poinformuje organ 
wydający zezwolenia danego państwa 
członkowskiego o tym, że operator nie jest
kompetentny do wypełniania 
odpowiednich funkcji i obowiązków, 
organ wydający zezwolenia zawiadamia o 
tym posiadacza zezwolenia; posiadacz 
zezwolenia bierze na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie funkcji i 
obowiązków; oraz jak najszybciej 
wyznacza zastępującego operatora.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki wydaje się być to, że jeśli właściwy organ uzna, że dany podmiot nie jest 
kompetentny do pełnienia funkcji operatora, odnośne obowiązki powinien przejąć posiadacz 
zezwolenia. Jednak posiadaczem zezwolenia często jest grupa przedsiębiorstwa, a nie 
pojedyncza osoba lub pojedyncze przedsiębiorstwo. Przeniesienie obowiązków operatora na 
taką grupę nie zawsze byłoby akceptowalne i dążyłoby się do tego, aby odpowiedzialność 
ponosił jeden podmiot prawny.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instalacje określone w ust. 1 nie mogą 
rozpocząć lub kontynuować działalności 
jeżeli nie przedstawiono sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń, zgodnie 
z warunkami i terminami określonymi 
w art. 10 i 11, lub jeżeli sprawozdanie to 
nie zostało zatwierdzone przez właściwy 
organ zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

3. Instalacje określone w ust. 1 nie mogą 
rozpocząć lub kontynuować działalności 
na obszarze będącym przedmiotem 
zezwolenia, jeżeli nie przedstawiono 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 10 i 11 lub jeżeli 
sprawozdanie to nie zostało zatwierdzone 
przez właściwy organ zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Eksploatacja odwiertów i działalność
połączona nie mogą być prowadzone, 
jeżeli sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji nie zostało 
zatwierdzone zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu. Ponadto nie można rozpocząć 
i prowadzić eksploatacji, jeżeli nie 

4. Działalność połączona lub eksploatacja 
odwiertów nie mogą być prowadzone, 
jeżeli sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji nie zostało 
zatwierdzone zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu. Ponadto nie można rozpocząć 
i prowadzić eksploatacji, jeżeli nie 
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przedstawiono właściwemu organowi 
zawiadomienia o eksploatacji odwiertu lub 
o działalności połączonej, zgodnie z 
warunkami i terminami określonymi 
w art. 13 i 14, lub jeżeli właściwy organ 
wyrazi sprzeciw wobec treści 
zawiadomienia.

przedstawiono właściwemu organowi 
zawiadomienia o działalności połączonej 
lub zawiadomienia o eksploatacji 
odwiertu zgodnie z art. 13 i 14, lub jeżeli 
właściwy organ wyrazi sprzeciw wobec 
treści zawiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję należy przeformułować, aby zwiększyć jej jasność, oraz należy skreślić odniesienie 
do „warunków i terminów”, gdyż jest ono zbędne.

Poprawka 250
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE, za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działaniami związanymi z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonymi przez posiadacza 
zezwolenia lub przez dowolny podmiot 
uczestniczący w działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
podstawie umowy z posiadaczem 
zezwolenia, oraz za usuwanie tych szkód. 
Procedura wydawania zezwoleń na 
prowadzenie działalności określonej 
w niniejszym rozporządzeniu nie wpływa 
na odpowiedzialność posiadacza 
zezwolenia.

1. Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE, za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działalnością związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzoną przez posiadacza zezwolenia 
lub przez operatora uczestniczącego 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na podstawie umowy 
z posiadaczem zezwolenia, oraz za 
usuwanie tych szkód.

Or. en
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Poprawka 251
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ krajowy Właściwy organ

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, w których 
prowadzona jest działalność związana z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, 
wyznaczają właściwy organ 
odpowiedzialny za realizację zobowiązań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1. Państwa członkowskie, w których 
prowadzona jest działalność związana z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, 
wyznaczają właściwy organ 
odpowiedzialny za realizację zobowiązań 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z ust. 1 są odpowiedzialne za następujące 
zadania:

2. Właściwy organ wyznaczony zgodnie 
z ust. 1 jest odpowiedzialny przynajmniej 
za następujące obowiązki:

Or. en
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Poprawka 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie kontroli i postępowań 
wyjaśniających, a także stosowanie działań 
związanych z egzekwowaniem przepisów;

b) nadzorowanie przestrzegania przez 
operatorów i właścicieli niniejszego 
prawodawstwa poprzez prowadzenie 
kontroli i postępowań wyjaśniających, 
a także stosowanie działań związanych z 
egzekwowaniem przepisów;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ jest zorganizowany
zgodnie z postanowieniami art. 19, tak 
aby zapewnić niezależną realizację 
potencjalnie sprzecznych zadań, 
dostępność wiedzy eksperckiej i ogólną 
skuteczność regulacji działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich.

3. Właściwe organy pełniące obowiązki 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są 
funkcjonalnie niezależne od tych części 
państw członkowskich pełniących funkcje 
związane z rozwojem gospodarczym 
państwa członkowskiego, a w 
szczególności z wydawaniem zezwoleń na 
mocy dyrektywy 94/22/WE, ustalaniem 
strategii politycznej dotyczącej 
powiązanych przychodów oraz ich 
pobieraniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg, aby właściwe organy były funkcjonalnie niezależne od organu odpowiedzialnego za 
wydawanie zezwoleń oraz ustalanie strategii politycznej dotyczącej powiązanych przychodów 
oraz ich pobieranie, jest bardzo ważny oraz jest główną lekcją, jaką można wynieść z Zatoki 
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Meksykańskiej.

Poprawka 256
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwemu organowi wystarczające 
zasoby, aby mógł on realizować swoje 
zadania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwemu organowi wystarczające 
zasoby, aby mógł on realizować swoje 
zadania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Ustanawiają one 
odpowiednie mechanizmy nadzoru w celu 
monitorowania niezależności i 
skuteczności właściwego organu oraz 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu wprowadzenia usprawnień.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewnią
właściwemu organowi wystarczające 
zasoby, aby mógł on realizować swoje
zadania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwym organom wystarczające zasoby 
ludzkie i finansowe, aby mogły one 
wykonywać swoje obowiązki zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 258
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwemu organowi wystarczające 
zasoby, aby mógł on realizować swoje 
zadania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich,
zapewnią właściwemu organowi 
wystarczające zasoby, aby mógł on 
realizować swoje zadania zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 259
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwemu organowi wystarczające 
zasoby, aby mógł on realizować swoje 
zadania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie zapewnią 
właściwemu organowi niezbędne 
uprawnienia i wystarczające zasoby, aby 
mógł on realizować swoje zadania zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. ro

Poprawka 260
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Kontrolowanie przez Agencję 
bezpieczeństwa na morzu
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1. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu lub nowa odpowiednio 
ustanowiona agencja, zwana dalej 
„Agencją”, oferuje Komisji i państwom 
członkowskim wsparcie techniczne i 
naukowe w celu zapewnienia 
minimalizacji ryzyka i właściwego 
stosowania przepisów Wspólnoty w 
zakresie bezpieczeństwa działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ze złóż podmorskich.
2. Agencja dopilnowuje, by państwa 
członkowskie w pełni przestrzegały 
wszystkich przepisów niniejszego 
rozporządzenia, dzięki środkom 
obejmującym audyty właściwych organów 
i oceny krajowych ustaleń dotyczących 
procedur udzielania zezwoleń i 
reagowania w przypadku awarii.
3. Ponadto Agencja ma następujące 
zadania w odniesieniu do działań na 
wypadek awarii:
(i) Wspieranie państw członkowskich i 
Komisji w wykrywaniu i monitorowaniu 
zakresu i wpływu na środowisko wycieków 
ropy i zagrożeń dla bezpieczeństwa w 
instalacjach lub na statkach działających 
w ich pobliżu;
(ii) Wspieranie państw członkowskich w 
staraniach na rzecz usuwania szkód i 
oczyszczania oraz koordynowanie 
transgranicznego reagowania w 
przypadku poważnych wypadków, w tym w 
razie transgranicznych skutków dla wód 
spoza UE;
(iii) Wspieranie państw członkowskich 
podczas postępowań wyjaśniających 
dotyczących wypadków obejmujących 
instalacje wydobycia gazu i ropy naftowej 
na morzu, w tym przy kontrolowaniu 
działań naprawczych.
4. Agencja propaguje surowe normy 
bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w 
zakresie
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działalności związanej z wydobyciem ropy 
i gazu ze złóż podmorskich na szczeblu 
międzynarodowym dzięki odpowiednim 
forom regionalnym i globalnym.

Or. en

Poprawka 261
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Kontrolowanie przez Agencję 

bezpieczeństwa na morzu
1. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu lub nowa odpowiednio 
ustanowiona agencja, zwana dalej 
„Agencją”, oferuje Komisji i państwom 
członkowskim wsparcie techniczne i
naukowe w celu zapewnienia 
minimalizacji ryzyka i właściwego 
stosowania przepisów Wspólnoty w 
zakresie bezpieczeństwa działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ze złóż podmorskich.
2. Agencja dokonuje przeglądu zezwoleń 
dotyczących przepisów niniejszego 
rozporządzenia, kontroluje organy 
właściwe i nadzoruje inspekcje oraz 
ustalenia państw członkowskich w 
zakresie działań na wypadek awarii.
3. Ponadto Agencja ma następujące 
zadania w odniesieniu do działań na 
wypadek awarii:
(i) Wspieranie państw członkowskich i 
Komisji w wykrywaniu i monitorowaniu 
zakresu i wpływu na środowisko wycieków 
ropy i zagrożeń dla bezpieczeństwa w 
instalacjach lub na statkach działających 
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w ich pobliżu;
(ii) Wspieranie państw członkowskich w 
staraniach na rzecz usuwania szkód i 
oczyszczania oraz koordynowanie 
transgranicznego reagowania w 
przypadku poważnych wypadków, w tym w 
razie transgranicznych skutków dla wód 
spoza UE;
(iii) Wspieranie państw członkowskich 
podczas postępowań wyjaśniających 
dotyczących wypadków obejmujących 
instalacje wydobycia gazu i ropy naftowej 
na morzu, w tym przy kontrolowaniu 
działań naprawczych.
Agencja propaguje surowe normy 
bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w 
zakresie działalności związanej 
z wydobyciem ropy i gazu ze złóż 
podmorskich na szczeblu 
międzynarodowym dzięki odpowiednim 
forom regionalnym i globalnym.

Or. en

Poprawka 262
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a (nowy)
Kontrolowanie przez Agencję 
bezpieczeństwa na morzu
1. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu lub nowa odpowiednio 
ustanowiona agencja, zwana dalej 
„Agencją”, oferuje Komisji i państwom 
członkowskim wsparcie techniczne i 
naukowe w celu zapewnienia 
minimalizacji ryzyka i właściwego 
stosowania przepisów Wspólnoty w 
zakresie bezpieczeństwa działalności 
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związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ze złóż podmorskich.
2. Agencja dopilnowuje, by państwa 
członkowskie w pełni przestrzegały 
wszystkich przepisów niniejszego 
rozporządzenia, dzięki środkom 
obejmującym audyty właściwych organów 
i oceny krajowych ustaleń dotyczących 
procedur udzielania zezwoleń i 
reagowania w przypadku awarii.
3. Agencja propaguje surowe normy 
bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w 
zakresie działalności związanej 
z wydobyciem ropy i gazu ze złóż 
podmorskich na szczeblu 
międzynarodowym dzięki odpowiednim 
forom regionalnym i globalnym.

Or. en

Poprawka 263
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 

na Morzu (EMSA)
Obowiązki EMSA obejmują:
1. nadzorowanie inspekcji, a także ustaleń 
państw członkowskich w zakresie działań 
na wypadek awarii;
2. w odniesieniu do działań na wypadek 
awarii:
a) wspieranie państw członkowskich i 
Komisji w wykrywaniu i monitorowaniu 
zakresu i wpływu na środowisko wycieków 
ropy i zagrożeń dla bezpieczeństwa w 
instalacjach lub na statkach działających 
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w ich pobliżu;
b) wspieranie państw członkowskich w 
staraniach na rzecz usuwania szkód i 
oczyszczania oraz koordynowanie 
transgranicznego reagowania w 
przypadku poważnych wypadków, w tym w 
razie transgranicznych skutków dla wód 
spoza UE;
c) wspieranie państw członkowskich 
podczas postępowań wyjaśniających 
dotyczących wypadków obejmujących 
instalacje wydobycia gazu i ropy naftowej 
na morzu, w tym przy kontrolowaniu 
działań naprawczych;
3. propagowanie surowych norm 
bezpieczeństwa i najlepszych praktyk w 
zakresie działalności związanej 
z wydobyciem ropy i gazu ze złóż 
podmorskich na szczeblu 
międzynarodowym dzięki odpowiednim 
forom regionalnym i globalnym.

Or. en

Poprawka 264
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Zadania Europejskiej Agencji ds. 

Bezpieczeństwa na Morzu
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu:
(i) wspiera państwa członkowskie i 
Komisję w wykrywaniu i monitorowaniu 
zakresu i wpływu na środowisko wycieków 
ropy/gazu;
(ii) wspiera państwa członkowskie w 
przygotowywaniu i realizacji planów 
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działania na wypadek awarii 
spowodowanej poważnym wypadkiem, 
zwłaszcza w przypadku wpływu 
transgranicznego, w tym w razie 
transgranicznych skutków dla wód spoza 
Unii.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów 
przejściowych określonych w art. 39, 
operator instalacji wydobywczej lub innej 
niż wydobywcza przekazuje właściwemu 
organowi następujące dokumenty:

1. Z zastrzeżeniem przepisów 
przejściowych określonych w art. 39, 
operator instalacji wydobywczej 
przekazuje właściwemu organowi 
następujące dokumenty:

Or. en

Poprawka 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku planowanej instalacji 
wydobywczej – zawiadomienie dotyczące 
projektu, zgodnie z wymogami 
określonymi w części 1 załącznika II;

a) w przypadku planowanej instalacji 
wydobywczej – zawiadomienie dotyczące 
projektu, zgodnie z wymogami 
minimalnymi określonymi w części 1 
załącznika II;

Or. en
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Poprawka 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń zawierające szczegółowe dane 
określone w art. 10 lub art. 11;

b) w przypadku istniejącej instalacji 
wydobywczej, która ma zostać 
przeniesiona do nowej lokalizacji 
wydobywczej, w której ma być 
eksploatowana – zawiadomienie o 
przeniesieniu zgodnie z wymogami 
określonymi w części 1 załącznika II;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii, sporządzony zgodnie z art. 12 i 
włączony do sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń;

c) sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń zawierające szczegółowe dane 
określone w art. 10;

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się przeniesienie tych wymogów do załącznika II, w którym wyszczególniony jest 
pełny wykaz wymogów dotyczących przedkładania sprawozdań.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) streszczenie polityki operatora 
dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, sporządzone zgodnie z art. 18 i 
włączone do sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się przeniesienie tych wymogów do załącznika II, w którym wyszczególniony jest 
pełny wykaz wymogów dotyczących przedkładania sprawozdań.

Poprawka 270
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dowód zabezpieczenia finansowego 
operatora.

Or. en

Poprawka 271
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dowód zabezpieczenia finansowego 
operatora.

Or. en
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Poprawka 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ otrzymuje 
zawiadomienie dotyczące projektu nie 
później niż 24 tygodnie przed planowanym 
złożeniem sprawozdania dotyczącego
poważnych zagrożeń dotyczącego 
planowanej działalności.

2. Z zastrzeżeniem przepisów 
przejściowych określonych w art. 39, 
operator instalacji innej niż wydobywcza 
przekazuje właściwemu organowi 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń zawierające szczegółowe dane 
określone w art. 11.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń zostaje złożone właściwemu 
organowi w terminie określonym przez 
właściwy organ, ale nie później niż 
12 tygodni przed planowanym 
rozpoczęciem działalności

3. Właściwy organ otrzymuje 
zawiadomienie dotyczące projektu na 
wystarczająco wczesnym etapie 
zaproponowanego rozwoju, co ma 
umożliwić operatorowi uwzględnienie 
wszelkich kwestii podniesionych przez 
właściwy organ podczas realizacji 
ostatecznego projektu oraz 
przygotowywania sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ otrzymuje 
zawiadomienie o przeniesieniu na 
wystarczająco wczesnym etapie 
zaproponowanego rozwoju, co ma 
umożliwić operatorowi uwzględnienie 
wszelkich kwestii podniesionych przez 
właściwy organ podczas przygotowywania 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku gdy istniejąca instalacja 
wydobywcza ma zostać wybudowana na 
wodach państwa członkowskiego lub z 
tych wód usunięta odpowiednie właściwe 
organy są o tym powiadamiane na piśmie 
przed dniem, w którym dana instalacja 
wydobywcza ma zostać wybudowana na 
wodach państwa członkowskiego lub z 
tych wód usunięta.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W przypadku gdy przed złożeniem 
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sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń dokonywana jest istotna zmiana 
projektu lub zawiadomienia o 
przeniesieniu właściwy organ zostaje o tej 
zmianie jak najszybciej zawiadomiony.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Właściwy organ otrzymuje 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń nie później niż 24 tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem działalności 
lub w terminie określonym przez właściwy 
organ.

Or. en

Poprawka 278
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dotyczy całego tekstu; jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.
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Poprawka 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera szczegółowe dane określone w 
częściach 2 i 5 załącznika II.

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera co najmniej szczegółowe dane 
określone w częściach 2 i 5 załącznika II 
oraz w stosownych przypadkach musi 
zostać poddane przeglądowi. Podczas 
przygotowywania sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
przeprowadza się konsultacje z 
przedstawicielami pracowników.

Or. en

Poprawka 280
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera szczegółowe dane określone w 
częściach 2 i 5 załącznika II.

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera szczegółowe dane określone w 
częściach 2 i 5 załącznika II oraz zawiera 
dowody na to, że opinie przedstawicieli 
pracowników zostały wzięte pod uwagę.

Or. en

Poprawka 281
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku istotnych modyfikacji 
instalacji wydobywczej lub jej 
planowanego demontażu sprawozdanie 
dotyczące poważnych zagrożeń dla 
instalacji wydobywczej zostaje zmienione 
zgodnie z częścią 6 załącznika II, a 
następnie zostaje przedłożone właściwemu 
organowi.

3. W przypadku istotnych modyfikacji 
instalacji wydobywczej, które 
obejmowałyby istotną zmianę aktualnego 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń, lub jej planowanego demontażu 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zostaje zmienione zgodnie z częścią 6 
załącznika II, a następnie 
zostaje przedłożone właściwemu organowi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku istotnych modyfikacji 
instalacji wydobywczej lub jej
planowanego demontażu sprawozdanie 
dotyczące poważnych zagrożeń dla 
instalacji wydobywczej zostaje zmienione 
zgodnie z częścią 6 załącznika II, a 
następnie zostaje przedłożone właściwemu 
organowi.

3. W przypadku modyfikacji instalacji 
wydobywczej, które zasadniczo zmieniają 
ryzyko poważnych wypadków, lub w 
przypadku planowanego demontażu stałej 
instalacji wydobywczej sprawozdanie 
dotyczące poważnych zagrożeń dla 
instalacji wydobywczej zostaje zmienione 
zgodnie z wymogami minimalnymi 
określonymi w części 6 załącznika II, a 
następnie zostaje przedłożone właściwemu 
organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien wymagać rutynowego przeglądu sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń w celu jego aktualizacji. Ponieważ instalacje ruchome nie są demontowane na 
miejscu, przedmiotowy wymóg powinien mieć zastosowanie wyłącznie do instalacji stałych.
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Poprawka 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, właściwy organ zwraca się 
o dodatkowe informacje lub o 
wprowadzenie zmian w złożonych 
dokumentach.

4. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, operator, na wniosek 
właściwego organu, przekazuje takie 
informacje i, w razie konieczności, 
wprowadza zmiany niezbędne do złożenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby obowiązkiem tym obarczyć 
operatora, a nie właściwy organ.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zmienione zgodnie z ust. 3 składane jest 
właściwemu organowi w terminie 
określonym przez właściwy organ, ale nie 
później niż 6 tygodni przed planowanym 
rozpoczęciem prac. Planowane prace nie 
rozpoczynają się dopóki właściwy organ 
nie zatwierdzi zmienionego sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń dla 
instalacji wydobywczej.

5. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zmienione zgodnie z ust. 3 składane jest 
właściwemu organowi nie później niż 
12 tygodni przed planowanym 
rozpoczęciem prac lub w terminie 
określonym przez właściwy organ. 
Wszelkie zaproponowane zmiany 
procedur i ustaleń zawartych w aktualnym 
sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń nie są wprowadzane w życie 
dopóki właściwy organ nie zatwierdzi 
zmienionego sprawozdania dotyczącego 
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poważnych zagrożeń dla instalacji 
wydobywczej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
podlega regularnemu przeglądowi, 
przeprowadzanemu przez operatora 
przynajmniej co 5 lat lub częściej, zgodnie 
z wymogami określonymi przez właściwy 
organ, a wyniki przeglądu przedstawiane 
są właściwemu organowi.

6. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
podlega regularnemu przeglądowi, 
przeprowadzanemu przez operatora 
przynajmniej co 5 lat lub częściej, zgodnie 
z wymogami określonymi przez właściwy 
organ. Podsumowanie przeglądu jest 
przekazywane właściwemu organowi w 
ciągu 28 dni od jego dokonania lub w 
przypadku gdy przeglądu dokonano na 
wniosek właściwego organu – w terminie 
określonym przez właściwy organ.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zawiera szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II.

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera co najmniej szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II 
oraz w stosownych przypadkach musi 
zostać poddane przeglądowi. Podczas 
przygotowywania sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
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przeprowadza się konsultacje z 
przedstawicielami pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien wymagać rutynowego przeglądu sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń w celu jego aktualizacji.

Poprawka 287
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zawiera szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II.

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zawiera szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II 
oraz zawiera dowody na to, że opinie 
przedstawicieli pracowników zostały 
wzięte pod uwagę.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku istotnych modyfikacji 
instalacji innej niż wydobywcza lub jej
planowanego demontażu sprawozdanie 
dotyczące poważnych zagrożeń dla 
instalacji innej niż wydobywcza zostaje 
zmienione zgodnie z częścią 6 załącznika 
II (z wyłączeniem pkt 4), a następnie 
zostaje przedłożone właściwemu organowi.

2. W przypadku modyfikacji instalacji 
innej niż wydobywcza, które zasadniczo 
zmieniają ryzyko poważnych wypadków,
lub w przypadku planowanego demontażu 
stałej instalacji innej niż wydobywcza 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zostaje zmienione zgodnie z 
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wymogami minimalnymi wymogami 
określonymi w części 6 załącznika II 
(z wyłączeniem pkt 4), a następnie zostaje 
przedłożone właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ instalacje ruchome nie są demontowane na miejscu, przedmiotowy wymóg 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie do instalacji stałych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stałej instalacji innej niż 
wydobywcza sprawozdanie dotyczące 
poważnych zagrożeń zmienione zgodnie z 
ust. 2 zostaje złożone właściwemu 
organowi w terminie określonym przez 
właściwy organ, ale nie później niż 
2 tygodnie przed planowanym 
rozpoczęciem prac. Planowane prace nie 
rozpoczynają się dopóki właściwy organ 
nie zatwierdzi zmienionego sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń dla 
instalacji innej niż wydobywcza.

3. W przypadku stałej instalacji innej niż 
wydobywcza sprawozdanie dotyczące 
poważnych zagrożeń zmienione zgodnie z 
ust. 2 zostaje złożone właściwemu 
organowi nie później niż 12 tygodni przed 
planowanym rozpoczęciem prac lub w 
terminie określonym przez właściwy 
organ. Wszelkie zaproponowane zmiany 
procedur i ustaleń zawartych w aktualnym 
sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń nie są wprowadzane w życie 
dopóki właściwy organ nie zatwierdzi 
zmienionego sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń dla instalacji 
wydobywczej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ruchomej instalacji innej 
niż wydobywcza sprawozdanie dotyczące 
poważnych zagrożeń zmienione zgodnie 
z ust. 2 zostaje złożone właściwemu 
organowi w terminie określonym przez 
właściwy organ, ale nie później niż 
2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia 
działalności przez instalację. Instalacja nie 
może rozpocząć działalności dopóki 
właściwy organ nie zatwierdzi 
zmienionego sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza.

4. W przypadku ruchomej instalacji innej 
niż wydobywcza sprawozdanie dotyczące 
poważnych zagrożeń zmienione zgodnie 
z ust. 2 zostaje złożone właściwemu 
organowi nie później niż 12 tygodni przed 
terminem rozpoczęcia działalności przez 
instalację lub w terminie określonym przez 
właściwy organ. Instalacja nie może 
rozpocząć działalności dopóki właściwy 
organ nie zatwierdzi zmienionego 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza.

Or. en

Poprawka 291
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, właściwy organ zwraca się 
o dodatkowe informacje lub o 
wprowadzenie zmian w złożonych 
dokumentach.

5. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, operator, na wniosek 
właściwego organu, przekazuje takie 
informacje i, w razie konieczności, 
wprowadza zmiany niezbędne do złożenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, właściwy organ zwraca się 
o dodatkowe informacje lub o 
wprowadzenie zmian w złożonych 
dokumentach.

5. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 
informacje, operator, na wniosek 
właściwego organu, przekazuje takie 
informacje i, w razie konieczności, 
wprowadza zmiany niezbędne do złożenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby obowiązkiem tym obarczyć 
operatora, a nie właściwy organ.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza podlega regularnemu 
przeglądowi, przeprowadzanemu przez 
operatora przynajmniej co 5 lat lub 
częściej, zgodnie z wymogami 
określonymi przez właściwy organ. Wyniki 
przeglądu przedstawiane są właściwemu 
organowi.

6. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza podlega regularnemu 
przeglądowi, przeprowadzanemu przez 
operatora przynajmniej co 5 lat lub 
częściej, zgodnie z wymogami 
określonymi przez właściwy organ. 
Podsumowanie przeglądu jest dostarczane 
właściwemu organowi w ciągu 28 dni od 
jego dokonania lub w przypadku gdy 
przeglądu dokonano na wniosek 
właściwego organu – w terminie 
określonym przez właściwy organ.

Or. en



AM\911374PL.doc 117/284 PE494.690v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy opracowują wewnętrzne 
plany działania na wypadek awarii, 
uwzględniając ocenę ryzyka wystąpienia 
poważnych wypadków dokonaną w trakcie 
sporządzania ostatniego sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń. W 
przypadku wykonywania odwiertu 
z ruchomej instalacji innej niż 
wydobywcza, ocena ryzyka sporządzona 
zgodnie z zawiadomieniem o eksploatacji 
odwiertu zostaje włączona do planu 
działania na wypadek awarii instalacji.

1. Operatorzy opracowują wewnętrzne 
plany działania na wypadek awarii, 
uwzględniając ocenę ryzyka wystąpienia 
poważnych wypadków dokonaną w trakcie 
sporządzania ostatniego sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń. W 
przypadku wykonywania odwiertu 
z ruchomej instalacji innej niż 
wydobywcza, wewnętrzny plan działania 
na wypadek awarii jest przedkładany 
właściwemu organowi wraz z 
odpowiednim zawiadomieniem o 
eksploatacji odwiertu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii dla instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze zostaje złożony 
właściwemu organowi jako część 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń.

2. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii dla instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze operator 
przedkłada właściwemu organowi wraz ze 
sprawozdaniem dotyczącym poważnych 
zagrożeń.

Or. en

Poprawka 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zmiany wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii ze 
względu na szczególny charakter 
lokalizacji odwiertu instalacje inne niż 
wydobywcze, które eksploatują odwiert, 
zawiadamiają właściwy organ o takiej 
zmianie wewnętrznego planu działania na 
wypadek awarii składając zawiadomienie 
o eksploatacji odwiertu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp jest zbędny, gdyż art. 12 ust. 1 wskazuje, że plan musi zostać przedłożony wraz z 
oceną każdego rodzaju ryzyka, zgodnie z zawiadomieniem o eksploatacji odwiertu.

Poprawka 297
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Operatorzy udowadniają, że 
urządzenia do tamowania potencjalnych 
wycieków są dostępne, tak aby możliwe 
było ich szybkie wykorzystanie w razie 
poważnego wypadku.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Urządzenia do tamowania wszystkich 
potencjalnych wycieków są dostępne w 
lokalizacjach umożliwiających ich szybkie 
wykorzystanie w razie poważnego 
wypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywna propozycja dotycząca poprawki nr 35 projektu sprawozdania Ivo Beleta. 
Urządzenia do tamowania mogą być transportowane drogą powietrzną, więc „bliskość” 
może nie być adekwatna.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem 
eksploatacji odwiertu operator odwiertu 
przesyła właściwemu organowi 
zawiadomienie zawierające szczegółowe 
informacje dotyczące projektu odwiertu 
i jego eksploatacji, zgodnie z wymogami 
określonymi w części 4 załącznika II.

1. Operator odwiertu przesyła właściwemu 
organowi zawiadomienie zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące 
projektu odwiertu i jego proponowanej 
eksploatacji, zgodnie z wymogami 
określonymi w części 4 załącznika II, nie 
później niż 21 dni przed rozpoczęciem 
eksploatacji odwiertu lub w terminie 
określonym przez właściwy organ.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed umożliwieniem rozpoczęcia 
eksploatacji odwiertu właściwy organ 
dokonuje analizy zawiadomienia 
i podejmuje działania, które uznaje za 
konieczne.

2. Przed umożliwieniem rozpoczęcia 
eksploatacji odwiertu właściwy organ 
dokonuje analizy zawiadomienia 
i podejmuje odpowiednie działania, jeśli
uznaje je za konieczne.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operator odwiertu bezzwłocznie 
zawiadamia właściwy organ o każdej 
istotnej zmianie szczegółowych informacji 
zawartych w zawiadomieniu o eksploatacji 
odwiertu i jednocześnie zawiadamia
niezależnego rzeczoznawcę ds. weryfikacji 
odwiertów zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. b).

3. Operator odwiertu bezzwłocznie 
zawiadamia właściwy organ o każdej 
istotnej zmianie szczegółowych informacji 
zawartych w zawiadomieniu o eksploatacji 
odwiertu. Operator odwiertu angażuje
niezależnego weryfikatora zgodnie 
z art. 15 ust. 3 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Ta kolejność zdarzeń jest nielogiczna. Operator odwiertu musi włączyć niezależnego 
weryfikatora w przygotowywanie istotnej zmiany, zanim zostanie ona przedstawiona 
właściwemu organowi. Zaproponowana zmiana ma to odzwierciedlać.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy eksploatacja 
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odwiertu wiąże się z ryzykiem 
nieplanowanego wycieku węglowodorów z 
odwiertu operator przedkłada właściwemu 
organowi sprawozdania zgodnie z 
wymogami określonymi w części 4A 
załącznika II. Sprawozdania są 
przedkładane w tygodniowych odstępach, 
począwszy od dnia rozpoczęcia 
eksploatacji odwiertu, lub w odstępach 
określonych przez właściwy organ.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operator instalacji, która ma brać udział 
w działalności połączonej, przesyła
właściwemu organowi zawiadomienie 
zawierające szczegółowe informacje 
o działalności połączonej, zgodnie 
z wymogami określonymi w części 7 
załącznika II. Operatorzy poszczególnych 
instalacji mogą uzgodnić, że 
zawiadomienie o działalności połączonej 
sporządza w ich imieniu jeden z tych 
operatorów. Zawiadomienie zostaje 
przekazane nie później niż 21 dni przed 
rozpoczęciem działalności połączonej.

1. Operator instalacji, która ma brać udział 
w działalności połączonej, przekazuje
właściwemu organowi zawiadomienie 
zawierające szczegółowe informacje 
o działalności połączonej, zgodnie 
z wymogami minimalnymi określonymi w 
części 7 załącznika II. W przypadku gdy 
istnieje więcej niż jeden operator instalacji 
biorącej udział w działalności połączonej 
operatorzy powinni uzgodnić, że jeden z 
nich powinien sporządzić zawiadomienie 
o działalności połączonej. Zawiadomienie 
zostaje przekazane nie później niż 21 dni 
przed rozpoczęciem działalności 
połączonej lub w terminie określonym 
przez właściwy organ.

Or. en

Poprawka 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed umożliwieniem rozpoczęcia
działalności połączonej właściwy organ 
dokonuje analizy zawiadomienia 
i podejmuje działania, które uznaje za 
konieczne.

2. Przed rozpoczęciem działalności 
połączonej właściwy organ dokonuje 
analizy zawiadomienia i podejmuje 
działania, które uznaje za konieczne.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operator, który sporządził 
zawiadomienie, bezzwłocznie zawiadamia 
właściwy organ o każdej istotnej zmianie 
szczegółowych informacji zawartych 
w zawiadomieniu.

3. Operator, który sporządził 
zawiadomienie, bezzwłocznie zawiadamia 
właściwy organ o każdej istotnej zmianie 
zawiadomienia o działalności połączonej.

Or. en

Poprawka 306
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią

Niezależna weryfikacja

Or. fr
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Poprawka 307
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią

Niezależna weryfikacja

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 308
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja przez niezależną stronę 
trzecią

Niezależna weryfikacja

Or. en

Poprawka 309
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy ustanawiają system 
weryfikacji przez niezależną stronę trzecią
i system kontroli odwiertów, a także 
uwzględniają te systemy w polityce 

1. Operatorzy ustanawiają system 
niezależnej weryfikacji i system kontroli 
odwiertów, a także uwzględniają te 
systemy w polityce dotyczącej 
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dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, która jest włączona do 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

zapobiegania poważnym wypadkom, która 
jest włączona do sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń zgodnie 
z art. 18.

Or. en

Poprawka 310
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy ustanawiają system
weryfikacji przez niezależną stronę trzecią
i system kontroli odwiertów, a także 
uwzględniają te systemy w polityce 
dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, która jest włączona do 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

1. Operatorzy ustanawiają systemy 
niezależnej weryfikacji i systemy kontroli 
odwiertów podczas cyklu życia instalacji 
lub odwiertu, a także uwzględniają te 
systemy w opisie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, przekazywanym wraz ze 
sprawozdaniem dotyczącym poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 10 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależna weryfikacja powinna rozpocząć się możliwie jak najszybciej oraz powinna mieć 
zastosowanie do całego cyklu życia instalacji lub odwiertu. Ta ważna zasada musi zostać 
lepiej sprecyzowana w art. 15.

Poprawka 311
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy ustanawiają system 
weryfikacji przez niezależną stronę trzecią 
i system kontroli odwiertów, a także 
uwzględniają te systemy w polityce 

1. Operatorzy ustanawiają system 
niezależnej weryfikacji w celu kontroli 
odwiertów, a także uwzględniają ten 
system w polityce dotyczącej zapobiegania 
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dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, która jest włączona do 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

poważnym wypadkom, która jest włączona 
do sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

Or. fr

Poprawka 312
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy ustanawiają system 
weryfikacji przez niezależną stronę trzecią 
i system kontroli odwiertów, a także 
uwzględniają te systemy w polityce 
dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, która jest włączona do 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

1. Operatorzy ustanawiają system 
niezależnej weryfikacji i system 
niezależnej kontroli odwiertów, a także 
uwzględniają te systemy w polityce 
dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom, która jest włączona do 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń zgodnie z art. 18.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 313
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wyniki niezależnej weryfikacji 
pozostają bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności operatora za właściwe i 
bezpieczne działanie urządzeń i systemów 
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poddawanych weryfikacji.

Or. en

Poprawka 314
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór niezależnej strony trzeciej do 
celów weryfikacji i wybór projektów 
systemów weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią oraz systemów niezależnej 
kontroli projektu odwiertu spełniają 
kryteria określone w części 5 załącznika II.

2. Wybór niezależnego weryfikatora
i wybór projektów systemów niezależnej
weryfikacji oraz systemów niezależnej 
kontroli projektu odwiertu spełniają 
kryteria określone w części 5 załącznika II.

Or. en

Poprawka 315
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór niezależnej strony trzeciej do 
celów weryfikacji i wybór projektów 
systemów weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią oraz systemów niezależnej
kontroli projektu odwiertu spełniają 
kryteria określone w części 5 załącznika II.

2. Wybór niezależnego weryfikatora i 
wybór projektów systemów niezależnej
weryfikacji systemów kontroli projektu 
odwiertu spełniają co najmniej kryteria 
określone w części 5 załącznika II.

Or. en

Poprawka 316
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór niezależnej strony trzeciej do 
celów weryfikacji i wybór projektów 
systemów weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią oraz systemów niezależnej 
kontroli odwiertu spełniają kryteria 
określone w części 5 załącznika II.

2. Wybór niezależnego weryfikatora i 
wybór projektów systemów niezależnej 
weryfikacji służących kontroli odwiertu 
spełniają kryteria określone w części 5 
załącznika II. 

Or. fr

Poprawka 317
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór niezależnej strony trzeciej do 
celów weryfikacji i wybór projektów 
systemów weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią oraz systemów niezależnej 
kontroli odwiertu spełniają kryteria 
określone w części 5 załącznika II.

2. Wybór niezależnego weryfikatora i 
wybór projektów systemów niezależnej 
weryfikacji oraz systemów niezależnej 
kontroli odwiertu spełniają kryteria 
określone w części 5 załącznika II.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 318
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią w odniesieniu do instalacji 
wydobywczych i innych niż wydobywcze
ustanawia się:

3. Systemy niezależnej weryfikacji 
ustanawia się:

Or. en

Poprawka 319
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią w odniesieniu do instalacji 
wydobywczych i innych niż wydobywcze 
ustanawia się:

3. System niezależnej weryfikacji 
w odniesieniu do instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze ustanawia się:

Or. en

Poprawka 320
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią w odniesieniu do instalacji 
wydobywczych i innych niż wydobywcze 
ustanawia się:

3. System niezależnej weryfikacji 
w odniesieniu do instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze ustanawia się:

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
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zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 321
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że poszczególne systemy
i elementy kluczowe dla bezpieczeństwa 
określone w ocenach ryzyka i w ramach 
systemu zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie i aktualne, a harmonogram
kontroli i testowania systemu kontroli 
poważnych zagrożeń jest odpowiedni, 
aktualny i działa zgodnie z zamierzeniami;

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że dany obiekt i elementy 
kluczowe dla bezpieczeństwa określone 
w ocenach ryzyka i w ramach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie, a kontrola i testowanie
systemów kontroli poważnych zagrożeń są 
odpowiednie i przeprowadzane zgodnie 
z zamierzeniami;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono nowy termin „poszczególne systemy” bez wyjaśnienia/zdefiniowania jego 
znaczenia. W rezultacie art. 15 ust. 3 lit. a) można interpretować w ten sposób, że wymagana 
jest weryfikacja przez stronę trzecią systemów zarządzania bezpieczeństwem instalacji aniżeli 
obiektu i sprzętu. Lepiej byłoby użyć terminu „dany obiekt”.

Poprawka 322
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że poszczególne systemy 
i elementy kluczowe dla bezpieczeństwa 
określone w ocenach ryzyka i w ramach 
systemu zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie i aktualne, a harmonogram 
kontroli i testowania systemu kontroli 
poważnych zagrożeń jest odpowiedni, 

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że poszczególne systemy i, 
w stosownych przypadkach, elementy 
kluczowe dla bezpieczeństwa określone 
w ocenach ryzyka i w ramach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie i aktualne, a harmonogram 
kontroli i testowania systemu kontroli 
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aktualny i działa zgodnie z zamierzeniami; poważnych zagrożeń jest odpowiedni, 
aktualny i działa zgodnie z zamierzeniami;

Or. en

Poprawka 323
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że poszczególne systemy 
i elementy kluczowe dla bezpieczeństwa 
określone w ocenach ryzyka i w ramach 
systemu zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie i aktualne, a harmonogram 
kontroli i testowania systemu kontroli 
poważnych zagrożeń jest odpowiedni, 
aktualny i działa zgodnie z zamierzeniami;

a) dla instalacji, aby zapewnić niezależne 
potwierdzenie, że poszczególne systemy 
i, w stosownym przypadku, elementy 
kluczowe dla bezpieczeństwa określone 
w ocenach ryzyka i w ramach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem są 
odpowiednie i aktualne, a harmonogram 
kontroli i testowania systemu kontroli 
poważnych zagrożeń jest odpowiedni, 
aktualny i działa zgodnie z zamierzeniami; 

Or. fr

Poprawka 324
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są zachowane jako 
podstawa, jeżeli projekt odwiertu z 
jakichkolwiek powodów ulegnie zmianie.

b) w odniesieniu do zawiadomień o 
eksploatacji odwiertów, aby zapewnić 
niezależne potwierdzenie, że projekt 
odwiertu i środki kontroli odwiertu są 
odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu w każdym czasie.

Or. en
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Poprawka 325
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są zachowane jako 
podstawa, jeżeli projekt odwiertu z 
jakichkolwiek powodów ulegnie zmianie.

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są aktualizowane, jeżeli 
projekt odwiertu z jakichkolwiek powodów 
ulegnie zmianie.

Or. en

Poprawka 326
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są zachowane jako 
podstawa, jeżeli projekt odwiertu z 
jakichkolwiek powodów ulegnie zmianie.

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są aktualizowane, jeżeli 
projekt odwiertu z jakichkolwiek powodów 
ulegnie zmianie.

Or. en

Poprawka 327
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
projekt odwiertu i środki kontroli odwiertu 
są odpowiednie w kontekście 
przewidywanych warunków eksploatacji 
odwiertu oraz że są zachowane jako 
podstawa, jeżeli projekt odwiertu 
z jakichkolwiek powodów ulegnie zmianie.

b) w odniesieniu do planów odwiertów, 
aby zapewnić niezależne potwierdzenie, że 
środki projektowe są odpowiednie 
w kontekście przewidywanych warunków 
eksploatacji odwiertu oraz że 
są aktualizowane, jeżeli projekt odwiertu 
z jakichkolwiek powodów ulegnie zmianie. 

Or. fr

Poprawka 328
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Operatorzy uwzględniają wyniki 
niezależnej weryfikacji oraz podejmują na 
ich podstawie odpowiednie działania.

Or. en

Poprawka 329
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
weryfikacji przeprowadzonej przez 
niezależną stronę trzecią zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a).

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu sprawozdanie 
z niezależnej weryfikacji zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a), a 
także odpowiedzi i działania dotyczące 
sprawozdania, które operatorzy 
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przechowują przez 6 miesięcy po 
zakończeniu działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, do której wspomniane 
odpowiedzi i działania się odnoszą.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdania z weryfikacji muszą być udostępniane właściwemu organowi na jego wniosek; 
taka sama zasada nie została jednak przyjęta w załączniku II część 5 ust. 3. Takie informacje 
muszą być przechowywane przez określony czas (np. wszystkie raporty z kontroli, przeglądy 
systemów itd. muszą być przechowywane przez okres obejmujący cykl życia instalacji oraz 
dodatkowo 6 miesięcy).

Poprawka 330
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
weryfikacji przeprowadzonej przez 
niezależną stronę trzecią zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a).

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
niezależnej weryfikacji zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a), a 
także swoje odpowiedzi i działania 
dotyczące weryfikacji.

Or. en

Poprawka 331
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
weryfikacji przeprowadzonej przez 

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
niezależnej weryfikacji zgodnie 
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niezależną stronę trzecią zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a).

z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a). 

Or. fr

Poprawka 332
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
weryfikacji przeprowadzonej przez 
niezależną stronę trzecią zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a).

4. Na wniosek właściwego organu 
operatorzy udostępniają mu wyniki 
niezależnej weryfikacji zgodnie 
z niniejszym artykułem ust. 3 lit. a).

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 333
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operatorzy zapewniają uwzględnienie 
ustaleń i uwag dokonanych przez 
niezależnego rzeczoznawcę ds. weryfikacji 
odwiertów zgodnie z niniejszym artykułem 
ust. 3 lit. b) w zawiadomieniu 
o eksploatacji odwiertu przewidzianym w 
art. 13.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wymaganie od operatora uwzględnienia ustaleń dotyczących niezależnej weryfikacji w 
zawiadomieniu o eksploatacji odwiertu w odniesieniu do oceny projektu odwiertu i jego 
zabezpieczeń nie wniosłoby zbyt dużej wartości dodanej w porównaniu do dodatkowego 
obciążenia administracyjnego. Ważne jest, aby rzeczoznawca ds. weryfikacji przeanalizował 
taką ocenę przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertu lub przed jego zaadaptowaniem.

Poprawka 334
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku instalacji wydobywczych 
system weryfikacji ustanawia się przed 
złożeniem sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi. W przypadku instalacji innych 
niż wydobywcze system ten ustanawia się 
przed rozpoczęciem danego działania 
instalacji innej niż wydobywcza.

6. W przypadku instalacji wydobywczych 
system weryfikacji ustanawia się przed 
złożeniem sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi. W przypadku instalacji innych 
niż wydobywcze system ten ustanawia się 
przed rozpoczęciem ich eksploatacji na 
wodach Unii.

Or. en

Poprawka 335
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku instalacji wydobywczych 
system weryfikacji ustanawia się przed 
złożeniem sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi. W przypadku instalacji innych 
niż wydobywcze system ten ustanawia się 
przed rozpoczęciem danego działania 
instalacji innej niż wydobywcza.

6. W przypadku instalacji wydobywczych 
system niezależnej weryfikacji ustanawia 
się przed złożeniem sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
właściwemu organowi. W przypadku 
instalacji innych niż wydobywcze system 
ten ustanawia się przed rozpoczęciem 
danego działania instalacji innej niż 
wydobywcza. 
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Or. fr

Poprawka 336
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instalacje inne niż wydobywcze 
działające na wodach Unii spełniają 
wymogi właściwych konwencji 
międzynarodowych, wymienionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 391/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r., lub 
równoważnych norm określonych w 
Kodeksie konstrukcji i wyposażenia 
ruchomych platform wiertniczych (kodeks 
MODU 2009). Są one certyfikowane przez 
organizację uznaną przez Unię zgodnie 
z powyższym rozporządzeniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć odniesienia do kodeksu MODU IMO i innych norm morskich, a także do 
sposobów certyfikacji tych wymogów. Nie wnoszą one wartości dodanej i nie jest pewne, czy 
Komisja Europejska ma uprawnienia do wymagania takich zmian (np. to państwo bandery, 
które może nie należeć do UE, reguluje takie obszary). Należy również zauważyć, że z 
perspektywy prawnej kodeks MODU IMO stanowi nieobowiązkowe ramy.

Poprawka 337
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instalacje inne niż wydobywcze 
działające na wodach Unii spełniają 
wymogi właściwych konwencji 

7. Ruchome instalacje inne niż 
wydobywcze działające na wodach Unii 
spełniają wymogi właściwych konwencji 



AM\911374PL.doc 137/284 PE494.690v01-00

PL

międzynarodowych, wymienionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 391/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r., lub 
równoważnych norm określonych w
Kodeksie konstrukcji i wyposażenia 
ruchomych platform wiertniczych (kodeks 
MODU 2009). Są one certyfikowane przez 
organizację uznaną przez Unię zgodnie 
z powyższym rozporządzeniem.

międzynarodowych, wymienionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 391/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r., lub 
równoważnych norm określonych w 
obowiązującej wersji Kodeksu konstrukcji 
i wyposażenia ruchomych platform 
wiertniczych (kodeks MODU). Są one 
certyfikowane przez organizację uznaną 
przez Unię zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem jako spełniające 
niezbędne wymogi.

Or. en

Poprawka 338
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instalacje inne niż wydobywcze 
działające na wodach Unii spełniają 
wymogi właściwych konwencji 
międzynarodowych, wymienionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 391/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r., lub 
równoważnych norm określonych w 
Kodeksie konstrukcji i wyposażenia 
ruchomych platform wiertniczych (kodeks 
MODU 2009). Są one certyfikowane przez 
organizację uznaną przez Unię zgodnie 
z powyższym rozporządzeniem.

7. Instalacje inne niż wydobywcze 
działające na wodach Unii spełniają 
wymogi właściwych konwencji 
międzynarodowych, wymienionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 391/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nowe ruchome 
platformy wiertnicze (MODU), których 
budowa rozpoczęła się po dniu 1 stycznia 
2012 r., spełniają równoważne normy 
określone w Kodeksie konstrukcji 
i wyposażenia ruchomych platform 
wiertniczych (kodeks MODU 2009). Są 
one certyfikowane przez organizację 
uznaną przez Unię zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem jako spełniające 
niezbędne wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Jak zasugerowała Komisja, wpływa to na ograniczanie liczby platform wiertniczych, które 
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mogą być wykorzystywane. Wiele platform eksploatowanych obecnie w UE nie spełnia 
wymogów kodeksu MODU 2009. Kodeks MODU 2009 został zaktualizowany w oparciu o 
kodeksy MODU IMO 1989 i 2001, i przede wszystkim jest przeznaczony dla nowych platform 
wiertniczych wybudowanych po 2009 r. Ma on zastosowanie do starszych platform oraz 
istnieje poważne ryzyko, że większość ruchomych platform wiertniczych na wodach UE 
byłaby niezdatna do użytku ze względu na istotne i niemożliwe do wprowadzenia zmiany 
wymagane w celu zapewnienia zgodności tych platform z wymogami obowiązującymi od 2009 
r. Kodeks 2009 ma zastosowanie wyłącznie do tych platform, których budowa rozpoczęła się 
po dniu 1 stycznia 2012 r., w związku z czym nakaz stosowania kodeksu MODU 2009 do 
wszystkich istniejących platform w poważnym stopniu zakłóciłby zarówno obecną, jak i 
planowaną działalność w UE. Wiele zmian wymaganych na mocy kodeksu 2009 może nie 
przyczynić się zasadniczo do zmniejszenia najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
środowiska. Ponadto w przypadku tych państw europejskich, w których obowiązuje system 
oparty na analizie bezpieczeństwa, należy zająć się wszelkimi uchybieniami we 
wcześniejszych wersjach kodeksu MODU (z 1989 r. i z 1979 r.) w odniesieniu do 
ognioodporności i odporności na wybuchy lub do działalności ratunkowej, a także należy 
ograniczyć powiązane ryzyko do poziomu „tak niskiego jak to praktycznie możliwe” oraz 
dopilnować, by poziom ryzyka w przypadku nowych platform, budowanych zgodnie z 
kodeksem 2009, był zbliżony.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja, w porozumieniu z Forum 
Organów Odpowiedzialnych za Morskie 
Instalacje Wydobywcze, sporządza i 
regularnie aktualizuje listę organizacji 
uznawanych za niezależne strony trzecie w 
zakresie weryfikacji obejmującej 
instalacje wydobywcze zgodnie z art. 35.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywna propozycja dotycząca poprawki nr 40 projektu sprawozdania Ivo Beleta. EMSA 
nie ma uprawnień w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, i 
w związku z tym nie powinna być proszona o przedstawianie uwag na temat tego, które 
organizacje są właściwymi niezależnymi stronami trzecimi w zakresie weryfikacji.



AM\911374PL.doc 139/284 PE494.690v01-00

PL

Poprawka 340
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja sporządza i regularnie 
aktualizuje listę organizacji uznawanych 
za niezależne strony trzecie w zakresie 
weryfikacji obejmującej instalacje 
wydobywcze zgodnie z art. 35.

Or. en

Poprawka 341
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia do zakazywania działalności Uprawnienia do zakazywania działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu należy rozszerzyć, tak aby obejmowały uprawnienia do zakazywania 
działalności związanej nie tylko z instalacjami, lecz także z „powiązaną infrastrukturą”.

Poprawka 342
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia poważnych 1. W przypadku stwierdzenia poważnych 
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uchybień dotyczących środków 
zaproponowanych przez operatora w celu 
zapobiegania poważnym wypadkom i 
ograniczania ich skutków zgodnie z art. 10, 
11, 13 i 14 właściwy organ wprowadza 
zakaz eksploatacji lub zakaz oddania do 
eksploatacji instalacji lub części instalacji.

uchybień dotyczących środków 
zaproponowanych w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń (dla 
instalacji wydobywczej lub innej niż 
wydobywcza) w celu zapobiegania 
poważnym wypadkom i ograniczania ich 
skutków zgodnie z art. 10, 11, 13 i 14 
właściwy organ wprowadza zakaz 
eksploatacji lub zakaz oddania do 
eksploatacji instalacji lub części instalacji, 
lub powiązanej infrastruktury.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy są uprawnieni do 
otrzymywania szczegółowych informacji 
na temat wykrytych uchybień, na których 
to informacjach właściwy organ 
proponuje opierać się podczas korzystania 
ze swoich uprawnień na mocy niniejszego 
ustępu, a także zapewniają operatorom 
możliwość odwołania się od zakazu 
wydanego przez właściwy organ zgodnie z 
ust. 1 do właściwego organu określonego 
przepisami i procedurami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przepis ten miał zastosowanie, musi istnieć poważny brak środków, poparty obiektywną 
oceną, a także powinno przysługiwać prawo odwołania, tak jak przewidują ekwiwalentne 
przepisy dyrektywy Seveso. Aby właściwy organ mógł zareagować i w razie potrzeby złożyć 
odwołanie, jego uzasadnienia powinno się przedstawić operatorom.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezłożenia sprawozdania 
dotyczącego poważnych zagrożeń 
wymaganego na mocy art. 10 i 11 lub 
zawiadomień wymaganych na mocy 
art. 13 i 14 w odpowiednim terminie, w 

skreślony



AM\911374PL.doc 141/284 PE494.690v01-00

PL

wyjątkowych sytuacjach właściwy organ –
uznawszy, że ochrona bezpieczeństwa 
i środowiska nie została naruszona – może 
wyrazić zgodę na przedłużenie terminu 
złożenia sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń lub zawiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł należy skreślić, jeśli przepisy dotyczące zmiany terminów są już zawarte w 
proponowanym prawodawstwie.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zobowiązuje operatora 
do zastosowania wszelkich odpowiednich
środków uzupełniających, jakie właściwy 
organ uzna za niezbędne, aby zapewnić 
ponowne spełnienie wymogu określonego 
w art. 3 ust. 1.

3. Właściwy organ zobowiązuje operatora 
do zastosowania wszelkich środków, jakie 
właściwy organ uzna za niezbędne, aby 
zapewnić ponowne spełnienie wymogu 
określonego w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 345
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zobowiązuje operatora 
do zastosowania wszelkich odpowiednich 
środków uzupełniających, jakie właściwy 
organ uzna za niezbędne, aby zapewnić 
ponowne spełnienie wymogu określonego 

3. Właściwy organ zobowiązuje operatora 
do zastosowania wszelkich środków 
uzupełniających, jakie właściwy organ 
uzna za niezbędne, aby zapewnić ponowne 
spełnienie wymogu określonego w art. 3 



PE494.690v01-00 142/284 AM\911374PL.doc

PL

w art. 3 ust. 1. ust. 1.

Or. fr

Poprawka 346
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli wynik kontroli, okresowy 
przegląd sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń przewidziany w 
art. 10 i 11 lub zmiany w zawiadomieniach 
przewidzianych w art. 13 i 14 wskazują na 
niespełnienie wymogów niniejszego 
rozporządzenia lub na istnienie 
uzasadnionych obaw w odniesieniu do 
bezpieczeństwa działalności lub 
bezpieczeństwa instalacji, właściwy organ 
wprowadza zakaz eksploatacji instalacji 
lub części instalacji.

4. Jeżeli wynik kontroli, okresowy 
przegląd sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń przewidziany w 
art. 10 i 11 lub zmiany w zawiadomieniach 
przewidzianych w art. 13 i 14 wskazują na 
niespełnienie wymogów niniejszego 
rozporządzenia lub na istnienie 
uzasadnionych obaw w odniesieniu do 
bezpieczeństwa działalności lub 
bezpieczeństwa instalacji, właściwy organ
ma uprawnienia do wstrzymania 
eksploatacji instalacji lub części instalacji, 
lub powiązanej infrastruktury.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy są uprawnieni do 
otrzymywania szczegółowych informacji 
na temat poważnych obaw, na których to 
informacjach właściwy organ proponuje 
opierać się podczas korzystania ze swoich 
uprawnień na mocy niniejszego ustępu, 
oraz że w stosownym terminie mogą 
zgłosić zastrzeżenie wobec 
zaproponowanego wstrzymania 
eksploatacji. Państwa członkowskie 
zapewniają operatorom możliwość 
odwołania się od nakazu wstrzymania 
eksploatacji wydanego przez właściwy 
organ zgodnie z ust. 4 do właściwego 
organu określonego przepisami 
i procedurami krajowymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Przed zastosowaniem tej sankcji należy zapewnić możliwość nawiązania właściwego dialogu 
pomiędzy operatorem i właściwym organem, tak aby wyjaśnić nieporozumienia lub podjąć 
działania mające na celu rozproszenie obaw. Powinno przysługiwać prawo odwołania, tak 
jak przewidują ekwiwalentne przepisy dyrektywy Seveso. Ponadto aby właściwy organ mógł 
zareagować i w razie potrzeby złożyć odwołanie, jego uzasadnienia powinno się przedstawić 
operatorom.

Poprawka 347
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli działania prowadzone przez 
operatora stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub 
środowiska, lub znacząco zwiększają 
ryzyko poważnego wypadku, właściwy 
organ zobowiązuje operatora do 
wstrzymania eksploatacji instalacji do 
czasu, aż potencjalne bądź rzeczywiste, 
bezpośrednie zagrożenie nie znajdzie się 
pod kontrolą.

Or. en

Poprawka 348
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie uznaje, że 
eksploatacja odwiertu lub eksploatacja 
instalacji może mieć znaczny negatywny 
wpływ na wody innego państwa 
członkowskiego w razie wypadku, lub 
jeżeli państwo członkowskie, które jest 

1. Jeżeli państwo członkowskie uznaje, że 
poważny wypadek związany z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego prowadzoną w jego jurysdykcji 
może mieć znaczny negatywny wpływ na 
środowisko innego państwa 
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potencjalnie narażone na taki wpływ, złoży 
odpowiedni wniosek, państwo 
członkowskie, w którego jurysdykcji 
planowane jest rozpoczęcie działalności, 
przekazuje państwu członkowskiemu 
narażonemu na negatywny wpływ 
odpowiednie informacje i podejmuje 
działania na rzecz przyjęcia wspólnych 
środków zapobiegawczych, aby zapobiec 
szkodom.

członkowskiego lub jeżeli państwo 
członkowskie, które jest potencjalnie 
narażone na taki wpływ, złoży odpowiedni 
wniosek, państwo członkowskie, w którego 
jurysdykcji planowane jest rozpoczęcie 
działalności, przekazuje drugiemu państwu 
członkowskiemu odpowiednie informacje 
na mocy odnośnych przepisów prawa 
unijnego, a w szczególności dyrektywy 
Rady 85/337/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście oryginalnym stwarza się nadmierne wymagania w zakresie konsultacji. Zmiana 
„wód” na „środowisko” innego państwa członkowskiego zapewnia, że wpływ na atmosferę 
również zostanie uwzględniony.

Poprawka 349
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zastosowanie ust. 1 nie ma wpływu na 
inne odpowiednie przepisy prawne Unii, w 
szczególności takie jak dyrektywa Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne oraz 
konwencja o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście 
transgranicznym.

skreślony

Or. en

Poprawka 350
Vicky Ford, Peter Skinner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
starania, aby przyjąć wspólne środki w 
celu zapobieżenia szkodom dla środowiska 
w przypadku wypadków, które mogłyby 
mieć istotny negatywny wpływ na wody 
innych państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 351
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument wymieniony w ust. 1 
przedkłada się właściwym organom jako 
część sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń wymaganego na 
mocy art. 10 i 11 lub jako część 
zawiadomienia o eksploatacji odwiertu 
wymaganego na mocy art. 13.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1,
przedkłada się właściwemu organowi wraz 
ze sprawozdaniem dotyczącym poważnych 
zagrożeń wymaganym na mocy art. 10 i 11 
lub wraz z zawiadomieniem o eksploatacji 
odwiertu wymaganym na mocy art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić składanie dokumentu polityki dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom jako oddzielnego dokumentu wraz ze sprawozdaniem dotyczącym poważnych 
zagrożeń.

Poprawka 352
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy opisują swoje ustalenia 
organizacyjne w zakresie kontroli 
poważnych zagrożeń w ramach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, w tym 
ustalenia dotyczące sporządzania 
i składania sprawozdań dotyczących 
poważnych zagrożeń, a także zawiadomień 
o eksploatacji odwiertu, odpowiednio na 
mocy art. 10, 11 i 13, jak również swoje 
systemy weryfikacji mechanizmów 
kontroli poważnych zagrożeń 
dokonywanej przez niezależne strony 
trzecie zgodnie z art. 15 oraz częścią 5 
załącznika II.

3. Operatorzy opisują swoje ustalenia 
organizacyjne w zakresie kontroli 
poważnych zagrożeń w ramach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, w tym 
ustalenia dotyczące sporządzania 
i składania sprawozdań dotyczących 
poważnych zagrożeń, a także zawiadomień 
o eksploatacji odwiertu, odpowiednio na 
mocy art. 10, 11 i 13, jak również swoje 
systemy niezależnej weryfikacji zgodnie 
z art. 15 oraz częścią 5 załącznika II.

Or. en

Poprawka 353
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Politykę i systemy zarządzania 
bezpieczeństwem opracowuje się zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku IV 
i wyraźnie podkreśla się w nich, że za 
kontrolę ryzyka poważnych zagrożeń 
wynikającego z działalności operatora 
odpowiedzialność ponosi głównie sam 
operator.

4. Politykę zapobiegania poważnym 
wypadkom oraz systemy zarządzania 
bezpieczeństwem opracowuje się zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku IV 
i wyraźnie podkreśla się w nich, że za 
kontrolę ryzyka poważnych zagrożeń 
związanego z działalnością związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
odpowiedzialność ponosi głównie sam 
operator.

Or. en

Poprawka 354
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z art. 27 operatorzy określają i 
regularnie konsultują z przedstawicielami 
odpowiednich państw członkowskich 
priorytety sektora w zakresie tworzenia 
i/lub zmiany norm i wytycznych 
dotyczących najlepszych praktyk 
w kontroli zagrożeń związanych z 
poważnymi wypadkami na morskich 
obiektach wydobywczych w trakcie całego 
cyklu obejmującego projektowanie 
i prowadzenie morskiej działalności 
wydobywczej, a jako minimum stosują 
schemat określony w załączniku IV.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy uwzględniać w rozporządzeniu środków, które nie mogą zostać wyegzekwowane 
przez właściwy organ, państwo członkowskie lub Komisję Europejską w przypadku 
naruszenia. Jeżeli przedmiotowy tekst stanie się dyrektywą, usunięcie to można cofnąć.

Poprawka 355
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii podejmują starania, aby ich 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich prowadzona poza Unią była 
zgodna z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii podejmują, zgodnie z potrzebą 
spełnienia wymogów lokalnych, starania, 
aby ich działalność związana z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzona poza Unią była zgodna 
z zasadą minimalizacji, w miarę 
możliwości, ryzyka poważnego wypadku 
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związanego ze wspomnianą działalnością.

Or. en

Poprawka 356
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii podejmują starania, aby ich 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich prowadzona poza Unią była 
zgodna z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii prowadzą działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich poza Unią 
zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 357
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii podejmują starania, aby ich 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich prowadzona poza Unią była 
zgodna z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii prowadzą działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich poza Unią 
zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 358
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii podejmują starania, aby ich 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich prowadzona poza Unią była 
zgodna z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii prowadzą działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich poza Unią 
zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 359
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli działania prowadzone przez 
operatora stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 
znacząco zwiększają ryzyko poważnego 
wypadku, operator podejmuje możliwe do 
przyjęcia środki, które mogą obejmować 
wstrzymanie eksploatacji instalacji do 
czasu, aż potencjalne bądź rzeczywiste, 
bezpośrednie zagrożenie nie znajdzie się 
pod kontrolą.

Or. en

Poprawka 360
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli działania prowadzone przez 
operatora stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 
znacząco zwiększają ryzyko poważnego 
wypadku, operator bezzwłocznie 
podejmuje zapewniające możliwie 
największe bezpieczeństwo środki 
łagodzące, które mogą obejmować 
zawieszenie eksploatacji instalacji do 
momentu, aż potencjalne bądź rzeczywiste 
bezpośrednie zagrożenie nie znajdzie się 
pod kontrolą.

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp opiera się na treści art. 20 ust. 2 i zostaje przeniesiony do art. 18, ponieważ dotyczy 
on działań operatora. Zmiany te odzwierciedlają to, że całkowite wstrzymanie eksploatacji 
nie zawsze jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem i że w niektórych przypadkach mogłoby 
zwiększyć ryzyko poważnego wypadku.

Poprawka 361
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli działania prowadzone przez 
operatora stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub 
środowiska, lub znacząco zwiększają 
ryzyko poważnego wypadku, operator 
wstrzymuje eksploatację instalacji do 
czasu, aż potencjalne bądź rzeczywiste, 
bezpośrednie zagrożenie nie znajdzie się 
pod kontrolą.

Or. en
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Poprawka 362
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W przypadku zastosowania środków 
wymienionych w ust. 6 a niniejszego 
artykułu operator bezzwłocznie i bez 
stwarzania zagrożenia zawiadamia o nich 
właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp opiera się na treści art. 20 ust. 3 i zostaje przeniesiony do art. 18, ponieważ dotyczy 
on działań operatora.

Poprawka 363
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ dokonuje 
odpowiednich ustaleń, aby zapewnić swoją 
niezależność od konfliktów interesów 
między działalnością regulacyjną 
dotyczącą ochrony bezpieczeństwa 
i środowiska a pełnionymi przez niego
funkcjami związanymi z rozwojem 
gospodarczym państwa członkowskiego, 
polegającymi zwłaszcza na udzielaniu 
zezwoleń na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich oraz na 
prowadzeniu polityki w zakresie 
powiązanych z taką działalnością 
przychodów i poboru tych przychodów.

1. Państwa członkowskie, pod których 
jurysdykcją prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
dokonują odpowiednich ustaleń, aby 
zapewnić niezależność właściwych 
organów od konfliktów interesów między 
działalnością regulacyjną dotyczącą 
ochrony bezpieczeństwa i środowiska a 
pełnionymi przez nie funkcjami 
związanymi z rozwojem gospodarczym 
państwa członkowskiego, polegającymi 
zwłaszcza na udzielaniu zezwoleń na 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 



PE494.690v01-00 152/284 AM\911374PL.doc

PL

podmorskich oraz na prowadzeniu polityki 
w zakresie powiązanych z taką 
działalnością przychodów i poboru tych 
przychodów. Właściwe organy powinny 
być w szczególności funkcjonalnie 
niezależne od tych części państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
wydawanie zezwoleń na mocy dyrektywy 
94/22/WE, ustalanie strategii politycznej 
dotyczącej powiązanych przychodów oraz 
ich pobieranie.

Or. en

Poprawka 364
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy przestrzegają niniejszego 
rozporządzenia i stosują środki określone 
w sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze oraz w planach 
wymienionych w zawiadomieniach 
o eksploatacji odwiertu i o działalności 
połączonej sporządzonych zgodnie 
z art. 10, 11, 13 i 14.

1. Operatorzy przestrzegają niniejszego 
rozporządzenia i stosują środki określone 
w sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczych 
i innych niż wydobywcze oraz wymienione
w zawiadomieniach o eksploatacji 
odwiertu i o działalności połączonej 
sporządzonych zgodnie z art. 10, 11, 13 
i 14.

Or. en

Poprawka 365
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Operatorzy zapewniają właściwym 
organom lub wszelkim innym osobom 
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działającym pod kierunkiem właściwych 
organów transport do lub z instalacji (w 
tym przewóz ich sprzętu) w rozsądnym 
terminie, a także zakwaterowanie, 
wyżywienie, inne świadczenia w związku z 
wizytacjami instalacji przeprowadzanymi 
do celów nadzoru, w tym w związku z 
kontrolami, postępowaniami 
wyjaśniającymi i działaniami 
ukierunkowanymi na egzekwowanie 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Operatorzy zapewniają właściwym 
organom lub wszelkim innym osobom 
działającym pod kierunkiem właściwych 
organów transport do lub z instalacji (w 
tym przewóz ich sprzętu) w rozsądnym 
terminie, a także zakwaterowanie, 
wyżywienie, inne świadczenia w związku z 
wizytacjami instalacji przeprowadzanymi 
do celów nadzoru, w tym w związku z 
kontrolami, postępowaniami 
wyjaśniającymi i działaniami 
ukierunkowanymi na egzekwowanie 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 367
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli brak zgodności z przepisami 
ust. 1 niniejszego artykułu powoduje
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego lub znaczące bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub 
środowiska, operator wstrzymuje 
eksploatację instalacji lub jej odpowiedniej 
części do momentu przywrócenia 
zgodności z przepisami.

2. Jeżeli działania prowadzone przez 
operatora stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 
znacząco zwiększają ryzyko poważnego 
wypadku, operator bezzwłocznie 
podejmuje zapewniające możliwie 
największe bezpieczeństwo środki 
łagodzące, które mogą obejmować 
zawieszenie eksploatacji instalacji do 
momentu, aż potencjalne bądź rzeczywiste 
bezpośrednie zagrożenie nie znajdzie się 
pod kontrolą.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te odzwierciedlają to, że całkowite wstrzymanie eksploatacji nie zawsze jest 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem i że w niektórych przypadkach mogłoby zwiększyć ryzyko 
poważnego wypadku.

Poprawka 368
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ opracowuje roczne 
plany skutecznego nadzoru, obejmujące 
również kontrole, dotyczące działań 
wiążących się z poważnymi zagrożeniami, 
opierając się na ocenie ryzyka i zwracając 
szczególną uwagę na dokumenty złożone 
zgodnie z art. 9 oraz sprawdzając ich 
zgodność z przepisami, a także monitoruje 
ich skuteczność i stosuje niezbędne środki 
w celu ich udoskonalania.

4. Właściwe organy opracowują roczne 
plany skutecznego nadzoru, obejmujące 
również kontrole, dotyczące działań 
wiążących się z poważnymi zagrożeniami, 
opierając się na ocenie ryzyka i zwracając 
szczególną uwagę na zgodność ze 
sprawozdaniami dotyczącymi poważnych 
zagrożeń, wewnętrznymi planami 
działania na wypadek awarii oraz 
zawiadomieniami o eksploatacji odwiertu 
złożonymi zgodnie z art. 9.
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Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł pokrywa się z art. 19 ust. 3, natomiast pozostała część art. 20 wydaje się dotyczyć 
obowiązków operatora. Przeniesienie art. 20 ust. 4 oraz ewentualne połączenie z art. 19 ust. 3 
wydaje się zatem wskazane.

Poprawka 369
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
monitorują skuteczność właściwego 
organu i podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu wprowadzenia usprawnień.

Or. en

Poprawka 370
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy przekazują szczegółowe 
informacje o ustaleniach krajowych 
wymaganych na mocy ust. 1 swoim 
pracownikom oraz pracownikom swoich 
podwykonawców, a także zapewniają 
uwzględnienie informacji o anonimowym 
zgłaszaniu problemów w ramach 
odpowiednich szkoleń i działań 
informacyjnych.

2. Operatorzy przekazują szczegółowe 
informacje o ustaleniach krajowych 
wymaganych na mocy ust. 1 swoim 
pracownikom, wykonawcom i 
podwykonawcom związanym z 
działalnością oraz ich pracownikom, 
a także zapewniają uwzględnienie 
informacji o anonimowym zgłaszaniu 
problemów w ramach odpowiednich 
szkoleń i działań informacyjnych.



PE494.690v01-00 156/284 AM\911374PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 371
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Unijna grupa organów ds. morskiej 
działalności wydobywczej, w 
porozumieniu z operatorami, rozważa 
ustanowienie mechanizmu 
natychmiastowego zgłaszania incydentów, 
który umożliwiałby wymianę informacji, 
jak tylko na wodach UE dojdzie do 
poważnego wypadku.

Or. en

Poprawka 372
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format 
sprawozdań do celów przekazywania 
danych oraz precyzuje, jakimi 
informacjami należy się wymieniać. Taki 
akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format 
sprawozdań do celów przekazywania 
danych.

Or. en

Poprawka 373
Alyn Smith
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format 
sprawozdań do celów przekazywania 
danych oraz precyzuje, jakimi 
informacjami należy się wymieniać. Taki 
akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format 
sprawozdań do celów przekazywania 
informacji określonych w załączniku VI. 
Taki akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą określoną w 
art. 6 ust. 2.

Or. en

Poprawka 374
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym 
państwom członkowskim lub potencjalnie 
narażonym na negatywny wpływ 
państwom trzecim, a także Komisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł dotyczy prowadzenia rejestrów, a nie wymiany informacji, i jego treść jest już 
zawarta w art. 30 ust. 6. W związku z tym należy go skreślić.

Poprawka 375
Alyn Smith
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym 
państwom członkowskim lub potencjalnie 
narażonym na negatywny wpływ 
państwom trzecim, a także Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 376
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym państwom 
członkowskim lub potencjalnie narażonym 
na negatywny wpływ państwom trzecim, 
a także Komisji.

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym państwom 
członkowskim lub potencjalnie narażonym 
na negatywny wpływ państwom trzecim, 
Agencji, a także Komisji.

Or. en

Poprawka 377
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym państwom 
członkowskim lub potencjalnie narażonym 
na negatywny wpływ państwom trzecim, 
a także Komisji.

3. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym państwom 
członkowskim lub potencjalnie narażonym 
na negatywny wpływ państwom trzecim, 
EMSA, a także Komisji.

Or. en

Poprawka 378
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje wymagane na mocy 
załącznika VI udostępnia się do 
wiadomości publicznej bez potrzeby 
składania wniosku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi 
Unii dotyczącymi dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

1. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format publikacji 
do celów przekazywania informacji 
określonych w załączniku VI, 
umożliwiający łatwe porównywanie 
danych transgranicznych. Akt 
wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dostępności publicznej należy zmienić w celu wyjaśnienia odniesienia do 
ograniczeń dotyczących dyrektywy w sprawie informacji o środowisku. Art. 23 ust. 1 również 
należy umieścić na końcu tego artykułu.

Poprawka 379
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje wymagane na mocy 
załącznika VI udostępnia się do 
wiadomości publicznej bez potrzeby 
składania wniosku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi 
Unii dotyczącymi dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

1. Informacje wymagane na mocy art. 22 i 
art. 25 oraz załącznika VI właściwy organ 
udostępnia do wiadomości publicznej bez 
potrzeby składania wniosku zgodnie 
z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Poprawka 380
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format publikacji, 
który umożliwia łatwe porównywanie 
danych transgranicznych. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Celem 
wspólnego formatu publikacji, który 
powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, jest umożliwienie 
wiarygodnego porównywania działań 
krajowych i praktyk regulacyjnych 
zgodnie z niniejszym artykułem i art. 24.

2. Przy udostępnianiu informacji o 
środowisku do wiadomości publicznej 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
państwa członkowskie postępują zgodnie z 
art. 7 dyrektywy 2003/4/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnim zdaniu powtórzone są informacje, które są dokładniej opisane w pierwszym 
zdaniu; odniesienie do dostępności publicznej powinno zostać umieszczone w oddzielnym 
ustępie.



AM\911374PL.doc 161/284 PE494.690v01-00

PL

Poprawka 381
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format publikacji, 
który umożliwia łatwe porównywanie 
danych transgranicznych. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Celem 
wspólnego formatu publikacji, który 
powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, jest umożliwienie 
wiarygodnego porównywania działań 
krajowych i praktyk regulacyjnych zgodnie 
z niniejszym artykułem i art. 24.

2. Komisja, przy wsparciu Agencji, określa 
za pomocą aktu wykonawczego wspólny 
format publikacji, który umożliwia łatwe 
porównywanie danych transgranicznych. 
Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Celem 
wspólnego formatu publikacji, który 
powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, jest umożliwienie 
wiarygodnego porównywania działań 
krajowych i praktyk regulacyjnych zgodnie 
z niniejszym artykułem i art. 24.

Or. en

Poprawka 382
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa za pomocą aktu 
wykonawczego wspólny format publikacji, 
który umożliwia łatwe porównywanie 
danych transgranicznych. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Celem 
wspólnego formatu publikacji, który 
powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, jest umożliwienie 
wiarygodnego porównywania działań 
krajowych i praktyk regulacyjnych zgodnie 

2. Komisja, przy wsparciu EMSA, określa 
za pomocą aktu wykonawczego wspólny 
format publikacji, który umożliwia łatwe 
porównywanie danych transgranicznych. 
Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą określoną w art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Celem 
wspólnego formatu publikacji, który 
powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, jest umożliwienie 
wiarygodnego porównywania działań 
krajowych i praktyk regulacyjnych zgodnie 
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z niniejszym artykułem i art. 24. z niniejszym artykułem i art. 24.

Or. en

Poprawka 383
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Publikując krajowe plany działania na 
wypadek awarii zgodnie z art. 30, państwa 
członkowskie gwarantują, że ujawnione 
informacje nie powodują ryzyka dla 
bezpieczeństwa i ochrony morskich 
instalacji wydobywczych oraz ich 
działalności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt należy przenieść do art. 30 ust. 3, który dotyczy wymagań odnoszących się do 
zewnętrznego planu działania na wypadek awarii i poprawić, tak aby obejmował 
publikowanie informacji o środowisku związanych z prawodawstwem.

Poprawka 384
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania dotyczące wpływu 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na bezpieczeństwo 
i środowisko

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie dotyczące:

1. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie dotyczące wpływu 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na bezpieczeństwo 
i środowisko, które obejmuje:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) danych dotyczących incydentów, 
zgodnie ze wspólnym systemem składania 
sprawozdań określonym w art. 22;

c) dane dotyczące incydentów, zgodnie 
ze wspólnymi wymogami z zakresu 
publikowania zgodnie z art. 22 i 23;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyników w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i środowiska związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 

e) wszelkie większe zmiany związane z
zapobieganiem poważnym wypadkom i 
ograniczeniem skutków poważnych 
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ziemnego ze złóż podmorskich w ich 
jurysdykcjach.

wypadków w przypadku ich zajścia, w tym 
stosowność zawieszenia eksploatacji, które 
może mieć zastosowanie w ich 
jurysdykcjach.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do bezpieczeństwa i ochrony środowiska powinno zostać usunięte, gdyż nie 
istnieje możliwość dokonania obiektywnej oceny w oparciu o zgłoszenia incydentów i 
stanowiłoby to istotne obciążenie, jeżeli obowiązek zostałby rozszerzony poza zgłaszanie 
incydentów. Przeglądy bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej powinny znajdować się 
w gestii państw członkowskich, a nie być elementem sprawozdań rocznych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ odpowiedzialny za wymianę 
informacji zgodnie z art. 22 oraz za 
publikację informacji zgodnie z art. 23, 
a następnie przekazują Komisji 
odpowiednie zawiadomienie.

2. Właściwe organy są odpowiedzialne za 
wymianę informacji zgodnie z art. 22 oraz 
za publikację informacji zgodnie z art. 23, 
a także przekazują Komisji odpowiednie 
zawiadomienie.

Or. en

Poprawka 389
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dwa lata Komisja publikuje 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w Unii, 

skreślony
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opierając się na informacjach 
przekazanych jej przez państwa 
członkowskie i Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa na Morzu. Zgodnie z 
art. 26 odpowiednie państwa członkowskie 
zapewniają Komisji pomoc przy realizacji 
tego zadania.

Or. en

Poprawka 390
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dwa lata Komisja publikuje 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w Unii, opierając 
się na informacjach przekazanych jej przez 
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu. 
Zgodnie z art. 26 odpowiednie państwa 
członkowskie zapewniają Komisji pomoc 
przy realizacji tego zadania.

3. Co dwa lata Komisja publikuje 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w Unii, opierając 
się na informacjach przekazanych jej przez
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu. 
Zgodnie z art. 27 Agencja i odpowiednie 
państwa członkowskie zapewniają Komisji 
pomoc przy realizacji tego zadania.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie prowadzą 
szczegółowe postępowania wyjaśniające 
dotyczące poważnych wypadków 
wiążących się z istotnymi szkodami (dla 
ludzi i środowiska) lub powodujących 

2. Państwa członkowskie lub właściwe 
organy wszczynają szczegółowe 
postępowania wyjaśniające dotyczące 
poważnych wypadków.
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znaczną utratę aktywów. Sprawozdanie 
z postępowania wyjaśniającego zawiera 
ocenę efektywności działań regulacyjnych 
podjętych przez właściwy organ w 
odniesieniu do danej instalacji w okresie 
poprzedzającym wypadek, a także, w razie 
potrzeby, zalecenia dotyczące niezbędnych 
zmian odpowiednich praktyk 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 392
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie prowadzą 
szczegółowe postępowania wyjaśniające 
dotyczące poważnych wypadków 
wiążących się z istotnymi szkodami (dla 
ludzi i środowiska) lub powodujących 
znaczną utratę aktywów. Sprawozdanie 
z postępowania wyjaśniającego zawiera 
ocenę efektywności działań regulacyjnych 
podjętych przez właściwy organ w 
odniesieniu do danej instalacji w okresie 
poprzedzającym wypadek, a także, w razie 
potrzeby, zalecenia dotyczące niezbędnych 
zmian odpowiednich praktyk 
regulacyjnych.

2. Państwa członkowskie prowadzą 
szczegółowe postępowania wyjaśniające 
dotyczące poważnych wypadków 
wiążących się z istotnymi szkodami (dla 
ludzi i środowiska) lub powodujących 
znaczną utratę aktywów. Sprawozdanie 
z postępowania wyjaśniającego zawiera 
ocenę efektywności nadzoru właściwego 
organu w odniesieniu do danej instalacji 
w okresie poprzedzającym wypadek, 
a także, w razie potrzeby, zalecenia 
dotyczące niezbędnych zmian 
odpowiednich praktyk regulacyjnych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dokonują oceny 
efektywności działań nadzorczych 
podjętych przez właściwy organ w 
odniesieniu do danej instalacji w okresie 
poprzedzającym wypadek, a także 
formułują zalecenia dotyczące wszelkich 
niezbędnych zmian odpowiednich praktyk 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 394
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu udostępnia się Komisji 
w momencie zamknięcia postępowania 
wyjaśniającego lub zamknięcia 
postępowania prawnego, w zależności od 
tego, które nastąpi później. Szczegółową 
wersję sprawozdania uwzględniającą 
potencjalne ograniczenia prawne podaje 
się do publicznej wiadomości zgodnie z 
art. 22 i 23.

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego i 
sprawozdania z oceny opracowanego 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu 
udostępnia się Komisji w momencie 
zamknięcia postępowania wyjaśniającego 
lub zamknięcia postępowania prawnego, 
w zależności od tego, które nastąpi później. 
Z zastrzeżeniem innych potencjalnych 
ograniczeń prawnych podaje się do 
publicznej wiadomości oddzielne 
sprawozdanie, które zawiera informacje 
określone w załączniku VI. Informacje o 
środowisku zawarte w sprawozdaniu będą 
zgodne z art. 7 dyrektywy 2003/4/WE.

Or. en

Poprawka 395
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu udostępnia się Komisji 
w momencie zamknięcia postępowania 
wyjaśniającego lub zamknięcia 
postępowania prawnego, w zależności od 
tego, które nastąpi później. Szczegółową 
wersję sprawozdania uwzględniającą 
potencjalne ograniczenia prawne podaje się 
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 22 
i 23.

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu udostępnia się Komisji i Agencji 
w momencie zamknięcia postępowania 
wyjaśniającego lub zamknięcia 
postępowania prawnego, w zależności od 
tego, które nastąpi później. Szczegółową 
wersję sprawozdania uwzględniającą 
potencjalne ograniczenia prawne podaje się 
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 22 
i 23.

Or. en

Poprawka 396
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu udostępnia się Komisji 
w momencie zamknięcia postępowania 
wyjaśniającego lub zamknięcia 
postępowania prawnego, w zależności od 
tego, które nastąpi później. Szczegółową 
wersję sprawozdania uwzględniającą 
potencjalne ograniczenia prawne podaje się 
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 22 
i 23.

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu udostępnia się Komisji i EMSA 
w momencie zamknięcia postępowania 
wyjaśniającego lub zamknięcia 
postępowania prawnego, w zależności od 
tego, które nastąpi później. Szczegółową 
wersję sprawozdania uwzględniającą 
potencjalne ograniczenia prawne podaje się 
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 22 
i 23.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego zgodnie z ust. 2 właściwy 
organ wdraża wszelkie zalecenia 
sformułowane w toku postępowania 
wyjaśniającego, które mieszczą się w 
ramach jego uprawnień.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 398
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy udostępniają 
informacje otrzymane na mocy niniejszego 
rozporządzenia wszystkim osobom 
fizycznym lub prawnym, które się o takie 
informacje zwracają.

1. Właściwe organy udostępniają 
informacje uzyskane na mocy art. 24 i 25 
wszystkim osobom fizycznym lub 
podmiotom, które się o takie informacje 
zwracają.

Or. en

Poprawka 399
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z ust. 2, lub do celów 
zapewnienia udziału przedstawicieli 
społeczeństwa zgodnie z art. 5, operator 

3. Zgodnie z ust. 2, lub do celów 
zapewnienia udziału przedstawicieli 
społeczeństwa zgodnie z art. 5, operator 
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przekazuje właściwemu organowi i podaje 
do wiadomości publicznej wersję 
dokumentu, która nie zawiera informacji 
poufnych.

przedkłada właściwemu organowi i podaje 
do wiadomości publicznej wersję 
wymaganego dokumentu, która nie 
zawiera informacji poufnych.

Or. en

Poprawka 400
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z ust. 2, lub do celów 
zapewnienia udziału przedstawicieli 
społeczeństwa zgodnie z art. 5, operator 
przekazuje właściwemu organowi i podaje 
do wiadomości publicznej wersję 
dokumentu, która nie zawiera informacji 
poufnych.

3. Zgodnie z ust. 2, lub do celów 
zapewnienia udziału przedstawicieli 
społeczeństwa zgodnie z art. 5, operator 
przekazuje właściwemu organowi i podaje 
do wiadomości publicznej wersję 
dokumentu, która nie zawiera informacji 
poufnych ani strategicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy informowaniu społeczeństwa należy mieć na względzie nieuniknione interesy 
gospodarcze i strategiczne operatora.

Poprawka 401
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy regularnie wymieniają 
się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem, a także uczestniczą 
w konsultacjach dotyczących stosowania
odpowiednich krajowych i unijnych ram 
prawnych, które prowadzone są 

1. Właściwe organy państw członkowskich 
wymieniają się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem w stosowaniu
odpowiednich krajowych i unijnych ram 
prawnych z innymi właściwymi organami, 
z sektorem, z innymi zainteresowanymi 
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z sektorem, z innymi zainteresowanymi 
stronami oraz z Komisją.

stronami oraz z Komisją i, w stosownych 
przypadkach, w ramach regionalnych 
konwencji morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania jest wymagana w celu wyjaśnienia wymogów i procedur, a także roli 
państwa członkowskiego.

Poprawka 402
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy regularnie wymieniają 
się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem, a także uczestniczą 
w konsultacjach dotyczących stosowania 
odpowiednich krajowych i unijnych ram 
prawnych, które prowadzone są 
z sektorem, z innymi zainteresowanymi 
stronami oraz z Komisją.

1. Właściwe organy regularnie wymieniają 
się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem w ramach unijnej grupy 
organów, a także analizują wdrażanie i 
egzekwowanie odpowiednich krajowych 
i unijnych ram prawnych, uwzględniając 
opinie sektora, innych zainteresowanych 
stron oraz Komisji, tak aby wzmacniać 
egzekwowanie i wdrażanie najwyższych 
standardów w całej Unii.

Or. en

Poprawka 403
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje wymieniane zgodnie z ust. 1 
dotyczą w szczególności funkcjonowania
środków oceny ryzyka, zapobiegania 
wypadkom, weryfikacji zgodności z 

2. Informacje wymieniane zgodnie z ust. 1 
dotyczą w szczególności środków oceny 
ryzyka, zapobiegania wypadkom, 
weryfikacji zgodności z przepisami oraz 
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przepisami oraz reagowania w przypadku 
awarii w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
w Unii, a także – w stosownych 
przypadkach – poza jej granicami.

reagowania w przypadku awarii w 
odniesieniu do działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w Unii, 
a także – w stosownych przypadkach –
poza jej granicami.

Or. en

Poprawka 404
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Należy jasno określić priorytety
i procedury dotyczące przygotowania 
i aktualizacji dokumentów 
zawierających wytyczne w celu 
identyfikacji i ułatwienia wdrażania 
najlepszych praktyk w obszarach 
określonych w ust. 2.

3. Należy jasno określić priorytety między 
operatorami i właściwymi organami 
dotyczące przygotowania i aktualizacji 
wytycznych i norm w celu identyfikacji 
i ułatwienia wdrażania oraz spójnego 
stosowania najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 405
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Należy jasno określić priorytety 
i procedury dotyczące przygotowania 
i aktualizacji dokumentów 
zawierających wytyczne w celu 
identyfikacji i ułatwienia wdrażania 
najlepszych praktyk w obszarach 
określonych w ust. 2.

3. Właściwe organy powinny jasno 
określić priorytety i procedury dotyczące 
przygotowania i aktualizacji dokumentów 
zawierających wytyczne w celu 
identyfikacji i ułatwienia wdrażania 
najlepszych praktyk w obszarach 
określonych w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie może zwrócić się 
do pozostałych państw członkowskich 
uczestniczących w wymianie informacji 
zgodnie z ust. 1 o opinię dotyczącą 
wszelkich decyzji innego państwa 
członkowskiego, które mogą mieć 
niekorzystny wpływ transgraniczny.

4. Państwo członkowskie może zwrócić się 
do sąsiadującego państwa 
członkowskiego, zgodnie z ust. 1, o opinię 
dotyczącą wszelkich decyzji, które 
mogłyby mieć niekorzystny wpływ 
transgraniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Z obecnego brzmienia projektu wynika, że państwa członkowskie będące stroną trzecią, 
których dana decyzja nie dotyczy, mogłyby ingerować w przedmiotowy proces, co jest 
niepotrzebne i niepożądane.

Poprawka 407
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skoordynowane podejście w zakresie 
bezpieczeństwa w regionach 
sąsiadujących i w ramach działalności 
międzynarodowej

Działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich prowadzona na obszarach 
poza Unią

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowano rozporządzenie dotyczące bezpośredniego działania i uznaje się, że nie 
należy uwzględniać w rozporządzeniu środków, które nie mogą zostać wyegzekwowane przez 
organ właściwy, państwo członkowskie lub Komisję Europejską w przypadku naruszenia.
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Poprawka 408
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, wspiera 
współpracę z państwami trzecimi, które 
prowadzą działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego w tych samych regionach 
morskich, co państwa członkowskie, w tym 
również – w stosownych przypadkach –
w ramach regionalnych konwencji 
morskich.

1. Komisja, za zgodą właściwych państw 
członkowskich oraz uznając ich 
kompetencje, wspiera współpracę z 
państwami trzecimi, które prowadzą 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego w tych samych 
regionach morskich, co państwa 
członkowskie, w tym również – w 
stosownych przypadkach – w ramach 
regionalnych konwencji morskich.

Or. en

Poprawka 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, wspiera 
współpracę z państwami trzecimi, które 
prowadzą działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego w tych samych regionach 
morskich, co państwa członkowskie, w tym 
również – w stosownych przypadkach –
w ramach regionalnych konwencji 
morskich.

1. Komisja, w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, wspiera i w 
razie konieczności prowadzi współpracę z 
państwami trzecimi, które prowadzą 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego w tych samych 
regionach morskich, co państwa 
członkowskie, w tym również – w 
stosownych przypadkach – w ramach 
regionalnych konwencji morskich.

Or. lt
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Poprawka 410
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia bezpieczeństwo 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na wodach państw trzecich 
sąsiadujących z wodami państw 
członkowskich, a także wspiera przyjęcie 
skoordynowanego podejścia w zakresie 
wzajemnej wymiany doświadczeń oraz
wspierania działań zapobiegawczych 
i regionalnych planów działania na 
wypadek awarii.

2. Komisja wspiera przyjęcie 
skoordynowanego podejścia w zakresie 
wzajemnej wymiany doświadczeń z 
państwami trzecimi, w szczególności w 
odniesieniu do środków zapobiegania 
wypadkom oraz działania na wypadek 
awarii.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wspiera wprowadzanie 
wysokich norm bezpieczeństwa 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na poziomie 
międzynarodowym poprzez działania na 
właściwych forach globalnych 
i regionalnych, w tym na forach 
poświęconych wodom arktycznym.

3. Komisja wspiera wprowadzanie 
wysokich norm bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska w działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
poziomie międzynarodowym poprzez 
działania na wszystkich właściwych forach 
globalnych i regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić środowisko.
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Poprawka 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja, unijne Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje 
Wydobywcze oraz zainteresowane 
właściwe organy współpracują z innymi 
międzynarodowymi forami i operatorami 
UE w celu zachęcania do stosowania 
najwyższych możliwych norm 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska na 
całym świecie;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne kwestie dotyczące egzekwowania, jeśli chodzi o nakazywanie spółkom 
unijnym działania na całym świecie zgodnie z normami UE, zwłaszcza że operatorzy muszą 
przestrzegać ram prawnych państwa/jurysdykcji, w którym/której prowadzą działalność. 
Operatorzy muszą jednak zapewnić, że stosują uznane najlepsze praktyki w odniesieniu do 
wszystkich swoich działań, przy jednoczesnym przestrzeganiu lokalnych ram prawnych. 
Wymaga to dokładnej kontroli ze strony Komisji i unijnego Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje Wydobywcze.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) można było je zastosować w celu 
ograniczenia skutków poważnego 
wypadku w jego początkowej fazie do 
instalacji lub do strefy zamkniętej 
ustanowionej przez państwo członkowskie 
dookoła granicy instalacji lub podwodnej 

a) można było je zastosować w celu 
zareagowania na poważny wypadek w 
instalacji, dotyczący instalacji lub 
powiązanej infrastruktury;
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głowicy odwiertu;

Or. en

Poprawka 414
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) można było je zastosować w celu 
ograniczenia skutków poważnego wypadku 
w jego początkowej fazie do instalacji lub 
do strefy zamkniętej ustanowionej przez 
państwo członkowskie dookoła granicy 
instalacji lub podwodnej głowicy odwiertu;

a) można było je zastosować w celu 
zapobiegania eskalacji lub ograniczenia 
skutków wypadku związanego z 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w strefie 
zamkniętej ustanowionej przez państwo 
członkowskie dookoła granicy instalacji, 
podwodnej głowicy odwiertu lub 
rurociągu;

Or. en

Poprawka 415
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) można było je zastosować w celu 
ograniczenia skutków poważnego 
wypadku w jego początkowej fazie do
instalacji lub do strefy zamkniętej 
ustanowionej przez państwo członkowskie 
dookoła granicy instalacji lub podwodnej 
głowicy odwiertu;

a) można było je zastosować w celu 
zareagowania na incydent dotyczący 
instalacji lub powiązanej infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) można było z nich korzystać przy 
zachowaniu zgodności z zewnętrznymi 
planami działania na wypadek awarii, 
jeżeli skutki wypadku wykroczyły poza 
instalację.

b) były zgodne z zewnętrznymi planami 
działania na wypadek awarii, jeżeli skutki 
wypadku wykroczyły poza instalację i 
konieczne jest uzupełnienie wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 417
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) można było z nich korzystać przy 
zachowaniu zgodności z zewnętrznymi 
planami działania na wypadek awarii, 
jeżeli skutki wypadku wykroczyły poza 
instalację.

b) były zgodne z zewnętrznymi planami 
działania na wypadek awarii, jeżeli skutki 
wypadku wykroczyły poza instalację i 
konieczne jest uzupełnienie wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operator utrzymuje urządzenia i wiedzę 
niezbędne do realizacji planu, tak aby były 
one dostępne przez cały czas, i udostępnia 
je państwu członkowskiemu w związku 

2. Operator utrzymuje dostęp do 
urządzenia i wiedzę niezbędne do realizacji 
planu, tak aby były one dostępne przez 
cały czas, i udostępnia je właściwemu 
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z realizacją zewnętrznego planu działania 
na wypadek awarii.

państwu członkowskiemu w związku 
z realizacją zewnętrznego planu działania 
na wypadek awarii.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii sporządza się zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku V i aktualizuje 
się go, w stosownych przypadkach, 
zgodnie ze zmianami w ocenie ryzyka 
poważnych zagrożeń w planie eksploatacji 
odwiertu lub zgodnie ze zmianami w 
sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń. O każdej takiej aktualizacji
informuje się organ odpowiedzialny za 
sporządzanie zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii dla danego 
obszaru.

3. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii sporządza się zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku V i aktualizuje 
się go, w stosownych przypadkach, 
zgodnie z istotnymi zmianami w ocenach 
ryzyka w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń lub w 
zawiadomieniach składanych zgodnie z 
załącznikiem II. O istotnych 
aktualizacjach zawiadamia się właściwe 
organy odpowiedzialne za zewnętrzne 
plany działania na wypadek awarii dla 
danego obszaru.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie aktualizacje planów wewnętrznych muszą zostać odzwierciedlone w 
aktualizacjach zewnętrznych planów działania na wypadek awarii.

Poprawka 420
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wewnętrzny plan działania na wypadek 3. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
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awarii sporządza się zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku V i aktualizuje 
się go, w stosownych przypadkach, 
zgodnie ze zmianami w ocenie ryzyka 
poważnych zagrożeń w planie eksploatacji 
odwiertu lub zgodnie ze zmianami w 
sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń. O każdej takiej aktualizacji 
informuje się organ odpowiedzialny za 
sporządzanie zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii dla danego 
obszaru.

awarii sporządza się zgodnie z przepisami 
określonymi w załączniku V i aktualizuje 
się go, w stosownych przypadkach, 
zgodnie ze zmianami w ocenie ryzyka 
poważnych zagrożeń w planie eksploatacji 
odwiertu lub zgodnie ze zmianami w 
sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń. O ważnych aktualizacjach 
informuje się organ odpowiedzialny za 
sporządzanie zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii dla danego 
obszaru.

Or. en

Poprawka 421
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii zostaje połączony z innymi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
pracowników i ratowania ich z zagrożonej 
instalacji, tak aby zapewnić przeżycie jak 
największej liczy osób.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia te uwzględniono w ramach wewnętrznego planu działania na wypadek awarii 
(zob. załącznik V). W związku z tym punkt ten jest zbędny i należy go usunąć.

Poprawka 422
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5



AM\911374PL.doc 181/284 PE494.690v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operator regularnie testuje skuteczność 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii.

5. Operator regularnie, przynajmniej co 
roku, testuje wewnętrzne plany działania 
na wypadek awarii, aby wykazać 
sprawność urządzeń wykorzystywanych w 
sytuacjach awaryjnych i zademonstrować 
zdolność do reagowania w przypadku 
awarii w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i skuteczności 
działań związanych z ewakuacją, 
izolowaniem i kontrolą, działaniami 
ratunkowymi, usuwaniem zanieczyszczeń 
i ich eliminacją.

Or. en

Poprawka 423
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operator regularnie testuje skuteczność 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii.

5. Operator regularnie testuje wewnętrzne 
plany działania na wypadek awarii, aby 
wykazać sprawność urządzeń 
wykorzystywanych w sytuacjach 
awaryjnych i zademonstrować zdolność do 
reagowania w przypadku awarii, z 
zaznaczeniem, że pewne krytyczne 
urządzenia i zdolności należy testować 
częściej niż inne.

Or. en

Poprawka 424
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operator podaje do wiadomości 
publicznej wewnętrzne plany działania na 
wypadek awarii, w tym wyniki testów 
skuteczności zdolności do reagowania.

Or. en

Poprawka 425
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operator podaje do publicznej 
wiadomości wewnętrzne plany działania 
na wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 426
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operator podaje do publicznej 
wiadomości, na żądanie, wewnętrzne 
plany działania na wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 427
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 a
Badania mające na celu ograniczenie 

zagrożeń dla środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa wynikających z 

działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 

podmorskich
Operatorzy i posiadacze zezwoleń rocznie 
inwestują co najmniej kwotę 
odpowiadającą 5% inwestycji w 
poszukiwania podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego na rzecz badań i 
rozwoju w celu ograniczenia zagrożeń dla 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
związanych z działalnością związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich. Wyniki 
przeprowadzonych badań podawane są do 
publicznej wiadomości.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii uwzględniające wszystkie instalacje 
służące do wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, a także 
potencjalnie dotknięte obszary leżące w ich 
jurysdykcji.

1. Państwa członkowskie opracowują 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii uwzględniające wszystkie instalacje 
służące do wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub 
powiązaną infrastrukturę, a także 
potencjalnie dotknięte obszary leżące w ich 
jurysdykcji. W zewnętrznych planach 
działania na wypadek awarii określa się 
rolę operatorów w ramach zewnętrznych 
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działań na wypadek awarii oraz 
odpowiedzialność operatorów w 
odniesieniu do kosztów tychże działań.

Or. en

Poprawka 429
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W zewnętrznych planach działania na 
wypadek awarii określa się rolę i 
bezpośredni wkład finansowy posiadaczy 
zezwoleń i/lub operatorów w ramach 
zewnętrznych działań na wypadek awarii 
oraz sposoby pokrywania bezpośrednich 
kosztów zewnętrznych działań na wypadek 
awarii.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy 
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii instalacji 
umiejscowionych lub planowanych na 
danym obszarze. Należy również 
uwzględnić każdą aktualizację planów 
wewnętrznych zgłoszoną przez operatora.

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy 
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
aktualnych wewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii instalacji 
istniejących lub planowanych na danym 
obszarze lub powiązanej infrastruktury. 
Należy również uwzględnić każdą 
aktualizację planów wewnętrznych 
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zgłoszoną przez operatora.

Or. en

Poprawka 431
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy 
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii instalacji 
umiejscowionych lub planowanych na 
danym obszarze. Należy również 
uwzględnić każdą aktualizację planów 
wewnętrznych zgłoszoną przez operatora.

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy 
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii instalacji 
umiejscowionych lub planowanych na 
danym obszarze. Należy również 
uwzględnić każdą aktualizację planów 
wewnętrznych zgłoszoną przez operatora. 
Operatorzy są w pełni informowani o 
wszelkich zmianach zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii, które ich 
dotyczą.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się zgodnie 
z przepisami załączników I i V oraz 
udostępnia się je Komisji, a w stosownych 
przypadkach podaje się je do wiadomości 
publicznej.

3. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się zgodnie 
z przepisami załącznika V oraz udostępnia 
się je Komisji i Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje 
Wydobywcze oraz podaje się je do 
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wiadomości publicznej. Udostępniając 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii, państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
dopilnowują, by ujawnione informacje nie 
powodowały ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony instalacji służących do wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich ani dla ich eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do załącznika I należy usunąć, ponieważ nie ma zastosowania do postanowień 
art. 30 ust. 3. Ustęp ten należy również uzupełnić o tekst przeniesiony z art. 23 ust. 3. Na 
przykład ze względów bezpieczeństwa państwa członkowskie mogą nie chcieć publikować 
nazwisk i danych osobowych osób zaangażowanych w działania związane z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stosują wszystkie 
odpowiednie środki w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu kompatybilności 
i interoperacyjności wiedzy i urządzeń 
wykorzystywanych w sytuacjach 
awaryjnych we wszystkich państwach 
członkowskich w danym regionie 
geograficznym, a w stosownych 
przypadkach również poza takim 
regionem. Państwa członkowskie 
zachęcają sektor do opracowywania 
kompatybilnych instrumentów służących 
do reagowania w sytuacjach awaryjnych 
zgodnie z intencjami niniejszego ustępu.

4. Państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzone są działania 
związane z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich,
stosują wszystkie odpowiednie środki 
w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
kompatybilności i interoperacyjności 
wiedzy i urządzeń wykorzystywanych 
w sytuacjach awaryjnych we wszystkich 
państwach członkowskich w 
danym regionie geograficznym, a w 
stosownych przypadkach również poza 
takim regionem. Zainteresowane państwa 
członkowskie zachęcają sektor do 
opracowywania kompatybilnych urządzeń 
i usług służących do reagowania w 
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sytuacjach awaryjnych zgodnie 
z intencjami niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualne rejestry zasobów
wykorzystywanych w przypadkach awarii, 
jakie udostępniane są w ich jurysdykcjach 
przez podmioty publiczne i prywatne. 
Rejestry te udostępnia się innym państwom 
członkowskim lub – na zasadzie 
wzajemności – potencjalnie narażonym na 
negatywny wpływ państwom trzecim, 
a także Komisji.

6. Zainteresowane państwa członkowskie 
prowadzą aktualne rejestry urządzeń i
usług wykorzystywanych w przypadkach 
awarii, jakie udostępniane są w ich 
jurysdykcjach przez podmioty publiczne 
i prywatne. Rejestry te udostępnia się na 
wniosek innym państwom członkowskim, 
Forum Organów Odpowiedzialnych za 
Morskie Instalacje Wydobywcze lub – na 
zasadzie wzajemności – potencjalnie 
narażonym na negatywny wpływ 
państwom trzecim, a także Komisji.

Or. en

Poprawka 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie i operatorzy 
regularnie testują swoje przygotowanie do 
skutecznego reagowania w razie 
wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

7. Zainteresowane państwa członkowskie i 
operatorzy regularnie testują swoje 
przygotowanie do skutecznego reagowania 
w razie wypadków związanych 
z eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

Or. en
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Poprawka 436
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operator bezzwłocznie informuje 
właściwe organy o poważnym wypadku 
lub o sytuacji wiążącej się z bezpośrednim 
ryzykiem wystąpienia poważnego 
wypadku. W razie konieczności właściwe 
organy udzielają danemu operatorowi 
pomocy, tak aby zapobiec zwiększeniu 
ryzyka lub skali wypadku.

1. Operator bezzwłocznie informuje 
właściwe organy o poważnym wypadku 
lub o sytuacji wiążącej się z bezpośrednim 
ryzykiem wystąpienia poważnego 
wypadku. Zawiadomienie powinno 
opisywać okoliczności wypadku oraz jego 
przewidywane konsekwencje.

Or. en

Poprawka 437
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W razie wypadku właściwe organy we 
współpracy z operatorami stosują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapobiec 
zwiększeniu skali wypadku i ograniczyć 
jego skutki.

2. W razie poważnego wypadku operator 
stosuje wszelkie niezbędne środki, aby 
zapobiec zwiększeniu skali wypadku 
i ograniczyć jego skutki. Operator 
wspierany jest przez właściwe organy 
państwa członkowskiego, które mogą 
dostarczyć dodatkowe zasoby.

Or. en

Poprawka 438
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie wypadku, którego opanowanie 
przekracza możliwości krajowych 
mechanizmów reagowania, państwo 
członkowskie może zwrócić się 
o dodatkową pomoc do państw 
członkowskich oraz do Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za 
pośrednictwem unijnego mechanizmu 
ochrony ludności ustanowionego decyzją 
Rady 2007/779/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest pewne, czy zwracanie się o pomoc musi być przedmiotem przepisów legislacyjnych, w 
związku z czym ustęp ten można skreślić.

Poprawka 439
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W trakcie działań podjętych 
w odpowiedzi na awarię państwo 
członkowskie gromadzi informacje 
niezbędne do pełnej analizy wypadku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dane, które muszą być gromadzone i zgłaszane, są wyszczególnione w rozdziale V, w związku 
z czym ustęp ten można skreślić.

Poprawka 440
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W trakcie działań podjętych 
w odpowiedzi na awarię państwo 
członkowskie gromadzi informacje 
niezbędne do pełnej analizy wypadku.

4. W trakcie działań podjętych 
w odpowiedzi na awarię państwo 
członkowskie dopilnowuje, by informacje 
niezbędne do pełnej analizy wypadku były 
gromadzone.

Or. en

Poprawka 441
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy transgraniczny wpływ 
wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
można przewidzieć, państwa członkowskie 
udostępniają informacje Komisji 
i państwom członkowskim oraz – na 
zasadzie wzajemności – państwom trzecim 
potencjalnie narażonym na negatywne 
skutki wypadków, a także uwzględniają 
zidentyfikowane ryzyko sporządzając 
zewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii. Takie państwa członkowskie 
koordynują swoje plany działania na 
wypadek awarii, aby w razie wypadku 
ułatwić wspólną reakcję.

1. W przypadku gdy transgraniczny wpływ 
wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
można przewidzieć, zainteresowane 
państwa członkowskie wymieniają 
informacje z państwami członkowskimi i 
sąsiadującymi państwami trzecimi 
potencjalnie narażonymi na negatywne 
skutki wypadków przy opracowywaniu 
zewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii, a także uzgadniają 
ustalenia w zakresie koordynacji 
wdrażania swoich zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii w celu 
ułatwienia wspólnej reakcji na wypadek 
awarii. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne ani uzasadnione, aby Komisja była zaangażowana w dwustronne 
porozumienia i ustalenia dotyczące reagowania na incydenty poza wiedzą o istnieniu takiego 
porozumienia.
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Poprawka 442
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie koordynują 
środki dotyczące obszarów położonych 
poza granicami Unii, tak aby zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
koordynują środki dotyczące obszarów 
położonych poza granicami Unii, tak aby 
zapobiec potencjalnym negatywnym 
skutkom eksploatacji podmorskich złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego.

Or. en

Poprawka 443
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie regularnie testują 
swoje przygotowanie do skutecznego 
reagowania w razie wypadków we 
współpracy z państwami członkowskimi 
potencjalnie narażonymi na skutki 
wypadków, właściwymi agencjami 
unijnymi lub państwami trzecimi. Komisja 
może włączyć się do realizacji działań 
mających na celu testowanie 
transgranicznych i unijnych mechanizmów 
reagowania na wypadek awarii.

3. Zainteresowane państwa członkowskie 
regularnie testują swoje przygotowanie do 
skutecznego reagowania w razie 
wypadków we współpracy z innymi 
państwami członkowskimi potencjalnie 
narażonymi na skutki wypadków, 
właściwymi agencjami unijnymi lub 
sąsiadującymi państwami trzecimi. 
Komisja może włączyć się do realizacji 
działań mających na celu testowanie 
transgranicznych i unijnych mechanizmów 
reagowania na wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 444
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W razie poważnego wypadku lub 
bezpośredniego zagrożenia poważnym 
wypadkiem, który ma lub może 
spowodować skutki transgraniczne, 
państwo członkowskie, w którego 
jurysdykcji wystąpiła awaria, bezzwłocznie 
zawiadamia Komisję i te państwa 
członkowskie, które mogą być narażone na 
skutki awarii.

4. W razie poważnego wypadku lub 
bezpośredniego zagrożenia poważnym 
wypadkiem, który ma lub może 
spowodować skutki transgraniczne, 
państwo członkowskie, w którego 
jurysdykcji wystąpiła awaria, bezzwłocznie 
zawiadamia te państwa członkowskie, 
które mogą być narażone na skutki awarii, 
oraz Komisję.

Or. en

Poprawka 445
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają sankcje za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez sektor, a także 
stosują wszelkie środki niezbędne, aby 
zapewnić wdrożenie tych sankcji. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie, w których 
jurysdykcji prowadzona jest działalność 
związana z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
określają sankcje za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia przez 
operatorów, a także stosują wszelkie 
środki niezbędne, aby zapewnić wdrożenie 
tych sankcji. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Poprawka 446
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 35 
niniejszego rozporządzenia w celu 
dostosowywania treści wymogów 
określonych w załącznikach I do VI do 
zmian związanych z rozwojem technologii 
i ewolucją procedur.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 35 
niniejszego rozporządzenia w celu 
dostosowywania treści wymogów 
określonych w punktach 3, 4, i 5 
załącznika VI do zmian związanych z 
rozwojem technologii i ewolucją procedur.

Or. en

Poprawka 447
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może również przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 35 niniejszego 
rozporządzenia w celu dokładniejszego 
określenia wymogów rozporządzenia 
w odniesieniu do:

skreślony

a) szczegółowych informacji 
przekazywanych w zawiadomieniu 
dotyczącym projektu lub w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, które 
określono w częściach 1, 2, 3 i 6 
załącznika II;
b) zawiadomienia o eksploatacji 
odwiertu/działalności połączonej, które 
określono w częściach 4 i 7 załącznika II;
c) wymogów dotyczących weryfikacji przez 
niezależną stronę trzecią, które określono 
w części 5 lit. d) załącznika II, oraz 
wymogów dotyczących funkcjonowania 
i organizacji właściwych organów, które 
określono w załączniku III; oraz
„BRAKUJE TEGO USTĘPU LUB 
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ZNAJDUJE SIĘ ON W 
NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU.”
d) wymogów dotyczących zapobiegania 
poważnym zagrożeniom przez operatorów, 
które określono w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli te elementy będą podlegały aktom delegowanym, trudno będzie regularnie je 
aktualizować, tak aby odzwierciedlać zmiany materialne, techniczne i sprzętowe, które mogą 
być konieczne do uwzględnienia. Zatem załączniki powinny wyznaczać minimalne 
wymagania, a od właściwych organów wymaga się aktualizowania i podwyższania 
standardów, co może obejmować dodatkowe wymogi informacyjne względem wymogów 
zawartych w załącznikach.

Poprawka 448
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może również przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 35 niniejszego 
rozporządzenia w celu dokładniejszego 
określenia wymogów rozporządzenia 
w odniesieniu do:

2. Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 35 niniejszego 
rozporządzenia oraz po konsultacji z 
unijną grupą organów, sektorem i 
związkami zawodowymi pracowników w 
celu dokładniejszego określenia wymogów 
rozporządzenia w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 449
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
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delegowanych, o których mowa w art. 34, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

delegowanych, o których mowa w art. 34, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 450
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 34, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 34, 
powierza się Komisji na okres trzech lat od 
*.

* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli wymogi te mają pozostać w mocy, należy podać czas określony.

Poprawka 451
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 34 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Parlament 
Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu 
wobec tego aktu, lub pod warunkiem że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 34 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Parlament 
Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu 
wobec tego aktu, lub pod warunkiem że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o trzy miesiące.

Or. en

Poprawka 452
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
otrzymuje brzmienie:

1. Przed zmianą dyrektywy 2004/35/WE 
Komisja przeprowadzi ocenę skutków w 
celu ustalenia, jak rozszerzenie zakresu 
geograficznego dyrektywy wpłynie na 
wszystkie sektory przemysłu morskiego. 
Komisja zapewni pełną konsultację z 
odpowiednimi sektorami, w tym sektorami 
rybołówstwa i ubezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE) ma 
zastosowanie do wszystkich branż działających w sektorze morskim, a nie tylko do 
działalności związanej z wydobyciem ropy i gazu. W związku z tym zmiany w rozporządzeniu 
będą mieć konsekwencje dla innych branż w sektorze morskim, w szczególności dla przemysłu 
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rybnego. Komisja musi zapewnić, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
pozostaje możliwa do zastosowania, praktyczna i skuteczna w odniesieniu do odpowiednich 
sektorów.

Poprawka 453
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
otrzymuje brzmienie:

1. Do celów prowadzenia działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
artykuł 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy otrzymuje 
brzmienie:

Or. en

Poprawka 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 a
Poprawka dyrektywy 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne
W dyrektywie 2008/99/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(1) w art. 3 zmienia się następującą literę:
„h) jakiekolwiek działanie, które 
powoduje znaczne zniszczenie siedliska 
przyrodniczego na terenie chronionym, w 
tym poważny wypadek spowodowany 
działalnością związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich;”
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(2) W załączniku A dodaje się tiret w 
następującym brzmieniu:
„– Dyrektywa XX/XX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej z 
poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego”.

Or. en

Poprawka 455
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 a
Sprawozdania dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady
Najpóźniej do 20 grudnia 2013 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat 
dostępności instrumentów zabezpieczenia 
finansowego wraz z wnioskami 
dotyczącymi ustaleń służących ułatwieniu 
zapewnienia zabezpieczenia finansowego.
Komisja, najpóźniej do dnia 20 grudnia 
2013 r., przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie odpowiednich mechanizmów 
mających na celu zapewnienie tego, że 
spółki unijne na całym świecie działają 
zgodnie z wymogami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 456
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy instalacji w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia
w ciągu dwóch lat od dnia jego wejścia 
w życie, z następującymi wyjątkami:

Operatorzy instalacji w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszej dyrektywy w ciągu [3]
lat od dnia jego wejścia w życie, 
z następującymi wyjątkami:

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli to prawodawstwo jest dyrektywą, okres wynoszący 3 lata może być właściwy.

Poprawka 457
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy instalacji w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
w ciągu dwóch lat od dnia jego wejścia 
w życie, z następującymi wyjątkami:

Operatorzy instalacji w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
w ciągu trzech lat od dnia jego wejścia 
w życie, z następującymi wyjątkami:

Or. en

Poprawka 458
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Operatorzy instalacji innych niż 
wydobywcze, którzy zawarli umowę, ale 
nie rozpoczęli jeszcze działań w miejscu 
działalności, w pełni przestrzegają 

a) Operatorzy instalacji innych niż 
wydobywcze w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszej dyrektywy w ciągu [2] 
lat od dnia jej wejścia w życie lub 
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przepisów niniejszego rozporządzeniem
w ciągu jednego roku od dnia jego wejścia 
w życie lub wcześniej, na podstawie 
porozumienia z właściwym organem;

wcześniej, na podstawie porozumienia 
z właściwym organem;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli to prawodawstwo jest dyrektywą, okres wynoszący 2 lata może być właściwy.

Poprawka 459
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Operatorzy planowanych instalacji w 
pełni przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia, chyba że uzgodniono 
inaczej z właściwym organem, 
lecz w każdym razie nie później niż 
w ciągu jednego roku od dnia jego wejścia 
w życie;

b) Operatorzy planowanych instalacji 
wydobywczych w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszej dyrektywy, chyba że 
uzgodniono inaczej z właściwym organem, 
lecz w każdym razie nie później niż 
w ciągu [2] lat od dnia jej wejścia w życie;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli to prawodawstwo jest dyrektywą, okres wynoszący 2 lata może być właściwy.

Poprawka 460
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) operatorzy planowanych instalacji w 
pełni przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia, chyba że uzgodniono 
inaczej z właściwym organem, 

b) operatorzy planowanych instalacji 
wydobywczych w pełni przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
chyba że uzgodniono inaczej z właściwym 
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lecz w każdym razie nie później niż 
w ciągu jednego roku od dnia jego wejścia 
w życie;

organem, lecz w każdym razie nie później 
niż w ciągu jednego roku od dnia jego 
wejścia w życie;

Or. en

Poprawka 461
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Operatorzy odwiertów w pełni 
przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od 
dnia jego wejścia w życie lub wcześniej, na 
podstawie porozumienia z właściwym 
organem.

c) Operatorzy odwiertów w pełni 
przestrzegają przepisów niniejszej 
dyrektywy w ciągu [12] miesięcy od dnia 
jego wejścia w życie lub wcześniej, na 
podstawie porozumienia z właściwym 
organem.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli to prawodawstwo jest dyrektywą, okres wynoszący 12 miesięcy może być właściwy.

Poprawka 462
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do czasu przyjęcia przez UE przepisów 
dotyczących zabezpieczenia finansowego 
państwa członkowskie określają, które 
instrumenty (np. ubezpieczenie, fundusze 
rezerwowe, gwarancje bankowe lub 
wspólne ponoszenie ryzyka) są 
odpowiednie dla zapewnienia, że 
operatorzy wykazują swoją zdolność do 
zrekompensowania szkód spowodowanych 
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ich działaniami na wszystkich etapach 
realizacji przedsięwzięć morskich 
(wydobycie, eksploatacja i likwidacja). W 
terminie jednego roku po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie powiadamiają, które 
instrumenty zostały określone.

Or. en

Poprawka 463
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział przedstawicieli społeczeństwa 
w procedurze wydawania zezwoleń
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE

Udział przedstawicieli społeczeństwa na
mocy dyrektywy 2001/42/WE, dyrektywy 
85/337/EWG, dyrektywy 92/43/EWG i 
dyrektywy 79/409/EWG

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazano w uwagach dotyczących art. 5, wymóg ten powinien się ograniczać do 
obowiązujących wymogów w zakresie udziału przedstawicieli społeczeństwa. W związku z tym 
tytuł został odpowiednio zmieniony.

Poprawka 464
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą 
innych odpowiednich środków, takich jak 
media elektroniczne, jeżeli są dostępne, 
o wnioskach o zezwolenia złożonych do 

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne, za pośrednictwem 
strony internetowej właściwego organu i 
za pomocą innych odpowiednich środków, 
takich jak media elektroniczne, jeżeli są 
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państwa członkowskiego, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

dostępne, o wnioskach o zezwolenia 
złożonych do państwa członkowskiego, 
a także udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

Or. ro

Poprawka 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych 
odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne, jeżeli są dostępne, o 
wnioskach o zezwolenia złożonych do 
państwa członkowskiego, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych 
odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne (lecz bez ograniczania się 
wyłącznie do nich), o wnioskach o 
zezwolenia złożonych do państwa 
członkowskiego, a także udostępnienie 
społeczeństwu odpowiednich informacji o 
takich wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

Or. lt

Poprawka 466
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych 

a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych 
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odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne, jeżeli są dostępne, 
o wnioskach o zezwolenia złożonych do 
państwa członkowskiego, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne, jeżeli są dostępne, 
o właściwych wnioskach złożonych do 
państwa członkowskiego, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić termin „zezwolenia”, aby przedmiotowe przepisy rozszerzyć o inne ważne 
przekazywane dokumenty.

Poprawka 467
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawicielom społeczeństwa prawo 
do wyrażania komentarzy i opinii 
w momencie kiedy wszystkie opcje są 
jeszcze otwarte, przed podjęciem decyzji o 
udzieleniu zezwolenia;

b) przedstawicielom społeczeństwa prawo 
do wyrażania komentarzy i opinii 
w momencie kiedy wszystkie opcje są 
jeszcze otwarte, przed podjęciem decyzji 
dotyczących wniosków;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić „udzieleniu zezwolenia” – zob. komentarz do pkt 1 lit. a).

Poprawka 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dołożenie wszelkich starań, aby po 
przeanalizowaniu uwag i opinii 
wyrażonych przez przedstawicieli 
społeczeństwa poinformować 
społeczeństwo o podjętych decyzjach i ich 
przyczynach oraz o względach, na których 
oparto te decyzje, z uwzględnieniem 
informacji o procedurze uwzględnienia 
udziału społeczeństwa.

d) po przeanalizowaniu uwag i opinii 
wyrażonych przez przedstawicieli 
społeczeństwa poinformowanie 
społeczeństwa o podjętych decyzjach i ich 
przyczynach oraz o względach, na których 
oparto te decyzje, z uwzględnieniem 
informacji o procedurze uwzględnienia 
udziału społeczeństwa.

Or. lt

Poprawka 469
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Należy określić rozsądne ramy czasowe, 
które zapewnią wystarczającą ilość czasu 
na poszczególne etapy konsultacji 
społecznych. Państwo członkowskie 
określa przedstawicieli społeczeństwa 
uprawnionych do udziału do celów 
określonych w pkt 1, w tym odpowiednie 
organizacje pozarządowe spełniające 
wszelkie wymogi nałożone na mocy prawa 
krajowego, takie jak np. organizacje 
promujące ochronę środowiska lub 
bezpieczeństwo eksploatacji złóż 
podmorskich.

2. Należy określić rozsądne ramy czasowe, 
które zapewnią wystarczającą ilość czasu 
na poszczególne etapy konsultacji 
społecznych. Państwa członkowskie 
określają przedstawicieli społeczeństwa 
uprawnionych do udziału do celów 
określonych w pkt 1, w tym wszelkie
odpowiednie organizacje pozarządowe 
spełniające wszelkie wymogi nałożone na 
mocy prawa krajowego, takie jak np. 
organizacje promujące ochronę środowiska 
lub bezpieczeństwo eksploatacji złóż 
podmorskich.

Or. en

Poprawka 470
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące dokumentów 
związanych z procedurą wydawania 
zezwoleń

Informacje, które mają być przekazane 
w zawiadomieniu dotyczącym projektu lub 
w zawiadomieniu o przeniesieniu 
instalacji wydobywczej

Or. en

Poprawka 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące informacji określone w 
niniejszym załączniku są wymogami 
minimalnymi. Właściwe organy biorą pod 
uwagę rozwój dobrych praktyk i mogą 
wymagać dalszych informacji w 
dowolnym momencie w celu 
odzwierciedlenia zmian materialnych, 
technicznych i sprzętowych, które mogą 
być konieczne do uwzględnienia. 
Europejska grupa organów ds. morskiej 
działalności wydobywczej jest jednym ze 
środków, za pomocą których taki rozwój 
można rozpoznawać i dzielić się nim.

Or. en

Poprawka 472
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie dotyczące projektu 
instalacji wydobywczej wymagane na 

Zawiadomienie dotyczące projektu oraz 
zawiadomienie o przeniesieniu 
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mocy art. 9 zawiera przynajmniej 
następujące informacje:

proponowanej instalacji wydobywczej 
wymagane na mocy art. 9 zawierają
przynajmniej następujące informacje:

Or. en

Poprawka 473
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) opis procesu zastosowanego w trakcie 
prac projektowych, wykorzystanych norm, 
a także wariantów projektu, które 
powstały w wyniku zastosowania tego 
procesu;

(2) opis filozofii projektowej i procesu 
działalności wydobywczej, od 
opracowania wstępnej koncepcji po 
dostarczenie projektu lub wybór 
istniejącej instalacji, a także 
wykorzystanych norm oraz koncepcji 
projektowych dotyczących tego procesu;

Or. en

Poprawka 474
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) potwierdzenie, że wybrana koncepcja
ogranicza ryzyko poważnych zagrożeń w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(4) potwierdzenie, że wybrana koncepcja 
ogranicza ryzyko poważnych zagrożeń do 
możliwego do przyjęcia poziomu;

Or. en

Poprawka 475
Peter Skinner, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) opis instalacji i warunków panujących 
w przewidywanej lokalizacji;

(5) opis instalacji i warunków panujących 
w przewidywanej lokalizacji, z 
uwzględnieniem wieku instalacji oraz jej 
oczekiwanej żywotności;

Or. en

Poprawka 476
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) ogólny opis systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, dzięki któremu 
zapewniona zostanie efektywność 
planowanych środków kontroli ryzyka 
wystąpienia poważnych zagrożeń, w tym 
opis wybranego systemu niezależnej 
weryfikacji.

(7) ogólny opis systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, dzięki któremu 
zapewniona zostanie efektywność 
planowanych środków kontroli ryzyka 
wystąpienia poważnych zagrożeń.

Or. en

Uzasadnienie

Weryfikacja musi zostać rozpoczęta jak najwcześniej, ponieważ w innym razie będzie 
nieskuteczna.

Poprawka 477
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) ogólny opis systemu zarządzania (7) ogólny opis systemu zarządzania 
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bezpieczeństwem, dzięki któremu 
zapewniona zostanie efektywność 
planowanych środków kontroli ryzyka 
wystąpienia poważnych zagrożeń, w tym 
opis wybranego systemu niezależnej 
weryfikacji.

bezpieczeństwem, dzięki któremu 
zapewniona zostanie efektywność 
planowanych środków kontroli ryzyka 
wystąpienia poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 478
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) opis ustaleń dotyczących niezależnej 
weryfikacji oraz wstępny wykaz 
elementów kluczowych dla bezpieczeństwa 
i ich wymaganych wyników;

Or. en

Poprawka 479
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) w przypadku gdy instalacja 
wydobywcza ma zostać przeniesiona w 
nowe miejsce, tak aby służyła do 
prowadzenia innej działalności 
wydobywczej – uzasadnienie wskazujące, 
że dana instalacja nadaje się do 
prowadzenia proponowanej działalności 
wydobywczej;

Or. en
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Poprawka 480
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – akapit pierwszy – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) w przypadku gdy instalacja inna niż 
wydobywcza ma zostać przekształcona w 
instalację wydobywczą – uzasadnienie 
wskazujące, że daną instalację można 
przekształcić w instalację wydobywczą.

Or. en

Poprawka 481
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) opis instalacji i powiązanej 
infrastruktury, a także wszystkich 
przyłączonych do niej elementów, w tym 
odwiertów;

(3) opis instalacji i wszelkich powiązań z 
innymi instalacjami lub powiązaną 
infrastrukturą;

Or. en

Poprawka 482
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, w tym wszelkie 
ograniczenia środowiskowe, 
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wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

meteorologiczne i wynikające z 
charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;
potwierdzenie to obejmuje ocenę luki w 
zakresie reagowania w razie wycieku ropy 
naftowej;

Or. en

Poprawka 483
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli, w tym 
powiązane elementy kluczowe dla 
bezpieczeństwa, są i będą wystarczające, 
aby ograniczyć ryzyko zdarzeń związanych 
z poważnymi zagrożeniami dla ludzi 
i środowiska w stopniu możliwym do 
przyjęcia;

Or. en

Poprawka 484
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) szczegółowe informacje o obiekcie i o 
ustaleniach zapewniających kontrolę 
odwiertu, bezpieczeństwo procesów, 
izolowanie substancji niebezpiecznych, 
zapobieganie pożarom i wybuchom, 
ochronę pracowników przed substancjami 
niebezpiecznymi oraz ochronę środowiska 
przed zdarzeniem związanym z poważnym 
zagrożeniem w jego początkowej fazie 
(zgodnie z wewnętrznym planem działania 
na wypadek awarii spełniającym wymogi 
określone w załączniku V);

(6) szczegółowe informacje 
o urządzeniach i o ustaleniach 
zapewniających kontrolę odwiertu (w 
stosownych przypadkach), bezpieczeństwo 
procesów, izolowanie substancji 
niebezpiecznych, zapobieganie pożarom 
i wybuchom, ochronę pracowników przed 
substancjami niebezpiecznymi oraz 
ochronę środowiska przed zdarzeniem 
związanym z poważnym zagrożeniem w 
jego początkowej fazie (zgodnie 
z wewnętrznym planem działania na 
wypadek awarii spełniającym wymogi 
określone w załączniku V);

Or. en

Poprawka 485
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) szczegółowe informacje o ustaleniach 
obejmujących ochronę osób na platformie
przed poważnymi zagrożeniami oraz 
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 
i ratunku, a także utrzymanie działania 
systemów kontroli mających na celu 
zapobieganie uszkodzeniu instalacji 
i szkodom dla środowiska w razie 
ewakuacji całego personelu;

(7) szczegółowe informacje o ustaleniach 
obejmujących ochronę osób 
przebywających na instalacji przed 
poważnymi zagrożeniami oraz 
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 
i ratunku, a także o ustaleniach 
dotyczących utrzymania działania 
systemów kontroli mających na celu 
zapobieganie uszkodzeniu instalacji 
i szkodom dla środowiska w razie 
ewakuacji całego personelu;

Or. en

Poprawka 486
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) odpowiednie kodeksy, normy
i wytyczne zastosowane przy budowie 
instalacji oraz przy oddaniu jej do 
eksploatacji;

(8) szczegółowe informacje o 
odpowiednich kodeksach, normach i 
wytycznych zastosowanych przy budowie 
instalacji oraz przy oddaniu jej do 
eksploatacji;

Or. en

Poprawka 487
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) informacje o systemie zarządzania 
bezpieczeństwem w kontekście systemów 
działania, konserwacji, modyfikacji 
i weryfikacji, w tym główne ograniczenia 
operacyjne instalacji, które mają być 
kontrolowane przez system zarządzania;

(9) opis systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w kontekście systemów 
działania, konserwacji i modyfikacji;

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do wykazu wymogów w art. 9.

Poprawka 488
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) informacje dotyczące systemu (10) szczegółowe informacje dotyczące 
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weryfikacji wymagane na mocy pkt 2 
części 5 niniejszego załącznika;

systemu weryfikacji wymagane na mocy 
pkt 2 części 5 niniejszego załącznika;

Or. en

Poprawka 489
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) informacje istotne w kontekście 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
uzyskane zgodnie z innymi 
obowiązującymi unijnymi przepisami 
prawnymi, zwłaszcza z dyrektywami 
92/91/WE i 85/337/EWG;

(12) wszelkie informacje istotne 
w kontekście wymogów niniejszego 
rozporządzenia uzyskane zgodnie z 
wymogami w zakresie zapobiegania 
poważnym wypadkom określonymi w 
dyrektywie 92/91/WE;

Or. en

Poprawka 490
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonej z instalacji – uzupełniający 
opis elementów środowiska, które będą 
znacznie narażone na negatywne skutki, 
ocena zidentyfikowanych potencjalnych 
skutków dla środowiska, obejmujących w 
szczególności wycieki zanieczyszczeń do 
środowiska, oraz opis środków 
technicznych i innych niż techniczne 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim wyciekom oraz ograniczania i 
niwelowania ich, takich jak np. 



AM\911374PL.doc 215/284 PE494.690v01-00

PL

monitorowanie, co można osiągnąć za 
pomocą opisu i oceny dostarczonych 
zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG oraz 
zatwierdzonych przez właściwy organ;

Or. en

Poprawka 491
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – punkt 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) uzupełniający wewnętrzny plan 
działania na wypadek awarii sporządzony 
zgodnie z art. 12;

Or. en

Poprawka 492
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, w tym wszelkie 
ograniczenia środowiskowe, 
meteorologiczne i wynikające z 
charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;
potwierdzenie to obejmuje ocenę luki w 
zakresie reagowania w razie wycieku ropy 
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naftowej;

Or. en

Poprawka 493
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli oraz 
elementy kluczowe dla bezpieczeństwa są i 
będą wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

Or. en

Poprawka 494
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) szczegółowe informacje o obiekcie i o 
ustaleniach zapewniających kontrolę 
odwiertu, bezpieczeństwo procesów, 
izolowanie substancji niebezpiecznych, 
zapobieganie pożarom i wybuchom, 
ochronę pracowników przed substancjami 
niebezpiecznymi oraz ochronę środowiska 
przed zdarzeniem związanym z poważnym 
zagrożeniem w jego początkowej fazie 
(zgodnie z wewnętrznym planem działania 
na wypadek awarii spełniającym wymogi 

(6) szczegółowe informacje o obiekcie i o 
ustaleniach zapewniających kontrolę 
odwiertu i bezpieczeństwo procesów (w 
stosownych przypadkach), izolowanie 
substancji niebezpiecznych, zapobieganie 
pożarom i wybuchom, ochronę 
pracowników przed substancjami 
niebezpiecznymi oraz ochronę środowiska 
przed zdarzeniem związanym z poważnym 
zagrożeniem w jego początkowej fazie 
(zgodnie z wewnętrznym planem działania 
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określone w załączniku V); na wypadek awarii spełniającym wymogi 
określone w załączniku V);

Or. en

Poprawka 495
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) szczegółowe informacje o ustaleniach 
obejmujących ochronę osób na platformie
przed poważnymi zagrożeniami oraz 
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 
i ratunku, a także utrzymanie działania 
systemów kontroli mających na celu 
zapobieganie uszkodzeniu instalacji 
i szkodom dla środowiska w razie 
ewakuacji całego personelu;

(7) szczegółowe informacje o ustaleniach 
obejmujących ochronę osób 
przebywających na instalacji przed 
poważnymi zagrożeniami oraz 
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 
i ratunku, a także o ustaleniach 
dotyczących utrzymania działania 
systemów kontroli mających na celu 
zapobieganie uszkodzeniu instalacji 
i szkodom dla środowiska w razie 
ewakuacji całego personelu;

Or. en

Poprawka 496
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) odpowiednie kodeksy, normy
i wytyczne zastosowane przy budowie 
instalacji oraz przy oddaniu jej do 
eksploatacji;

(8) szczegółowe informacje o 
odpowiednich kodeksach, normach i 
wytycznych zastosowanych przy budowie 
instalacji oraz przy oddaniu jej do 
eksploatacji;

Or. en
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Poprawka 497
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia w 
odniesieniu do działań, jakie instalacja 
może prowadzić, oraz potwierdzenie, że 
ograniczono ryzyko zdarzeń związanych z 
poważnymi zagrożeniami dla ludzi 
i środowiska w stopniu możliwym do 
przyjęcia;

(9) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia w 
odniesieniu do działań, jakie instalacja 
może prowadzić, oraz potwierdzenie, że 
ograniczono ryzyko zdarzeń związanych z 
poważnymi zagrożeniami dla ludzi 
i środowiska do możliwego do przyjęcia 
poziomu;

Or. en

Poprawka 498
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) szczegółowe informacje 
o ograniczeniach środowiskowych, 
meteorologicznych i wynikających 
z charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także informacje o ustaleniach 
dotyczących identyfikacji ryzyka 
wynikającego z charakteru dna morskiego 
i z zagrożeń istniejących w środowisku 
morskim, takich jak rurociągi i systemy 
cumowania sąsiadujących instalacji;

(10) szczegółowe informacje o wszelkich 
ograniczeniach środowiskowych, 
meteorologicznych i wynikających 
z charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także informacje o ustaleniach 
dotyczących identyfikacji ryzyka 
wynikającego z charakteru dna morskiego 
i z zagrożeń istniejących w środowisku 
morskim, takich jak rurociągi i systemy 
cumowania sąsiadujących instalacji;

Or. en

Poprawka 499
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) streszczenie polityki operatora 
dotyczącej zapobiegania poważnym 
wypadkom zgodnie z art. 18;

Or. en

Poprawka 500
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) informacje o systemie zarządzania 
bezpieczeństwem w kontekście systemów 
działania, konserwacji i modyfikacji;

(11) opis systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w kontekście systemów 
działania, konserwacji i modyfikacji 
instalacji;

Or. en

Poprawka 501
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) informacje dotyczące systemu 
weryfikacji wymagane na mocy pkt 2 
części 5 niniejszego załącznika;

(12) szczegółowe informacje dotyczące 
systemu niezależnej weryfikacji wymagane 
na mocy pkt 2 części 5 niniejszego 
załącznika;

Or. en
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Poprawka 502
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) wszelkie inne istotne informacje, 
dotyczące na przykład sytuacji, w której 
dwie instalacje lub ich większa liczba 
działają łącznie w sposób, który wpływa na 
poważne zagrożenia, jakie może stwarzać 
jedna z tych instalacji lub wszystkie 
instalacje;

(13) wszelkie inne istotne informacje, 
dotyczące na przykład sytuacji, w której 
dwie instalacje lub ich większa liczba 
działają łącznie w sposób, który wpływa na 
poważne zagrożenia, jakie może stwarzać 
jedna z tych instalacji lub wszystkie 
instalacje;

Or. en

Poprawka 503
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) opis elementów środowiska, które 
będą znacznie narażone na negatywne 
skutki, ocena zidentyfikowanych 
potencjalnych skutków dla środowiska, 
obejmujących w szczególności wycieki 
zanieczyszczeń do środowiska, oraz opis 
środków technicznych i innych niż 
techniczne przewidzianych w celu 
zapobiegania takim wyciekom oraz 
ograniczania i niwelowania ich, takich 
jak np. monitorowanie.

(14) wszelkie informacje istotne 
w kontekście innych wymogów 
niniejszego rozporządzenia uzyskane 
zgodnie z wymogami w zakresie 
zapobiegania poważnym wypadkom 
określonymi w dyrektywie 92/91/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do wykazu wymogów w art. 9.
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Poprawka 504
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonej z instalacji – uzupełniający 
opis elementów środowiska, które będą 
znacznie narażone na negatywne skutki, 
ocena zidentyfikowanych potencjalnych 
skutków dla środowiska, obejmujących w 
szczególności wycieki zanieczyszczeń do 
środowiska, oraz opis środków 
technicznych i innych niż techniczne 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim wyciekom oraz ograniczania i 
niwelowania ich, takich jak np. 
monitorowanie, co można osiągnąć za 
pomocą opisu i oceny dostarczonych 
zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG oraz 
zatwierdzonych przez właściwy organ;

Or. en

Poprawka 505
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – akapit pierwszy – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) uzupełniający wewnętrzny plan 
działania na wypadek awarii sporządzony 
zgodnie z art. 12;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiono z art. 9. Powinien być to oddzielny wymóg, ponieważ przedmiotowy plan 
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będzie dokumentem operacyjnym wykorzystywanym w razie awarii.

Poprawka 506
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o eksploatacji odwiertu 
wymagane na mocy art. 13 zawiera 
przynajmniej następujące informacje:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 507
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) nazwa instalacji, która zostanie 
zastosowana, oraz nazwa jej właściciela;

(2) nazwa instalacji, która zostanie 
zastosowana, oraz nazwa i adres 
właściciela instalacji;

Or. en

Poprawka 508
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w odniesieniu do działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonej z instalacji – uzupełniający 
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opis elementów środowiska, które będą 
znacznie narażone na negatywne skutki, 
ocena zidentyfikowanych potencjalnych 
skutków dla środowiska, obejmujących w 
szczególności wycieki zanieczyszczeń do 
środowiska, oraz opis środków 
technicznych i innych niż techniczne 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim wyciekom oraz ograniczania i 
niwelowania ich, takich jak np. 
monitorowanie, co można osiągnąć za 
pomocą opisu i oceny dostarczonych 
zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG oraz 
zatwierdzonych przez właściwy organ;

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się to do właściwej oceny oddziaływania na środowisko, którą powinno się 
przedkładać jako oddzielny dokument, ponieważ mogła ona zostać już poddana oddzielnemu 
przeglądowi.

Poprawka 509
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) uzupełniający wewnętrzny plan 
działania na wypadek awarii sporządzony 
zgodnie z art. 12;

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do wykazu wymogów w art. 9.

Poprawka 510
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) szczegółowe informacje identyfikujące 
odwiert, a także informacje na temat 
powiązań z innymi odwiertami lub 
inwestycjami;

(3) szczegółowe informacje identyfikujące 
odwiert, a także informacje na temat 
powiązań z instalacjami lub powiązaną 
infrastrukturą;

Or. en

Poprawka 511
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) informacje o programie prac na 
odwiercie, w tym o okresie jego 
działalności, o weryfikacji zabezpieczeń 
chroniących przed utratą kontroli nad 
odwiertem, a także o planowanym statusie 
odwiertu po zakończeniu działalności;

(4) informacje o programie prac na 
odwiercie, w tym o okresie jego 
działalności, o weryfikacji zabezpieczeń 
chroniących przed utratą kontroli nad 
odwiertem (urządzenia, płyny wiertnicze 
i cement itp.), o kontroli kierunku trasy 
odwiertu i o ograniczeniach dotyczących 
bezpiecznej działalności zgodnie z oceną 
ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie ze względu na znaczne pokrywanie się treści.

Poprawka 512
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) INFORMACJE, KTÓRE MAJĄ BYĆ 
PRZEKAZANE PODCZAS 
EKSPLOATACJI ODWIERTU
Informacje o eksploatacji odwiertu 
wymagane na mocy art. 13 zawierają 
przynajmniej następujące informacje:
(1) nazwę i adres operatora;
(2) nazwę instalacji oraz nazwę i adres 
właściciela instalacji;
(3) szczegółowe informacje identyfikujące 
odwiert, a także informacje na temat 
powiązań z instalacjami lub powiązaną 
infrastrukturą;
(4) podsumowanie operacji 
przeprowadzonych od rozpoczęcia 
eksploatacji lub od czasu sporządzenia 
poprzedniego sprawozdania;
(5) średnicę oraz zmierzoną rzeczywistą 
głębokość wertykalną:
a) każdego wykonanego odwiertu; oraz
b) każdej zainstalowanej obudowy;
(6) gęstość płynu wiertniczego w 
momencie sporządzania sprawozdania; 
oraz
(7) w przypadku prac na istniejącym 
odwiercie – jego obecny stan 
eksploatacyjny;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy istnieje ryzyko wycieku węglowodorów w prawodawstwie należy uwzględnić 
wymóg składania regularnych sprawozdań z eksploatacji odwiertu.

Poprawka 513
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) szczegółowe informacje o projekcie 
odwiertu, w tym o zabezpieczeniach 
chroniących przed utratą kontroli nad 
odwiertem (urządzenia, płyny wiertnicze 
i cement itp.), o kontroli kierunku trasy 
odwiertu i o ograniczeniach dotyczących 
bezpiecznej działalności zgodnie z oceną 
ryzyka;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten tekst został połączony z załącznikiem II część 4 ust. 4, ponieważ treści w obydwóch 
ustępach pokrywały się ze sobą.

Poprawka 514
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) szczegółowe informacje o konfiguracji 
odwiertu na koniec działalności, tj. o tym 
czy jest on trwale lub tymczasowo 
wyłączony, oraz czy jest gotowy do 
przyszłego wykorzystania;

(8) szczegółowe informacje o 
proponowanej konfiguracji odwiertu na 
koniec działalności, tj. o tym czy jest on 
tymczasowo zawieszony lub trwale 
wyłączony, oraz czy miejsce odwiertu 
wyposażono w dodatkowe urządzenia 
wydobywcze do przyszłego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 515
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) w przypadku istniejących odwiertów, 
istotne informacje o historii i stanie
odwiertu;

(9) w przypadku istniejących odwiertów, 
informacje dotyczące historii i stanu
odwiertu;

Or. en

Poprawka 516
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) jeżeli odwiert ma być eksploatowany
przy pomocy instalacji innej niż 
wydobywcza, następujące informacje 
dodatkowe:

(11) jeżeli odwiert ma być budowany, 
modyfikowany lub utrzymywany przy 
pomocy instalacji innej niż wydobywcza, 
następujące informacje dodatkowe:

Or. en

Poprawka 517
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 11 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowe informacje o warunkach 
meteorologicznych, o stanie środowiska
morskiego i o stanie dna morskiego 
w lokalizacji, w tym o wszelkich 
przeszkodach fizycznych, takich jak np. 
rurociągi,

a) szczegółowe informacje o wszelkich 
ograniczeniach środowiskowych, 
meteorologicznych i wynikających 
z charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także informacje o ustaleniach 
dotyczących identyfikacji ryzyka 
wynikającego z charakteru dna morskiego 
i z zagrożeń istniejących w środowisku 
morskim, takich jak rurociągi i systemy 
cumowania sąsiadujących instalacji,
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Or. en

Poprawka 518
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 4 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) informacje istotne w kontekście 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
uzyskane zgodnie z innymi 
obowiązującymi unijnymi przepisami 
prawnymi, zwłaszcza z dyrektywami 
92/91/WE i 85/337/EWG.

(2) wszelkie informacje istotne 
w kontekście innych wymogów 
niniejszego rozporządzenia uzyskane 
zgodnie z wymogami w zakresie 
zapobiegania poważnym wypadkom 
określonymi w dyrektywie 92/91/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaga to lepszego wyjaśnienia informacji, które mają zostać przedstawione w załączniku 
II. Odniesienie do dyrektywy OOŚ powinno zostać przeniesione do kolejnej sekcji.

Poprawka 519
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
operatora odwiertu:

1. Niezależny weryfikator spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
operatora odwiertu:

Or. en

Poprawka 520
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
operatora odwiertu:

1. Niezależny weryfikator spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
operatora odwiertu:

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 521
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
operatora odwiertu:

1. Niezależny weryfikator spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 
odwiertu

Or. en

Poprawka 522
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi związane 
z niezależnością od operatora instalacji lub 

1. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi związane z całkowitą
niezależnością od operatora instalacji lub 
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operatora odwiertu: operatora odwiertu:

Or. en

Poprawka 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) jest niezależnym podmiotem prawnym;

Or. en

Poprawka 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera -a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) nie ma konfliktów interesów z 
operatorem instalacji lub z operatorem 
odwiertu;

Or. en

Poprawka 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera -a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) niezależna strona trzecia i osoby 
wspierające ją nie mają komercyjnego lub 
finansowego interesu w rozpoczęciu 
eksploatacji przez operatora;
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Or. en

Poprawka 526
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcja tej osoby nie wymaga, aby 
analizowała ona jakikolwiek aspekt 
elementu kluczowego dla bezpieczeństwa 
obiektu, w pracach nad którym osoba ta 
wcześniej uczestniczyła lub w przypadku 
którego osoba ta mogłaby być 
nieobiektywna;

a) funkcje nie wymagają analizowania 
jakiegokolwiek aspektu elementu 
kluczowego dla bezpieczeństwa obiektu, w 
pracach nad którym mógł istnieć konflikt 
interesów lub w przypadku którego 
mogłaby zaistnieć nieobiektywność;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych obszarach nie jest jasne, że to operator, a nie weryfikator, musi dokonywać 
ocen i wydawać odpowiednie oświadczenia w oparciu o ustalenia pochodzące z niezależnej 
weryfikacji. Ogólnie rzecz ujmując, obowiązki operatorów muszą zostać jaśniej określone. 
Zgodnie z niektórymi propozycjami potrzebne jest przeformułowanie treści.

Poprawka 527
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcja tej osoby nie wymaga, aby 
analizowała ona jakikolwiek aspekt
elementu kluczowego dla bezpieczeństwa 
obiektu, w pracach nad którym osoba ta 
wcześniej uczestniczyła lub w przypadku 
którego osoba ta mogłaby być 
nieobiektywna;

a) funkcje nie wymagają analizowania 
jakiegokolwiek aspektu elementu 
kluczowego dla bezpieczeństwa obiektu, w 
pracach nad którym doszło do 
wcześniejszego uczestnictwa lub mógł 
istnieć konflikt interesów, lub w 
przypadku którego mogłaby w jakikolwiek 
sposób zaistnieć nieobiektywność;
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Or. en

Poprawka 528
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba ta jest wystarczająco niezależna 
od systemu zarządzania odpowiedzialnego 
obecnie lub w przeszłości za jakikolwiek 
aspekt elementu niezależnego systemu 
weryfikacji lub kontroli odwiertu, aby 
zapewnić swoją obiektywność w trakcie 
pełnienia funkcji przyznanych jej 
w ramach systemu;

b) weryfikator jest wystarczająco 
niezależny od systemu zarządzania 
odpowiedzialnego obecnie lub 
w przeszłości za jakikolwiek aspekt
odwiertu, aby zapewnić obiektywność 
w trakcie pełnienia funkcji przyznanych 
mu w ramach systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Określenie wymogów dla niezależnej strony trzeciej. Tak jak napisano, wymogi te mogłyby 
potencjalnie wykluczyć wielu tradycyjnych weryfikatorów, którzy należą do większych 
organizacji międzynarodowych realizujących liczne projekty obejmujące dostarczanie 
materiałów lub urządzeń. Komisja stwierdziła na forum NSOAF, że nie taki był jej zamiar 
oraz że celem tej poprawki jest zajęcie się tą kwestią.

Poprawka 529
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba ta jest wystarczająco niezależna
od systemu zarządzania odpowiedzialnego 
obecnie lub w przeszłości za jakikolwiek 
aspekt elementu niezależnego systemu 
weryfikacji lub kontroli odwiertu, aby 
zapewnić swoją obiektywność w trakcie 
pełnienia funkcji przyznanych jej 

b) weryfikator jest wystarczająco 
niezależny od systemu zarządzania 
odpowiedzialnego obecnie lub 
w przeszłości za jakikolwiek aspekt lub
element kontroli odwiertu lub 
niezależnego systemu weryfikacji, aby 
zapewnić obiektywność w trakcie pełnienia 
funkcji przyznanych mu w ramach 
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w ramach systemu; systemu.

Or. en

Poprawka 530
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba ta jest wystarczająco niezależna 
od systemu zarządzania odpowiedzialnego 
obecnie lub w przeszłości za jakikolwiek 
aspekt elementu niezależnego systemu 
weryfikacji lub kontroli odwiertu, aby 
zapewnić swoją obiektywność w trakcie 
pełnienia funkcji przyznanych jej 
w ramach systemu;

b) osoba ta jest niezależna od systemu 
zarządzania odpowiedzialnego obecnie lub 
w przeszłości za jakikolwiek aspekt 
elementu niezależnego systemu weryfikacji 
lub kontroli odwiertu, aby zapewnić swoją 
obiektywność w trakcie pełnienia funkcji 
przyznanych jej w ramach systemu;

Or. en

Poprawka 531
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba ta jest wystarczająco niezależna 
od systemu zarządzania odpowiedzialnego 
obecnie lub w przeszłości za jakikolwiek 
aspekt elementu niezależnego systemu 
weryfikacji lub kontroli odwiertu, aby 
zapewnić swoją obiektywność w trakcie 
pełnienia funkcji przyznanych jej 
w ramach systemu;

b) osoba ta jest niezależna od systemu 
zarządzania odpowiedzialnego obecnie lub 
w przeszłości za jakikolwiek aspekt 
elementu niezależnego systemu weryfikacji 
lub kontroli odwiertu, aby zapewnić swoją 
obiektywność w trakcie pełnienia funkcji 
przyznanych jej w ramach systemu;

Or. en
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Poprawka 532
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależna strona trzecia spełnia
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

2. Operator dopilnowuje, by niezależny 
weryfikator był w stanie spełnić
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

Or. en

Poprawka 533
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

2. Niezależny weryfikator spełnia 
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

Or. en

Poprawka 534
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależna strona trzecia spełnia 
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

2. Niezależny weryfikator spełnia 
następujące wymogi w zakresie 
kompetencji:

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 535
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależną stroną trzecią;

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależnym weryfikatorem;

Or. en

Poprawka 536
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależną stroną trzecią;

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależnym weryfikatorem;

Or. en

Poprawka 537
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) niezależna strona trzecia posiada d) niezależny weryfikator posiada 
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wystarczające uprawnienia nadane jej
przez operatora w celu odpowiedniego 
pełnienia swoich funkcji;

wystarczające uprawnienia nadane mu
przez operatora w celu odpowiedniego 
pełnienia swoich funkcji;

Or. en

Poprawka 538
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależną stroną trzecią;

c) odpowiednie ustalenia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy 
operatorem a niezależnym weryfikatorem;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 539
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) niezależna strona trzecia posiada 
wystarczające uprawnienia nadane jej 
przez operatora w celu odpowiedniego 
pełnienia swoich funkcji;

d) niezależny weryfikator posiada 
wystarczające uprawnienia nadane mu 
przez operatora w celu odpowiedniego 
pełnienia swoich funkcji;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
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sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 540
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla celów art. 13 ust. 3 istotna zmiana 
zawiadomienia o eksploatacji odwiertu 
obejmuje:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 541
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdą zmianę potencjalnie naruszającą 
pierwotny cel planu odwiertu, 
w szczególności dotyczącą kontroli 
odwiertu i innych zabezpieczeń przed 
wypływem, a także ich weryfikacji;

a) każdą zmianę potencjalnie 
modyfikującą pierwotny cel planu 
odwiertu, w szczególności dotyczącą 
kontroli odwiertu i innych zabezpieczeń 
przed wypływem, a także ich weryfikacji;

Or. en

Poprawka 542
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdą istotną zmianę dotyczącą obiektu b) każdą istotną zmianę dotyczącą obiektu 
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lub urządzeń, systemu zarządzania lub 
operatora odwiertu, zgłoszoną zgodnie z 
częścią 4 załącznika II;

lub urządzeń, systemu zarządzania lub
zmiany operatora odwiertu, zgłoszoną 
zgodnie z częścią 4 załącznika II;

Or. en

Poprawka 543
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotne zmiany powinny być zgłaszane 
niezależnemu rzeczoznawcy 
ds. weryfikacji odwiertów w celu 
przeprowadzenia przez niego dalszej 
weryfikacji, a o wynikach dalszej 
weryfikacji należy zawiadomić właściwy 
organ.

Istotne zmiany powinny być zgłaszane 
niezależnemu weryfikatorowi w celu 
przeprowadzenia przez niego dalszej 
weryfikacji, a wyniki dalszej weryfikacji 
należy udostępnić na wniosek właściwego 
organu.

Or. en

Poprawka 544
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zawiadomienie o eksploatacji odwiertu 
zawiera oświadczenie niezależnego 
rzeczoznawcy ds. weryfikacji odwiertów 
potwierdzające, że ocena ryzyka dotycząca 
projektu odwiertu i zabezpieczenia 
chroniące przed utratą kontroli są 
odpowiednie dla wszystkich 
przewidywanych warunków i okoliczności.

4. Zawiadomienie o eksploatacji odwiertu 
zawiera oświadczenie wydane przez 
operatora po przeanalizowaniu 
sprawozdania niezależnego weryfikatora 
oraz potwierdzające, że ocena ryzyka 
dotycząca projektu odwiertu 
i zabezpieczenia chroniące przed utratą 
kontroli są odpowiednie dla wszystkich 
przewidywanych warunków i okoliczności.

Or. en
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Poprawka 545
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczenie niezależnego 
rzeczoznawcy ds. weryfikacji odwiertów
potwierdzające, że rejestr elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i system 
ich utrzymania, opisane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, są lub 
będą odpowiednie;

a) oświadczenie wydane przez operatora 
po przeanalizowaniu sprawozdania 
niezależnego weryfikatora oraz 
potwierdzające, że rejestr elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i system 
ich utrzymania, opisane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, są lub 
będą odpowiednie;

Or. en

Poprawka 546
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczenie niezależnego 
rzeczoznawcy ds. weryfikacji odwiertów 
potwierdzające, że rejestr elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i system 
ich utrzymania, opisane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, są lub 
będą odpowiednie;

a) oświadczenie wydane przez operatora 
po przeanalizowaniu sprawozdania 
niezależnego rzeczoznawcy ds. weryfikacji 
odwiertów oraz potwierdzające, że rejestr 
elementów kluczowych dla bezpieczeństwa 
i system ich utrzymania, opisane 
w sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń, są lub będą odpowiednie;

Or. en

Poprawka 547
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczenie niezależnego 
rzeczoznawcy ds. weryfikacji odwiertów 
potwierdzające, że rejestr elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i system 
ich utrzymania, opisane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, są lub 
będą odpowiednie;

a) oświadczenie niezależnego weryfikatora
potwierdzające, że rejestr elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i system 
ich utrzymania, opisane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, są lub 
będą odpowiednie;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 548
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych rzeczoznawców 
ds. weryfikacji odwiertów oraz sposobów 
weryfikacji dobrego stanu i kondycji 
technicznej elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa i danego obiektu w 
ramach systemu;

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych weryfikatorów oraz 
sposobów weryfikacji dobrego stanu 
i kondycji technicznej elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i danego 
obiektu w ramach systemu;

Or. en

Poprawka 549
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych rzeczoznawców 
ds. weryfikacji odwiertów oraz sposobów 
weryfikacji dobrego stanu i kondycji 
technicznej elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa i danego obiektu w 
ramach systemu;

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych weryfikatorów oraz 
sposobów weryfikacji dobrego stanu 
i kondycji technicznej elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i danego 
obiektu w ramach systemu;

Or. en

Poprawka 550
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych rzeczoznawców 
ds. weryfikacji odwiertów oraz sposobów 
weryfikacji dobrego stanu i kondycji 
technicznej elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa i danego obiektu w 
ramach systemu;

b) opis systemu weryfikacji, w tym opis 
wyboru niezależnych weryfikatorów oraz 
sposobów weryfikacji dobrego stanu 
i kondycji technicznej elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa i danego 
obiektu w ramach systemu;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zostało dowiedzione, że weryfikacja przez stronę trzecią jest najlepszym możliwym 
sposobem zapewnienia niezależności. Tekst powinien pozostawiać swobodę niezbędną do 
zorganizowania niezależnej weryfikacji zgodnie ze specyfiką i praktykami krajowymi.

Poprawka 551
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 5 – ustęp 5 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wymienione w pkt 5 lit. b) 
obejmują niezbędną kontrolę i testy 
elementów kluczowych dla bezpieczeństwa 
przeprowadzone przez niezależne 
i kompetentne osoby, weryfikację projektu, 
normy, certyfikacji lub innego systemu 
potwierdzenia zgodności z przepisami 
elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa, kontrolę prac będących 
w toku, zgłaszanie wszelkich przypadków 
braku zgodności z przepisami, a także 
wszelkie działania naprawcze podjęte 
przez operatora.

c) opis środków weryfikacji wymienionych
w pkt 5 lit. b), które obejmują szczegółowe 
informacje o zasadach, które będą 
stosowane do celów wykonywania funkcji 
w ramach systemu oraz zapewnienia 
kontroli systemu w całym cyklu życia 
instalacji; niezbędną kontrolę i testy 
elementów kluczowych dla bezpieczeństwa 
przeprowadzone przez niezależnego i 
kompetentnego weryfikatora; weryfikację 
projektu, normy, certyfikacji lub innego 
systemu potwierdzenia zgodności z 
przepisami elementów kluczowych dla 
bezpieczeństwa; kontrolę prac będących 
w toku; oraz zgłaszanie wszelkich 
przypadków braku zgodności z przepisami, 
a także wszelkie działania naprawcze 
podjęte przez operatora.

Or. en

Poprawka 552
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wprowadzenia istotnych 
zmian na instalacji informacje, które mają 
być dostarczone właściwemu organowi 
zgodnie z art. 10 i 11, obejmują 
przynajmniej następujące informacje:

W przypadku wprowadzenia istotnych 
modyfikacji na instalacji informacje, które 
mają być dostarczone właściwemu 
organowi zgodnie z art. 10 i 11, obejmują 
przynajmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten należy rozszerzyć o całą „powiązaną infrastrukturę”.
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Poprawka 553
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 6 – akapit pierwszy – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. w przypadku istotnej modyfikacji, 
szczegółowe informacje umożliwiające 
pełną aktualizację złożonego wcześniej 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń i powiązanego z nim 
wewnętrznego planu działania na wypadek 
awarii instalacji, a także potwierdzenie, że 
ryzyko poważnych zagrożeń ograniczono 
w stopniu możliwym do przyjęcia;

3. szczegółowe informacje umożliwiające 
pełną aktualizację złożonego wcześniej 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń i powiązanego z nim 
wewnętrznego planu działania na wypadek 
awarii instalacji, a także potwierdzenie, że 
ryzyko poważnych zagrożeń ograniczono 
do możliwego do przyjęcia poziomu;

Or. en

Poprawka 554
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 6 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis ryzyka wystąpienia poważnych 
zagrożeń związanych z demontażem
instalacji, całkowita liczba ludności 
narażona na szkodliwy wpływ oraz środki 
kontroli ryzyka,

b) opis ryzyka wystąpienia poważnych 
zagrożeń związanych z likwidacją
instalacji, całkowita liczba ludności 
narażona na szkodliwy wpływ oraz środki 
kontroli ryzyka,

Or. en

Poprawka 555
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 6 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustalenia dotyczące reagowania 
w przypadku awarii mające na celu 
bezpieczną ewakuację i ratunek personelu, 
a także zapobieganie poważnym 
wypadkom, które mogą spowodować 
szkody dla środowiska.

c) ustalenia dotyczące reagowania 
w przypadku awarii mające na celu 
bezpieczną ewakuację i ratunek personelu, 
a także utrzymanie systemów kontroli w 
celu zapobiegania szkodom dla 
środowiska w przypadku ewakuacji całego 
personelu.

Or. en

Poprawka 556
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 6 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dokument uzupełniający zawierający 
opis elementów środowiska, które będą 
znacznie narażone na negatywne skutki, 
ocena zidentyfikowanych potencjalnych 
skutków dla środowiska, obejmujących w 
szczególności wycieki zanieczyszczeń do 
środowiska, oraz opis środków 
technicznych i innych niż techniczne 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim wyciekom oraz ograniczania i 
niwelowania ich, takich jak np. 
monitorowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się to do właściwej oceny oddziaływania na środowisko, którą powinno się 
przedkładać jako oddzielny dokument, ponieważ mogła ona zostać już poddana przeglądowi.

Poprawka 557
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 7 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) opis sposobu koordynacji systemów 
zarządzania instalacjami uczestniczącymi 
w działalności połączonej mającej na celu 
zmniejszenie ryzyka związanego 
z poważnym wypadkiem;

(3) opis sposobu koordynacji systemów 
zarządzania instalacjami uczestniczącymi 
w działalności połączonej mającej na celu 
zmniejszenie ryzyka poważnego wypadku 
do możliwego do przyjęcia poziomu, 
mający formę harmonogramu alokacji 
zadań zatwierdzonego przez wszystkie 
podmioty uczestniczące w jego 
sporządzaniu;

Or. en

Poprawka 558
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 7 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) opis działalności połączonej i program 
prac, który zawiera przewidywane daty 
rozpoczęcia i zakończenia działalności 
połączonej, a także kopię umowy zawartej 
między operatorami uczestniczącymi 
w działalności połączonej.

(6) opis działalności połączonej i program 
prac, który zawiera przewidywane daty 
rozpoczęcia działalności połączonej.

Or. en

Poprawka 559
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy wprowadzane przez właściwe 
organy w celu regulacji działalności 

Przepisy wprowadzane przez właściwe 
organy w celu regulacji poważnych 
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wiążącej się z poważnymi zagrożeniami zagrożeń

Or. en

Poprawka 560
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu wyznaczenia właściwego organu 
odpowiedzialnego za funkcje regulacyjne 
określone w niniejszym rozporządzeniu i 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska państwa członkowskie 
uwzględniają przynajmniej następujące 
kryteria:

1. W celu wyznaczenia właściwego organu 
odpowiedzialnego za obowiązki związane z 
zakresem niniejszego rozporządzenia
państwa członkowskie uwzględniają:

Or. en

Poprawka 561
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustalenia organizacyjne umożliwiające 
skuteczne pełnienie wszystkich 
zobowiązań nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
ustalenia dotyczące regulacji kwestii 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska w 
równorzędny sposób;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 562
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Deklaracja w sprawie polityki 
uwzględniająca cele nadzoru 
i egzekwowania przepisów, a także sposób 
osiągnięcia przejrzystości, spójności, 
proporcjonalności i obiektywizmu przez 
właściwy organ w prowadzonej przez niego 
działalności regulacyjnej dotyczącej 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich. Właściwy organ 
informuje również wyraźnie 
społeczeństwo o podziale obowiązków 
między organem regulacyjnym a 
operatorem, w ramach którego operator 
ponosi główną odpowiedzialność za 
kontrolę ryzyka, a organ regulacyjny jest 
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy 
podmiot gospodarczy ma odpowiednie 
środki, które potencjalnie zapewnią 
skuteczną kontrolę ryzyka wystąpienia 
poważnych zagrożeń;

b) Deklaracja w sprawie polityki opisująca 
cele właściwego organu, a także sposób 
osiągnięcia przejrzystości, spójności, 
proporcjonalności i obiektywizmu przez
ten organ w prowadzonej przez niego 
działalności regulacyjnej dotyczącej 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich;

Or. en

Poprawka 563
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedury operacyjne określające 
sposób, w jaki właściwy organ będzie 
sprawował kontrolę i egzekwował przepisy 
dotyczące obowiązków operatorów 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, w tym sposób 
rozpatrywania, oceny i zatwierdzania
sprawozdań dotyczących poważnych 
zagrożeń przez właściwy organ, sposób 

d) procedury operacyjne określające 
sposób, w jaki właściwy organ będzie 
oceniał sprawozdania dotyczące 
poważnych zagrożeń, zawiadomienia o 
eksploatacji odwiertów oraz 
zawiadomienia o działalności połączonej, 
a także będzie sprawował kontrolę i 
egzekwował wykonywanie obowiązków 
operatorów, oraz sposób ustalania 
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rozpatrywania zawiadomień o eksploatacji 
odwiertów oraz sposób ustalania 
częstotliwości kontroli środków kontroli 
ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń 
(w tym dla środowiska) w odniesieniu do 
danej instalacji lub danego rodzaju 
działalności;

częstotliwości kontroli instalacji lub 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich;

Or. en

Poprawka 564
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) procedury umożliwiające właściwemu 
organowi pełnienie funkcji przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, bez 
uszczerbku dla innych obowiązków, 
związanych na przykład z eksploatacją złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego na lądzie, 
oraz procedury umożliwiające realizację 
ustaleń obowiązujących na mocy 
dyrektywy 92/91/WE;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 565
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli w skład właściwego organu 
wchodzą dwie lub więcej agencji, formalna 
umowa określająca niezbędne mechanizmy 
wspólnych działań w ramach właściwego 
organu, w tym mechanizmy nadzoru ze 
strony kadry kierowniczej wyższego 

f) jeżeli w skład właściwego organu 
wchodzą dwie lub więcej agencji, formalna 
umowa określająca niezbędne mechanizmy 
wspólnych działań w ramach właściwego 
organu, w tym mechanizmy nadzoru ze 
strony kadry kierowniczej wyższego 
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szczebla, a także mechanizmy 
monitorowania i przeglądów, wspólnego 
planowania i kontroli, podziału 
obowiązków dotyczących rozpatrywania 
sprawozdań dotyczących poważnych 
zagrożeń, wspólnych postępowań 
wyjaśniających, wewnętrznej wymiany 
informacji i sprawozdawczości 
zewnętrznej.

szczebla, a także mechanizmy 
monitorowania i przeglądów; mechanizmy 
podziału obowiązków; mechanizmy 
wspólnego planowania, kontroli i
wspólnych postępowań wyjaśniających; 
mechanizmy wymiany informacji; oraz 
mechanizmy publikowania sprawozdań 
zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 566
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostępność wystarczającej wiedzy 
specjalistycznej – wewnętrznie lub na 
podstawie ustaleń zewnętrznych – do 
celów kontroli działań i prowadzenia
postępowań wyjaśniających, prowadzenia
działań związanych z egzekwowaniem 
przepisów, a także rozpatrywania 
sprawozdań dotyczących poważnych 
zagrożeń i zawiadomień;

a) udostępnienie wystarczającej wiedzy 
specjalistycznej w ramach właściwego 
organu lub za pośrednictwem formalnych 
porozumień z jedną lub więcej stronami 
trzecimi w celu dokonania oceny 
sprawozdań dotyczących poważnych 
zagrożeń i zawiadomień; w celu 
przeprowadzania kontroli i postępowań 
wyjaśniających; oraz w celu prowadzenia 
działań związanych z egzekwowaniem 
przepisów;

Or. en

Poprawka 567
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w razie skorzystania z zewnętrznych 
źródeł wiedzy, pisemne wytyczne i nadzór 

b) w razie skorzystania z zewnętrznych 
źródeł wiedzy, zapewnienie pisemnych 
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wystarczające, aby zachować spójność 
podejścia, przy jednoczesnym zachowaniu 
pełnej odpowiedzialności przez 
wyznaczony prawnie właściwy organ 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

wytycznych i nadzoru wystarczających, 
aby zachować spójność podejścia, przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnej 
odpowiedzialności przez wyznaczony 
prawnie właściwy organ zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 568
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie zasoby przeznaczane na 
organizację podstawowych szkoleń, 
organizację wymiany informacji, 
udostępnienie technologii, podróże i diety 
pracowników właściwego organu 
w związku z ich funkcjami regulacyjnymi, 
a także umożliwiające aktywną 
współpracę między właściwymi organami 
zgodnie z art. 27;

c) udostępnienie pracownikom 
właściwego organu odpowiednich zasobów 
przeznaczonych na organizację 
podstawowych szkoleń, organizację 
wymiany informacji, udostępnienie 
technologii oraz podróże i diety w związku 
z pełnionymi przez nich funkcjami 
regulacyjnymi, a także mające na celu 
ułatwienie aktywnej współpracy między 
właściwymi organami zgodnie z art. 27;

Or. en

Poprawka 569
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach, 
zobowiązanie operatorów i/lub właścicieli 
instalacji do pokrycia kosztów 
poniesionych przez właściwy organ w 
wyniku pełnienia funkcji przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu;

d) w stosownych przypadkach, 
zobowiązanie operatorów do zwrotu
właściwemu organowi kosztów 
poniesionych w wyniku pełnienia funkcji 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu;
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Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do właścicieli instalacji należy usunąć, ponieważ właściciele są objęci 
definicjami operatorów.

Poprawka 570
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) realizację lub wspieranie badań, których 
przeprowadzenie jest niezbędne w związku 
funkcjami pełnionymi przez właściwy 
organu na mocy niniejszego 
rozporządzenia;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 571
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) składanie sprawozdań przez właściwy 
organ.

f) umożliwienie właściwemu organowi 
składania sprawozdań.

Or. en

Poprawka 572
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Procedury oceny sprawozdań 
dotyczących poważnych zagrożeń 
i zawiadomień, wewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii i innych 
istotnych dokumentów uwzględniają:

3. Procedury oceny sprawozdań 
dotyczących poważnych zagrożeń 
i zawiadomień są przygotowywane przez 
właściwe organy i udostępniane 
operatorom. Przygotowywane są również 
informacje o zasadach oceniania, które są 
następnie podawane do wiadomości 
publicznej:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do właścicieli instalacji należy usunąć, ponieważ właściciele są objęci 
definicjami operatorów.

Poprawka 573
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analizę ilościową oceny ryzyka; skreślona

Or. en

Poprawka 574
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ocenę opinii operatora na temat 
istotnych danych dotyczących lokalizacji 
działalności;

skreślona

Or. en
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Poprawka 575
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę zastosowanych norm 
technicznych i organizacyjnych;

skreślona

Or. en

Poprawka 576
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocenę rozwiązań technicznych; skreślona

Or. en

Poprawka 577
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę ustaleń wprowadzonych przez 
operatora do celów zarządzania zmianami 
planów operacyjnych;

skreślona

Or. en
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Poprawka 578
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) porównanie zastosowanych rozwiązań 
z rozwiązaniami wykorzystanymi w innych 
porównywalnych sytuacjach;

skreślona

Or. en

Poprawka 579
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ocenę zgodności planów działania na 
wypadek awarii ze zidentyfikowanym 
ryzykiem;

skreślona

Or. en

Poprawka 580
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ocenę ustaleń dokonanych przez 
operatora dotyczących wstrzymania 
działalności w przypadku wystąpienia 
ryzyka;

skreślona

Or. en
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Poprawka 581
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) ocenę dostępności urządzeń służących 
do reagowania w przypadku awarii 
i stosowności procedur zapewniających 
ich odpowiednie wykorzystanie.

skreślona

Or. en

Poprawka 582
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) ocenę dostępności urządzeń służących do 
reagowania w przypadku awarii 
i stosowności procedur zapewniających ich 
odpowiednie wykorzystanie.

i) ocenę dostępności i wystarczalności 
urządzeń służących do reagowania w 
przypadku awarii i stosowności procedur 
zapewniających ich odpowiednie 
wykorzystanie, w tym, w stosownych 
przypadkach, ocenę luki w zakresie 
reagowania w razie wycieku ropy 
naftowej.

Or. en

(Powiązania z poprawką nr 22 sprawozdawcy.)

Poprawka 583
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) ocenę dostępności urządzeń służących do i) ocenę dostępności i wystarczalności 
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reagowania w przypadku awarii 
i stosowności procedur zapewniających ich 
odpowiednie wykorzystanie.

urządzeń służących do reagowania w 
przypadku awarii i stosowności procedur 
zapewniających ich odpowiednie 
wykorzystanie.

Or. en

Poprawka 584
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) ocenę skuteczności zdolności 
operatora do reagowania w przypadku 
awarii, obejmującą najbardziej 
pesymistyczny scenariusz wycieku i 
działania ratunkowe.

Or. en

Poprawka 585
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) ocenę skuteczności zdolności 
operatora do reagowania w przypadku 
awarii, obejmującą najbardziej 
pesymistyczny scenariusz wycieku i 
działania ratunkowe.

Or. en

Poprawka 586
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie ze szczegółowymi 
procedurami oceny sprawozdań 
dotyczących poważnych zagrożeń 
wnioskodawca przedstawia wszystkie 
rzeczowe informacje i inne szczegółowe 
informacje określone w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia oraz inne 
szczegółowe informacje określone zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem w 
późniejszym terminie. Właściwe organy 
jako minimum uwzględniają główne 
kwestie w celu wykazania, że:
a) wszystkie zagrożenia, które mogą 
spowodować poważny wypadek, w tym 
zagrożenia dla środowiska, zostały 
wykryte, ich ryzyko ocenione, a środki 
określone w celu zapewnienia kontroli 
ryzyka;
b) system zarządzania bezpieczeństwem 
zapewnia zgodność z wymogami 
prawnymi w zakresie kontroli poważnych 
zagrożeń, a także z innymi regulacjami 
państw członkowskich dotyczącymi 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
c) operator poczynił odpowiednie 
ustalenia dotyczące niezależnej 
weryfikacji oraz kontroli;

Or. en

Poprawka 587
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Przy dokonywaniu szczegółowej oceny 
sprawozdań dotyczących poważnych 
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zagrożeń właściwe organy dopilnowują, 
by:
a) wszystkie rzeczowe informacje zostały 
przekazane;
b) operator określił wszystkie racjonalnie 
przewidywalne zagrożenia związane z 
poważnymi wypadkami, które odnoszą się 
do instalacji lub jej funkcji, wraz z 
potencjalnymi zdarzeniami, które mogłyby 
do takich wypadków doprowadzić, oraz by 
metodyka i kryteria oceny przyjęte na 
potrzeby oceny ryzyka poważnego 
wypadku zostały jasno sprecyzowane, w 
tym czynniki odpowiedzialne za 
niepewność analizy;
c) w ocenach ryzyka uwzględnione zostały 
wszystkie właściwe etapy cyklu życia 
instalacji oraz przewidziane zostały 
wszystkie możliwe do przewidzenia 
sytuacje, w tym:
(i) sposób uwzględnienia decyzji 
projektowych opisanych w zawiadomieniu 
dotyczącym projektu w ocenie ryzyka w 
celu zapewnienia stosowania właściwych 
zasad bezpieczeństwa;
(ii) wszelkie operacje eksploatacji 
odwiertu, które mają być prowadzone od 
momentu instalacji;
(iii) wszelkie operacje eksploatacji 
odwiertu, które mają być prowadzone i 
tymczasowo zawieszone przed 
rozpoczęciem działalności wydobywczej w 
instalacji wydobywczej;
(iv) działalność połączoną, prowadzoną 
w połączeniu z innymi instalacjami;
(v) likwidację instalacji.
d) środki ograniczenia ryzyka określone 
jako część oceny ryzyka były przeznaczone 
do wdrożenia w razie konieczności 
zmniejszenia ryzyka do możliwego do 
przyjęcia poziomu;
e) przy określaniu środków niezbędnych 
do osiągnięcia możliwych do przyjęcia 
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poziomów ryzyka operator wyraźnie 
wykazał, w jaki sposób uwzględniono 
właściwe dobre praktyki i opinie oparte na 
rozsądnych praktykach inżynieryjnych, 
najlepszych praktykach zarządzania oraz 
na zasadach obejmujących czynniki 
ludzkie i organizacyjne;
f) środki i ustalenia dotyczące wykrywania 
awarii oraz szybkiego i skutecznego 
reagowania na awarię zostały jasno 
określone i uzasadnione;
g) ustalenia dotyczące działań 
ewakuacyjnych i ratunkowych oraz środki 
mające na celu ograniczenie eskalacji 
incydentu i wpływu na środowisko zostały 
włączone w sposób logiczny i 
systematyczny, z uwzględnieniem 
potencjalnych warunków 
nadzwyczajnych, w których będą 
wykorzystywane;
h) wymogi określone w części 1 załącznika 
V zostały włączone do wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii oraz 
by ten plan został przedłożony jako 
uzupełnienie sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń;
i) system zarządzania bezpieczeństwem 
opisany w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń nadawał się do 
zapewnienia kontroli ryzyka poważnych 
zagrożeń na wszystkich odpowiednich 
etapach cyklu życia instalacji oraz we 
wszystkich możliwych do przewidzenia 
sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności 
ze wszystkimi właściwymi przepisami 
prawnymi oraz umożliwienia kontroli 
systemu i wdrażania zaleceń kontrolnych;
j) system niezależnej weryfikacji został 
jasno sprecyzowany;

Or. en

Uzasadnienie

W częściach 3b lit. b) i 3b lit. d) odniesienia do właściciela należy usunąć, ponieważ 
właściciele są objęci definicjami operatorów. 3b lit. g): Projekt należy zmienić w ten sposób, 
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aby operatorzy mogli przedkładać oddzielne wewnętrzne plany działania na wypadek awarii 
wraz ze sprawozdaniem dotyczących poważnych zagrożeń.

Poprawka 588
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy powinny być wyraźnie 
niezależne od wszelkich organizacji 
rządowych odpowiedzialnych za 
sponsorowanie przez przemysł, wydawanie 
zezwoleń lub pobór przychodów. Właściwy 
organ nie powinien zajmować żadnego 
stanowiska politycznego w odniesieniu do 
sektora wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 589
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwe organy dopilnowują, by 
ekstremalne warunki eksploatacji nie 
ograniczały zapobiegania wypadkom ani 
usuwania ich skutków. Przy wydawaniu 
zezwoleń bierze się pod uwagę 
skuteczność zdolności do zapobiegania 
wypadkom i do reagowania w przypadku 
awarii. Właściwe organy zapewniają 
najwyższy poziom wydajności w zakresie 
zapobiegania wypadkom i usuwania ich 
skutków, który jest co najmniej równy 
poziomowi wynikającemu ze stosowania 
najlepszych praktyk w normalnych 
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warunkach eksploatacji, w odniesieniu do 
m.in. wystarczalności zasobów, poziomów 
bezpieczeństwa działań, czasów wdrażania 
oraz wskaźników oczyszczania i odzysku 
ropy naftowej i gazu.

Or. en

Poprawka 590
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – nagłówek 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy określone w tym załączniku są 
przepisami minimalnymi. Właściwe 
organy biorą pod uwagę rozwój dobrych 
praktyk i mogą wymagać dalszych 
informacji w dowolnym momencie w celu 
odzwierciedlenia zmian materialnych, 
technicznych i sprzętowych, które mogą 
być konieczne do uwzględnienia. 
Europejska grupa organów ds. morskiej 
działalności wydobywczej jest jednym ze 
środków, za pomocą których taki rozwój 
można rozpoznawać i dzielić się nim.

Or. en

Poprawka 591
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) system zarządzania bezpieczeństwem 
należy zintegrować z ogólnym systemem 
zarządzania operatora, a także należy w 
nim uwzględnić strukturę organizacyjną, 
obowiązki, praktyki, procedury, procesy 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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i zasoby służące ustaleniu i wdrożeniu 
polityki w zakresie poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 592
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględnienie wpływu na środowisko
w ocenie poważnych zagrożeń w ramach 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń;

c) uwzględnienie aspektów 
środowiskowych w ocenie ryzyka 
poważnego wypadku w ramach 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń;

Or. en

Poprawka 593
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy zwracają szczególną uwagę 
na ocenę wymogów dotyczących 
niezawodności i integralności wszystkich 
systemów kluczowych dla bezpieczeństwa 
i dążą do tego, aby ich systemy kontroli 
i konserwacji umożliwiały osiągnięcie 
takiego poziomu integralności 
bezpieczeństwa.

3. Operatorzy zwracają szczególną uwagę 
na ocenę wymogów dotyczących 
niezawodności i integralności wszystkich 
systemów kluczowych dla bezpieczeństwa 
i dążą do tego, aby ich systemy kontroli 
i konserwacji umożliwiały osiągnięcie 
wymaganego poziomu integralności 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 594
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wprowadzeniu formalnych systemów 
zarządzania i kontroli uwzględniających 
udział kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i pracowników; oraz dzięki

e) wprowadzeniu formalnych systemów 
zarządzania i kontroli uwzględniających 
udział kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i pracowników;

Or. en

Poprawka 595
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnieniu kompetentnych działań na 
wszystkich poziomach działalności.

f) zapewnieniu kompetentnych działań na 
wszystkich poziomach działalności; oraz

Or. en

Poprawka 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) widocznemu zaangażowaniu w 
konsultacje trójstronne oraz w wynikające 
z nich działania.

Or. en

Poprawka 597
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) otwartej kulturze zgłaszania 
incydentów;

Or. en

Poprawka 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) współpracy z wybranymi 
przedstawicielami ds. bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 599
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 6 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) niezależności i ochronie osób, które 
zgłaszają nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 600
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Sektor współpracuje z właściwym 
organem w celu opracowania i wdrożenia 
priorytetowego planu opracowywania 
norm, wytycznych i zasad, które zapewnią 
stosowanie najlepszych praktyk w zakresie 
zapobiegania poważnym zagrożeniom
i ograniczania skutków poważnych 
zagrożeń w przypadku ich zaistnienia. 
Kwestie wymagające uwzględnienia 
obejmują:

7. Sektor współpracuje z właściwymi 
organami w celu opracowania i wdrożenia 
priorytetowego planu opracowywania 
norm, wytycznych i zasad, które zapewnią 
stosowanie najlepszych praktyk w zakresie 
zapobiegania poważnym wypadkom
i ograniczania skutków poważnych 
wypadków w przypadku ich zaistnienia. 
Kwestie wymagające uwzględnienia 
obejmują:

Or. en

Poprawka 601
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie ochrony bezpośredniej 
w systemach bezpieczeństwa procesów;

b) zwiększenie ochrony bezpośredniej;

Or. en

Poprawka 602
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) właściwe podejmowanie decyzji pod 
presją;

d) właściwe podejmowanie decyzji;

Or. en
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Poprawka 603
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) efektywne określenie ryzyka w 
kontekście zmieniających się warunków;

g) efektywne określenie ryzyka;

Or. en

Poprawka 604
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) skuteczne włączenie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem do działań 
operatorów, operatorów odwiertów, 
właścicieli platform wiertniczych i innych 
podmiotów uczestniczących w działalności 
połączonej.

j) skuteczne włączenie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem do działań 
operatorów i innych podmiotów 
uczestniczących w działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do operatorów odwiertów i właścicieli platform należy usunąć, ponieważ obydwa 
są objęte definicją operatora.

Poprawka 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 7 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) Zaangażowanie w konsultacje 
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trójstronne oraz w wynikające z nich 
działania.

Or. en

Poprawka 606
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania dotyczące przygotowania 
i reagowania na wypadek awarii

Wymagania dotyczące przygotowania 
i reagowania na wypadek awarii –
Wewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii

Or. en

Poprawka 607
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – nagłówek 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi określone w niniejszym 
załączniku są wymogami minimalnymi. 
Właściwe organy biorą pod uwagę rozwój 
dobrych praktyk i mogą wdrażać dalsze 
wymogi w dowolnym momencie w celu 
zapewnienia, że w razie potrzeby zmiany 
materialne, techniczne i sprzętowe mogą 
zostać uwzględnione. Europejska grupa 
organów ds. morskiej działalności 
wydobywczej jest jednym ze środków, za 
pomocą których taki rozwój można 
rozpoznawać i dzielić się nim.

Or. en
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Poprawka 608
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imiona i nazwiska lub stanowiska osób 
upoważnionych do uruchamiania procedur 
reagowania na wypadek awarii oraz osoby 
kierującej wewnętrznymi działaniami w 
przypadku awarii;

a) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób 
upoważnionych do uruchamiania procedur 
reagowania na wypadek awarii oraz osoby 
kierującej wewnętrznymi działaniami w 
przypadku awarii;

Or. en

Poprawka 609
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko lub stanowisko osoby 
odpowiedzialnej za kontakty z organem 
odpowiedzialnym za zewnętrzny plan 
działania na wypadek awarii;

b) imiona i nazwiska lub stanowiska osób 
odpowiedzialnych za kontakty z organem 
lub organami odpowiedzialnymi za 
zewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z innymi artykułami należy usunąć ograniczenie dotyczące strefy bezpieczeństwa. 
Zaproponowano również zmiany redakcyjne w celu określenia kroków, które operator 
„podejmie”, w przeciwieństwie do kroków, które operator „powinien podjąć”; w celu 
określenia urządzeń zdefiniowanych jako urządzenia do reagowania na wypadek awarii; w 
celu objęcia ustaleniami dotyczącymi ograniczenia ryzyka również środowiska; oraz w celu 
uznania, że za reagowanie na wypadek awarii może odpowiadać więcej niż jeden organ.

Poprawka 610
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszystkie przewidywalne warunki lub 
zdarzenia, które mogą spowodować 
poważny wypadek, opisane 
w sprawozdaniu dotyczącym poważnych 
zagrożeń, do którego załączony jest plan:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 611
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis działań, jakie należy podjąć w celu 
kontrolowania tych warunków lub zdarzeń 
oraz w celu ograniczenia ich skutków do 
samej instalacji i jej strefy zamkniętej;

d) opis działań, jakie zostaną podjęte w 
celu kontrolowania odpowiednich
warunków lub zdarzeń oraz w celu 
ograniczenia ich skutków;

Or. en

Poprawka 612
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opis dostępnych urządzeń i zasobów; e) opis dostępnych urządzeń i zasobów, 
włączając w to tamowanie wszelkich 
ewentualnych wycieków;

Or. en
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Poprawka 613
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opis dostępnych urządzeń i zasobów; e) opis dostępnych urządzeń służących do 
reagowania w przypadku awarii i zasobów 
wykorzystywanych w przypadkach awarii;

Or. en

Poprawka 614
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Dowód uprzedniej oceny wszelkich 
substancji chemicznych używanych jako 
środki dyspergujące, która została 
przeprowadzona, aby zminimalizować 
wpływ na zdrowie publiczne i dalsze 
szkody dla środowiska;

Or. en

Poprawka 615
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ustalenia mające na celu ograniczenie 
ryzyka dla osób przebywających na 
instalacji, w tym ustalenia dotyczące 
sposobu nadawania wczesnego sygnału 
ostrzegawczego, a także działania, jakie 

f) ustalenia mające na celu ograniczenie 
ryzyka dla środowiska i osób 
przebywających na instalacji, w tym 
ustalenia dotyczące sposobu nadawania 
wczesnego sygnału ostrzegawczego, 
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osoby te mają podjąć po nadaniu 
wczesnego sygnału ostrzegawczego;

a także działania, jakie osoby te mają 
podjąć po nadaniu wczesnego sygnału 
ostrzegawczego;

Or. en

Poprawka 616
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ratunkowymi 
opisanymi w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń, opisane na przykład 
w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 3 załącznika 
II, tak aby zagwarantować duże szanse 
przeżycia osób przebywających na 
instalacji podczas poważnego wypadku;

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ewakuacyjnymi i
ratunkowymi opisanymi w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń, opisane 
na przykład w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 
3 załącznika II, tak aby zagwarantować 
duże szanse przeżycia osób 
przebywających na instalacji podczas 
poważnego wypadku;

Or. en

Poprawka 617
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ratunkowymi 
opisanymi w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń, opisane na przykład 
w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 3 załącznika 
II, tak aby zagwarantować duże szanse 
przeżycia osób przebywających na 
instalacji podczas poważnego wypadku;

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ratunkowymi 
opisanymi w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń, opisane na przykład 
w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 3 załącznika 
II, tak aby zagwarantować duże szanse 
przeżycia osób przebywających na 
instalacji oraz ograniczyć szkody dla 
środowiska podczas poważnego wypadku;
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Or. en

Poprawka 618
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ratunkowymi 
opisanymi w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń, opisane na przykład 
w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 3 załącznika 
II, tak aby zagwarantować duże szanse 
przeżycia osób przebywających na 
instalacji podczas poważnego wypadku;

g) ustalenia zapewniające koordynację 
działań z działaniami ratunkowymi 
opisanymi w sprawozdaniu dotyczącym 
poważnych zagrożeń, opisane na przykład 
w pkt 7 części 2 i pkt 7 części 3 załącznika 
II, tak aby zagwarantować duże szanse 
przeżycia osób przebywających na 
instalacji oraz ograniczyć szkody dla 
środowiska podczas poważnego wypadku;

Or. en

Poprawka 619
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ustalenia dotyczące przekazania 
wczesnego sygnału ostrzegawczego 
o wypadku właściwym organom 
odpowiedzialnym za uruchomienie 
zewnętrznego planu działania na wypadek 
awarii, rodzaj informacji, które powinny 
być zawarte we wczesnym sygnale 
ostrzegawczym, a także ustalenia 
gwarantujące przekazanie bardziej 
szczegółowych informacji, gdy staną się 
one dostępne;

h) ustalenia dotyczące przekazania 
wczesnego sygnału ostrzegawczego 
o wypadku właściwemu organowi lub
właściwym organom odpowiedzialnym za 
uruchomienie zewnętrznego planu 
działania na wypadek awarii, rodzaj 
informacji, które powinny być zawarte we 
wczesnym sygnale ostrzegawczym, a także 
ustalenia gwarantujące przekazanie 
bardziej szczegółowych informacji, gdy 
staną się one dostępne;

Or. en
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Poprawka 620
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) oszacowanie luki w zakresie 
reagowania w razie wycieku ropy naftowej 
wyrażone jako procent czasu, oraz opis 
ograniczeń eksploatacyjnych danej 
instalacji. Ta analiza luki obejmuje 
obliczenia maksymalnych limitów 
operacyjnych systemów reagowania na 
wypadek wycieku dla zestawu czynników 
środowiskowych i bezpieczeństwa oraz 
analizę częstotliwości, czasu trwania i 
terminu warunków, które wykluczają 
możliwość reakcji w danym miejscu. 
Warunki środowiskowe, które mają być 
uwzględnione w tej kalkulacji, obejmują:
(i) pogodę, w tym wiatr, widoczność, 
opady i temperaturę;
(ii) stany morza, przypływy i nurty;
(iii) obecność lodu i odpadów;
(iv) godziny światła dziennego; oraz
(v) inne znane warunki środowiska, które 
mogą wpływać na skuteczność urządzeń 
służących do reagowania w przypadku 
awarii lub ogólną skuteczność nakładu 
wysiłków podejmowanych w ramach 
reakcji;

Or. en

Poprawka 621
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy mogą przyjąć plan 
sporządzony przez operatora oraz 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
jako zgodny z międzynarodową konwencją 
z 1990 r. o gotowości do zwalczania 
zanieczyszczeń morza olejami oraz 
współpracy w tym zakresie, jako część 
wewnętrznego planu działania na 
wypadek awarii

Or. en

Uzasadnienie

Nowa sekcja została zaproponowana, aby plany działania na wypadek zanieczyszczenia 
olejami, sporządzone na mocy międzynarodowej konwencji z 1990 r. o gotowości do 
zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie, mogły być częścią 
wewnętrznego planu działania na wypadek awarii.

Poprawka 622
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy powinni przygotować wykaz 
dostępnych urządzeń, ustalić ich własność i 
lokalizację oraz określić sposób 
przewiezienia ich na instalację i sposób 
zastosowania ich na instalacji. W wykazie 
należy wskazać środki, które zapewniają 
utrzymanie urządzeń i procedur w stanie 
zdatnym do użytku.

2. Operatorzy powinni przygotować wykaz 
dostępnych urządzeń, ustalić ich własność i 
lokalizację oraz określić sposób 
przewiezienia ich na instalację i sposób 
zastosowania ich na instalacji, a także 
wykaz wszelkich podmiotów istotnych dla 
wdrożenia wewnętrznego planu działania 
na wypadek awarii. W wykazie należy 
wskazać środki, które zapewniają 
utrzymanie urządzeń i procedur w stanie 
zdatnym do użytku.

Or. en
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Poprawka 623
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Operatorzy regularnie testują swoje 
plany działania na wypadek awarii, aby 
wykazać skuteczność urządzeń służących 
do reagowania i zdolności reagowania w 
celu zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i skuteczności podczas 
operacji ewakuacji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się i kontroli, działań 
ratunkowych, oczyszczania i usuwania 
zanieczyszczeń. Operatorzy stale inwestują 
w badania nad technikami i praktykami w 
zakresie reagowania na wypadek awarii w 
celu poprawy wyników oraz zapewnienia 
zastosowania najnowocześniej 
technologii.

Or. en

Poprawka 624
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii powinny zawierać między innymi:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 625
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustalenia dotyczące odbioru wczesnych 
sygnałów ostrzegawczych o incydentach, 
a także powiązane procedury alarmowe 
i procedury wywoławcze;

b) ustalenia dotyczące odbioru wczesnych 
sygnałów ostrzegawczych o incydentach, 
a także powiązane procedury działania na 
wypadek awarii;

Or. en

Poprawka 626
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustalenia zapewniające zasoby 
niezbędne do realizacji zewnętrznych 
planów działania na wypadek awarii;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 627
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustalenia gwarantujące udzielenie 
pomocy przy realizacji wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii, który 
dotyczy zdarzeń na instalacji i w strefie 
zamkniętej dookoła instalacji;

d) ustalenia gwarantujące udzielenie 
pomocy przy realizacji wewnętrznego 
planu działania na wypadek awarii;

Or. en

Poprawka 628
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegółowy opis ustaleń dotyczących 
reagowania na wypadek awarii poza 
obiektem;

e) szczegółowy opis ustaleń dotyczących 
reagowania na wypadek awarii na 
zewnątrz obiektu;

Or. en

Poprawka 629
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ ponoszący główną
odpowiedzialność za działania w wypadku 
awarii powinien zapewnić:

2. Organ lub organy ponoszące
odpowiedzialność za koordynację działań 
w wypadku awarii powinny zapewnić:

Or. en

Poprawka 630
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz dostępnych urządzeń, ustalenie 
ich własności i lokalizacji oraz określenie 
sposobu przewiezienia ich na instalację i 
sposobu zastosowania ich na instalacji;

a) wykaz dostępnych urządzeń, ustalenie 
ich własności i lokalizacji oraz określenie
środków ich przewiezienia na miejsce 
wypadku i sposobu zastosowania ich w 
miejscu wypadku;

Or. en
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Poprawka 631
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dowód przeprowadzenia uprzedniej 
oceny wpływu na środowisko i zdrowie 
substancji chemicznych 
wykorzystywanych jako środki 
dyspergujące;

Or. en

Poprawka 632
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki gwarantujące, że urządzenia, 
pracownicy i procedury są w ciągłej 
gotowości do działania.

e) środki gwarantujące, że urządzenia 
i procedury są dostępne i gotowe do 
działania oraz że wystarczająca liczba 
wyszkolonych pracowników jest stale 
dostępna.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania zgodnie z innymi artykułami, aby wskazać, że plan nie ogranicza się 
do strefy bezpieczeństwa.

Poprawka 633
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępnienie planów sąsiadującym 
państwom członkowskim i Komisji;

a) udostępnienie zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii sąsiadującym 
państwom członkowskim i Komisji;

Or. en

Poprawka 634
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sporządzenie transgranicznego wykazu 
aktywów dostępnych do celów reagowania, 
pozostających w posiadaniu sektora 
i poszczególnych krajów, a także 
przeprowadzenie wszystkich czynności 
niezbędnych w celu zapewnienia 
kompatybilności urządzeń i procedur 
między sąsiadującymi krajami i państwami 
członkowskimi;

b) sporządzenie na szczeblu 
transgranicznym wykazu aktywów 
dostępnych do celów reagowania, 
pozostających w posiadaniu sektora 
i poszczególnych krajów, a także 
przeprowadzenie wszystkich czynności 
niezbędnych w celu zapewnienia 
kompatybilności urządzeń i procedur 
między sąsiadującymi krajami i państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 635
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) organizację ćwiczeń transgranicznych 
dotyczących działań zewnętrznych w 
przypadku awarii.

d) organizację ćwiczeń transgranicznych 
dotyczących zewnętrznych planów 
działania na wypadek awarii.

Or. en
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Poprawka 636
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
sprawozdań określonymi w pkt 1 w 
sprawozdaniach uwzględnia się
przynajmniej następujące informacje 
i dane:

2. Wymogi dotyczące sprawozdań 
określone w pkt 1 uwzględniają
przynajmniej:

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre przepisy zawarte w przedmiotowym załączniku dotyczące zgłaszania poważnych i 
śmiertelnych wypadków pokrywają się z przepisami art. 3 ust. 4 dyrektywy 92/91/WE. 
Zważywszy na to, że zaproponowane prawodawstwo odnosi się do poważnych zagrożeń, 
wymogi dotyczące sprawozdań powinny dotyczyć wyłącznie takich zagrożeń, a przedmiotowy 
załącznik powinien zawierać wyłącznie informacje dotyczące poważnych wypadków, o 
których mowa w art. 2 ust. 18. Informacje dotyczące ofiar w ludziach niemające związku z 
poważnymi wypadkami nie powinny być uwzględniane.

Poprawka 637
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje o utracie kontroli nad 
odwiertem, wymagające uruchomienia 
urządzeń kontroli odwiertu, lub informacje 
o awarii zabezpieczenia chroniącego 
odwiert, skutkującej koniecznością jego 
wymiany lub naprawy;

b) informacje o utracie kontroli nad 
odwiertem, wymagające uruchomienia 
urządzeń kontroli odwiertu, w tym 
szczegółowe informacje o każdej awarii 
zabezpieczenia chroniącego odwiert, 
skutkującej koniecznością jego wymiany
lub naprawy;

Or. en
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Uzasadnienie

Mogą wystąpić awarie wymagające wymiany lub naprawy, które nie stwarzają zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub środowiska, w odniesieniu do których nie obowiązują procedury 
sprawozdawcze, a wymiana informacji byłaby bezcelowa.

Poprawka 638
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istotna utrata integralności 
konstrukcyjnej, utrata ochrony przed 
skutkami pożaru lub wybuchu lub utrata 
stacji stabilizującej instalację ruchomą;

d) istotna utrata integralności 
konstrukcyjnej, utrata ochrony przed 
skutkami pożaru lub wybuchu lub utrata 
stacji stabilizującej w odniesieniu do 
instalacji ruchomej, stwarzająca 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Może dojść do utraty stacji stabilizującej, która nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa 
lub środowiska, w odniesieniu do której nie obowiązują procedury sprawozdawcze, a 
wymiana informacji byłaby bezcelowa.

Poprawka 639
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) poważny wypadek mający wpływ na 
środowisko.

j) poważny wypadek skutkujący 
znaczącym negatywnym wpływem na 
środowisko.

Or. en
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Poprawka 640
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje wymienione w pkt 2 
obejmują zarówno fakty, jak i dane 
analityczne dotyczące wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego, oraz są 
jednoznaczne. Charakter dostarczonych 
informacji i danych umożliwia porównanie 
działalności poszczególnych operatorów 
nie tylko w ramach państwa 
członkowskiego, ale również w ramach 
całego sektora między państwami 
członkowskimi.

3. Informacje wymienione w pkt 2 
obejmują zarówno fakty, jak i dane 
analityczne dotyczące wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego, oraz są 
jednoznaczne. Informacje powinny 
również szczegółowo określać ogólną 
skuteczność środków i mechanizmów 
kontroli wdrożonych przez operatora i, w 
stosownych przypadkach, przez sektor 
jako całość, w szczególności w celu 
zapobiegania poważnym wypadkom i w 
celu minimalizacji ryzyka. Charakter 
dostarczonych informacji i danych 
umożliwia porównanie doświadczeń
poszczególnych operatorów nie tylko 
w ramach państwa członkowskiego, ale 
również w ramach całego sektora między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie w pkt 4 należy zmienić i przenieść do części 3, która dotyczy informacji, które 
muszą zostać udzielone. Należy również zmienić odniesienie do wyników, ponieważ wymogów 
informacyjnych nie można by wykorzystać do skutecznej oceny wyników operatorów.

Poprawka 641
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Celem zbierania i gromadzenia 
informacji wymienionych w pkt 2 jest 
zapewnienie wczesnych sygnałów 

4. Celem zbierania i gromadzenia 
informacji wymienionych w pkt 2 jest 
zapewnienie sygnałów ostrzegawczych 
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ostrzegawczych dotyczących (dalszego) 
pogarszania się stanu bezpieczeństwa 
i stanu zabezpieczeń kluczowych dla 
środowiska, tak aby wdrożyć proaktywne 
działania naprawcze. Informacje powinny 
również określać ogólną skuteczność 
środków i mechanizmów kontroli 
wdrożonych przez poszczególnych 
operatorów i sektor jako całość, 
w szczególności w celu zapobiegania 
zagrożeniom związanym z poważnymi 
wypadkami i w celu minimalizacji ryzyka 
dla środowiska.

dotyczących incydentów potencjalnie 
związanych z pogarszaniem się stanu 
bezpieczeństwa i stanu zabezpieczeń 
kluczowych dla środowiska, tak aby 
określić, czy celowe jest wdrażanie 
proaktywnych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie należy zmienić i przenieść do pkt 3, który dotyczy informacji, które muszą 
zostać udzielone.

Poprawka 642
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu spełnienia wymogów art. 23 
należy opracować uproszczony format 
ułatwiający publikację odpowiednich 
danych wymaganych na mocy pkt 2 
i sporządzanie sprawozdań wymaganych 
na mocy art. 24 w taki sposób, aby były 
one dostępne dla społeczeństwa i aby 
ułatwiały porównywanie danych między 
poszczególnymi państwami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Formaty, cel i dostępność publiczna sprawozdań są szczegółowo określone w odpowiednich 
artykułach i nie ma potrzeby powtarzania tych informacji w załączniku.
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