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

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție

privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text; adoptarea sa presupune efectuarea modificărilor 
corespunzătoare.

Amendamentul 95
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție

privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en
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Amendamentul 96
Alyn Smith

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție

privind siguranța operațiunilor petroliere 
și gaziere offshore de prospectare, 
explorare și producție

(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 97
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în reducerea apariției accidentelor 
majore legate de activitățile petroliere și 
gaziere offshore și limitarea consecințelor 
acestora, sporind astfel nivelul de protecție 
a mediului marin și consolidând 
economiile de coastă împotriva poluării, 
stabilind condiții minime pentru 
desfășurarea în siguranță a activităților de 
prospectare, explorare și exploatare 
offshore a petrolului și gazelor, limitând 
posibilele perturbări cu privire la producția 
indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în reducerea, pe cât posibil, a
apariției accidentelor majore legate de 
activitățile petroliere și gaziere offshore și 
limitarea consecințelor acestora, sporind 
astfel nivelul de protecție a mediului marin, 
siguranța celor care lucrează în acest 
mediu, și consolidând economiile de coastă 
împotriva poluării, stabilind condiții 
minime pentru desfășurarea în siguranță a 
activităților de prospectare, explorare și 
exploatare offshore a petrolului și gazelor, 
limitând posibilele perturbări cu privire la 
producția indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.



AM\911374RO.doc 5/274 PE494.690v01-00

RO
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Amendamentul 98
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul prezentului regulament
constă în reducerea apariției accidentelor 
majore legate de activitățile petroliere și 
gaziere offshore și limitarea consecințelor 
acestora, sporind astfel nivelul de protecție 
a mediului marin și consolidând 
economiile de coastă împotriva poluării, 
stabilind condiții minime pentru 
desfășurarea în siguranță a activităților de 
prospectare, explorare și exploatare 
offshore a petrolului și gazelor, limitând 
posibilele perturbări cu privire la producția 
indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

(2) Obiectivul prezentei directive constă în 
reducerea apariției accidentelor majore 
legate de activitățile petroliere și gaziere 
offshore și limitarea consecințelor acestora, 
sporind astfel nivelul de protecție a 
mediului marin și consolidând economiile 
de coastă împotriva poluării, stabilind 
condiții minime pentru desfășurarea în 
siguranță a activităților de prospectare, 
explorare și exploatare offshore a 
petrolului și gazelor, limitând posibilele 
perturbări cu privire la producția indigenă 
de energie a Uniunii și îmbunătățind 
mecanismele de intervenție în cazul unui 
accident.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 99
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în reducerea apariției accidentelor 
majore legate de activitățile petroliere și 
gaziere offshore și limitarea consecințelor 
acestora, sporind astfel nivelul de protecție 
a mediului marin și consolidând 

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în reducerea la maximum a apariției 
accidentelor majore legate de activitățile 
petroliere și gaziere offshore și limitarea 
consecințelor acestora, sporind astfel 
nivelul de protecție a mediului marin și 
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economiile de coastă împotriva poluării, 
stabilind condiții minime pentru 
desfășurarea în siguranță a activităților de 
prospectare, explorare și exploatare 
offshore a petrolului și gazelor, limitând 
posibilele perturbări cu privire la producția 
indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

consolidând economiile de coastă 
împotriva poluării, stabilind condiții 
minime pentru desfășurarea în siguranță a 
activităților de prospectare, explorare și 
exploatare offshore a petrolului și gazelor, 
limitând posibilele perturbări cu privire la 
producția indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

Or. en

Amendamentul 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operațiunile petroliere și gaziere 
offshore se desfășoară în medii tot mai 
dificile și în condiții extreme, în care 
accidentele pot avea consecințe 
devastatoare și ireversibile asupra 
mediului marin și de coastă, precum și 
efecte negative semnificative asupra 
economiilor de coastă.

Or. en

Amendamentul 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Există riscuri semnificative de 
producere a unui accident major cauzat de 
activitățile petroliere și gaziere offshore. 
Prin reducerea riscului de poluare a apelor 
marine, această inițiativă ar trebui să 

(5) Există riscuri semnificative de 
producere a unui accident major cauzat de 
activitățile petroliere și gaziere offshore. 
Prin reducerea riscului de poluare a apelor 
marine, această inițiativă ar trebui să 



AM\911374RO.doc 7/274 PE494.690v01-00

RO

contribuie, prin urmare, la protecția 
mediului marin și, în special, la atingerea 
unei stări ecologice bune până în 2020, 
astfel cum prevede articolul 1 alineatul (1) 
din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin).

contribuie, prin urmare, la protecția 
mediului marin și, în special, la atingerea 
unei stări ecologice bune până în 2020, 
astfel cum prevede articolul 1 alineatul (1) 
din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin), precum și 
prin îmbunătățirea standardelor de 
siguranță pentru lucrătorii offshore în 
temeiul Directivei 92/91/CEE.

Or. en

Justificare

Directiva 92/91 de stabilire a cerințelor minime de îmbunătățire a protecției securității și 
sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj, și anume extracția de minerale 
(onshore și offshore), pregătirea pentru vânzare a materiilor prime extrase etc., este în 
prezent în curs de revizuire, în vederea îmbunătățirii standardelor de siguranță.

Amendamentul 102
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
regimurile de responsabilitate existente, 
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 

(8) Diferitele cadre de reglementare ale 
statelor membre care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. Ar trebui să se 
asigure că, în conformitate cu regimurile 
de responsabilitate existente, partea 
responsabilă ar trebui să fie întotdeauna 
identificată în mod clar înainte de 
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responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat. 

începerea operațiunilor și ar trebui să 
poată plăti toate costurile pentru repararea 
daunelor pe care le-a cauzat, eventual prin 
intermediul sistemelor de compensare 
reciprocă.

Or. en

Amendamentul 103
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
regimurile de responsabilitate existente, 
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 
responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat. 

(8) Diferitele cadre de reglementare ale 
statelor membre care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
anumite regimuri de responsabilitate 
existente, este posibil ca partea 
responsabilă să nu fie întotdeauna 
identificată în mod clar și/sau să nu poată 
plăti sau să nu aibă responsabilitatea de a 
plăti toate costurile pentru repararea 
daunelor pe care le-a cauzat.

Or. en

Justificare

Este important de subliniat faptul că acest lucru nu este valabil în toate jurisdicțiile. Într-o 
serie de state membre, partea responsabilă este identificată în mod clar de la început.

Amendamentul 104
Fiona Hall
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
regimurile de responsabilitate existente, 
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 
responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 105
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 

(8) Cadrul existent de reglementare al 
statului membru care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă pe deplin
garanția corespunzătoare că riscurile 
accidentelor offshore sunt reduse la 
minimum în întreaga Uniune și că, în cazul 
unui accident care are loc în apele Uniunii, 
cel mai eficient mod de intervenție ar fi pus 
în aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
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regimurile de responsabilitate existente, 
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 
responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat.

regimurile de responsabilitate existente, 
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 
responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu Directiva 
1994/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 1994 privind 
condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor, activitățile 
petroliere și gaziere offshore pot fi 
desfășurate în Uniune în condițiile obținerii 
unei autorizații. În acest context, 
autoritatea competentă trebuie să analizeze 
riscurile de natură tehnică și financiară și, 
după caz, profilul anterior cu privire la 
responsabilitate al solicitanților care 
urmăresc să obțină autorizații exclusive de 
explorare și producție. Atunci când se 
examinează capacitatea tehnică și 
financiară a entității autorizate, este 
necesar ca autoritățile competente să 
examineze amănunțit inclusiv capacitatea 
acesteia de a asigura operațiuni 
neîntrerupte sigure și eficiente în toate 
condițiile care pot fi prevăzute.

(9) În conformitate cu 
Directiva 1994/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 1994 
privind condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor, activitățile 
petroliere și gaziere offshore pot fi 
desfășurate în Uniune în condițiile obținerii 
unei autorizații. În acest context, 
autoritatea care eliberează licențele trebuie 
să analizeze riscurile de natură tehnică și 
financiară și, după caz, profilul anterior cu 
privire la responsabilitate al solicitanților 
care urmăresc să obțină autorizații 
exclusive de explorare și producție. Atunci 
când se examinează capacitatea tehnică și 
financiară a entității autorizate, este 
necesar ca autoritățile care eliberează 
licențele să examineze amănunțit inclusiv 
capacitatea acesteia de a asigura operațiuni 
neîntrerupte sigure și eficiente în toate 
condițiile care pot fi prevăzute.

Or. en

Justificare

Autoritatea de acordare a licențelor, și nu autoritatea competentă, deține aceste 
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responsabilități.

Amendamentul 107
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesară clarificarea faptului că 
titularii autorizațiilor pentru activități 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE sunt, de asemenea, „operatori” 
potențial responsabili în sensul Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
în legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și că pot să nu 
aibă dreptul, în această privință, să delege 
propriile responsabilități terților 
contractați.

(10) Este necesar să se clarifice și să se 
stabilească fără echivoc părțile 
responsabile, înainte de începerea 
activităților offshore.

Or. en

Amendamentul 108
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesară clarificarea faptului că 
titularii autorizațiilor pentru activități 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE sunt, de asemenea, „operatori” 
potențial responsabili în sensul Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și că pot să nu 

(10) Este necesară clarificarea faptului că 
titularul unor autorizații pentru activități 
offshore în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE este, de asemenea, 
„operatorul” responsabil în sensul 
Directivei 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
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aibă dreptul, în această privință, să delege 
propriile responsabilități terților 
contractați.

mediului și că nu are dreptul, în această 
privință, să delege propriile responsabilități 
terților contractați.

Or. en

Amendamentul 109
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În ceea ce privește alte 
responsabilități, ar trebui stabilite fără 
echivoc părțile cărora le revin, înainte de 
începerea activităților offshore.

Or. en

Amendamentul 110
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, 
care se aplică activităților de explorare și 
de exploatare a petrolului și gazelor, 
proiectele care, printre altele, ar putea avea 
impacturi semnificative asupra mediului 
prin însăși natura, amploarea sau 
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
atunci când o activitate face obiectul unei 
cereri de autorizare, ar trebui să se prevadă 
o participare efectivă a publicului în 
conformitate cu Convenția Comisiei 

(12) În conformitate cu 
Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost 
modificată, care se aplică activităților de 
explorare și de exploatare a petrolului și 
gazelor, proiectele care, printre altele, ar 
putea avea impacturi semnificative asupra 
mediului prin însăși natura, amploarea sau 
amplasarea lor fac obiectul unei evaluări 
privind efectele acestora și al unei cereri de 
autorizare privind punerea lor în aplicare. 
În conformitate cu Convenția de la Aarhus 
și Directiva 85/337/CEE, atunci când o 
activitate face obiectul unei cereri de 
autorizare, ar trebui să se prevadă o 
participare efectivă a publicului în 
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Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu.

conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu. 
Reprezentanții publicului interesat ar 
trebui să aibă acces la justiție pentru a 
contribui la protejarea dreptului de a trăi 
într-un mediu adecvat pentru sănătatea și 
bunăstarea personală.

Or. en

Justificare

Formulare din considerentul 27 al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul 
integrat al poluării).

Amendamentul 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cadrul Uniunii, există deja exemple 
de standarde bune privind practicile de 
reglementare naționale în legătură cu 
activitățile petroliere și gaziere offshore. 
Cu toate acestea, astfel de practici sunt 
aplicate în mod inconsecvent pe cuprinsul 
Uniunii și niciun stat membru nu a integrat 
până în prezent în legislația sa tot 
ansamblul celor mai bune practici de 
reglementare pentru a preveni accidentele 
offshore majore sau pentru a limita 
consecințele pe care acestea le au asupra 
persoanelor și mediului. Cele mai bune 
practici de reglementare trebuie să asigure 
o reglementare eficace în materie de 
siguranță și mediu înconjurător, prin 
integrarea funcțiilor legate în cadrul unei 
autorități competente comune (denumită în 

(13) În cadrul Uniunii, există deja exemple 
de standarde bune privind practicile de 
reglementare naționale în legătură cu 
activitățile petroliere și gaziere offshore, 
iar organizațiile internaționale au 
introdus deja astfel de standarde. Cu toate 
acestea, astfel de practici sunt aplicate în 
mod inconsecvent pe cuprinsul Uniunii și 
niciun stat membru nu a integrat până în 
prezent în legislația sa tot ansamblul celor 
mai bune practici de reglementare pentru a 
preveni accidentele offshore majore sau 
pentru a limita consecințele pe care acestea 
le au asupra persoanelor și mediului. Cele 
mai bune practici de reglementare trebuie 
să asigure o reglementare eficace în 
materie de siguranță și mediu înconjurător, 
prin integrarea funcțiilor legate în cadrul 
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continuare „autoritatea competentă”), care 
poate obține resurse de la una sau mai 
multe agenții naționale.

unei autorități competente comune 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă”), care poate obține resurse de 
la una sau mai multe agenții naționale.

Or. lt

Amendamentul 112
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Având în vedere nivelul ridicat de 
siguranță pe care îl garantează adaptarea 
de bune practici în domeniul apelor 
Uniunii Europene și în scopul 
armonizării normelor la nivel 
internațional, Uniunea Europeană ar 
trebui să preia inițiativa în cadrul 
organismelor internaționale relevante 
pentru a promova aceste bune practici în 
țările terțe și pentru a se asigura că toate 
instalațiile îndeplinesc standarde ridicate 
de protecție a mediului și de siguranță, 
indiferent de poziția lor geografică și de 
legislația aplicabilă.

Or. fr

Amendamentul 113
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a menține o distincție 
corespunzătoare între dezvoltarea 
economică și reglementarea în materie de 
mediu înconjurător și de siguranță, 

(16) Pentru a menține o distincție 
corespunzătoare între dezvoltarea 
economică și reglementarea în materie de 
mediu înconjurător, de sănătate și de 
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autoritatea competentă ar trebui să fie în 
mod demonstrabil independentă față de 
sponsorizarea economică la nivel național.

siguranță, autoritățile competente care 
eliberează licențele pentru activitățile 
petroliere și gaziere offshore și autoritatea 
responsabilă cu evaluarea condițiilor de 
mediu, de sănătate și de siguranță ar 
trebui să fie în mod demonstrabil 
independente față de sponsorizarea 
economică la nivel național. 

Or. en

Amendamentul 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Un regim offshore trebuie să se aplice 
operațiunilor desfășurate în cadrul 
instalațiilor fixe și mobile deopotrivă, 
precum și duratei ciclului de viață al 
activităților de explorare și de producție, 
începând de la proiectare până la 
dezafectare și abandon definitiv.

(19) Un regim offshore trebuie să se aplice 
operațiunilor desfășurate în cadrul 
instalațiilor fixe și mobile deopotrivă, 
precum și duratei ciclului de viață al 
activităților de explorare și de producție
(inclusiv transportul prin conductă), 
începând de la proiectare până la 
dezafectare și abandon definitiv.

Or. lt

Amendamentul 115
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Cele mai bune practici operaționale 
disponibile în prezent pentru prevenirea 
accidentelor majore în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore se bazează pe 
obținerea rezultatelor dorite prin evaluarea 
aprofundată a riscului și sisteme de 

(20) Cele mai bune practici operaționale 
disponibile în prezent pentru prevenirea 
accidentelor majore în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore se bazează pe 
o abordare orientată către stabilirea 
obiectivelor și pe obținerea rezultatelor 
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gestionare fiabile. dorite prin evaluarea aprofundată a riscului 
și sisteme de gestionare fiabile.

Or. en

Amendamentul 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cele mai bune practici operaționale 
ale Uniunii impun proprietarilor și/sau 
operatorilor de instalații, inclusiv de 
platforme mobile de foraj, să stabilească 
politici corporative eficace și regimuri 
adecvate pentru prevenirea accidentelor 
majore și pentru identificarea cuprinzătoare 
și sistematică a tuturor scenariilor privind 
riscurile majore care sunt legate de toate 
activitățile periculoase care pot fi 
desfășurate pe instalația respectivă. Cele 
mai bune practici impun, de asemenea, 
evaluarea riscului și a consecințelor unor 
astfel de scenarii, precum și controalele la 
care trebuie să fie supuse, în cadrul unui 
sistem cuprinzător de gestionare a 
siguranței. Astfel de politici și regimuri ar 
trebui să fie descrise în mod clar într-un 
document („Raportul privind riscurile 
majore – MHR”). Raportul privind 
riscurile majore ar trebui să fie comparabil 
și complementar cu documentul de 
securitate și sănătate menționat în Directiva 
92/91/CE și ar trebui să includă, de 
asemenea, dispoziții privind evaluarea 
riscului de mediu și planurile de urgență. 
MHR ar trebui să fie prezentat autorității 
competente în cadrul procedurii de 
aprobare.

(21) Cele mai bune practici operaționale 
ale Uniunii impun proprietarilor și/sau 
operatorilor de instalații, inclusiv de 
platforme mobile de foraj, să stabilească 
politici corporative eficace și regimuri 
adecvate pentru prevenirea accidentelor 
majore și pentru identificarea cuprinzătoare 
și sistematică a tuturor scenariilor privind 
riscurile majore care sunt legate de toate 
activitățile periculoase care pot fi 
desfășurate pe instalația respectivă. Cele 
mai bune practici impun, de asemenea, 
evaluarea riscului și a consecințelor unor 
astfel de scenarii, precum și controalele la 
care trebuie să fie supuse, în cadrul unui 
sistem cuprinzător de gestionare a 
siguranței. Astfel de politici și regimuri ar 
trebui să fie descrise în mod clar într-un 
document („Raportul privind riscurile 
majore – MHR”). Raportul privind 
riscurile majore ar trebui să fie comparabil 
și complementar cu documentul de 
securitate și sănătate menționat în Directiva 
92/91/CE și ar trebui să includă, de 
asemenea, dispoziții privind evaluarea 
riscului de mediu și planurile de urgență. 
MHR ar trebui să fie prezentat autorității 
competente în cadrul procedurii de 
aprobare. În conformitate cu 
Directiva 91/92/EEC, lucrătorii și/sau 
reprezentanții acestora ar trebui să fie 
consultați cu privire la chestiunile 
referitoare la sănătatea și la securitatea la 
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locul de muncă și ar trebui să aibă 
posibilitatea de a participa la discuțiile 
privitoare la toate aceste chestiuni. Forța 
de muncă ar trebui să fie consultată în 
etapele relevante ale elaborării raportului 
privind riscurile majore.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor asupra riscului de accidente 
majore în apele Uniunii, este necesar ca 
rapoartele privind riscurile majore să fie 
elaborate cu privire la orice aspect 
important referitor la ciclul de viață al unei 
instalații de producție, inclusiv proiectarea, 
exploatarea, operațiunile atunci când 
acestea sunt combinate cu alte instalații, 
modificările majore și abandonul final. 
Raportul trebuie să fie prezentat autorității 
competente, astfel încât operațiunile să nu 
poată continua dacă autoritatea competentă 
nu aprobă raportul privind riscurile majore 
prin intermediul unei proceduri de aprobare 
corespunzătoare.

(22) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor asupra riscului de accidente 
majore în apele Uniunii, este necesar ca 
rapoartele privind riscurile majore să fie 
elaborate cu privire la orice aspect 
important referitor la ciclul de viață al unei 
instalații de producție, inclusiv proiectarea, 
exploatarea, operațiunile atunci când 
acestea sunt combinate cu alte instalații, 
modificările majore și abandonul final. 
Raportul trebuie să fie prezentat autorității 
competente, astfel încât operațiunile să nu 
poată continua dacă autoritatea competentă 
nu a evaluat și, apoi, aprobat raportul 
privind riscurile majore prin intermediul 
unei proceduri de aprobare 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă trebuie să efectueze o evaluare a raportului privind riscurile majore 
înainte de aprobarea acestuia.

Amendamentul 118
Alyn Smith
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor asupra riscului de accidente 
majore în apele Uniunii, este necesar ca
rapoartele privind riscurile majore să fie 
elaborate cu privire la orice aspect 
important referitor la ciclul de viață al unei 
instalații de producție, inclusiv proiectarea, 
exploatarea, operațiunile atunci când 
acestea sunt combinate cu alte instalații, 
modificările majore și abandonul final. 
Raportul trebuie să fie prezentat autorității 
competente, astfel încât operațiunile să nu 
poată continua dacă autoritatea competentă 
nu aprobă raportul privind riscurile majore 
prin intermediul unei proceduri de aprobare 
corespunzătoare.

(22) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor asupra riscului de accidente 
majore în apele Uniunii, este necesar ca 
rapoartele privind riscurile majore să fie 
elaborate cu privire la orice aspect 
important referitor la ciclul de viață al unei 
instalații de producție, inclusiv proiectarea, 
exploatarea, operațiunile atunci când 
acestea sunt combinate cu alte instalații, 
modificările majore și abandonul final. 
Raportul trebuie să fie prezentat autorității 
competente pentru evaluare, astfel încât 
operațiunile să nu poată continua dacă 
autoritatea competentă nu aprobă raportul 
privind riscurile majore prin intermediul 
unei proceduri de aprobare 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 119
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor asupra riscului de accidente 
majore în apele Uniunii, este necesar ca 
rapoartele privind riscurile majore să fie 
elaborate cu privire la orice aspect 
important referitor la ciclul de viață al unei 
instalații de producție, inclusiv proiectarea, 
exploatarea, operațiunile atunci când 
acestea sunt combinate cu alte instalații, 
modificările majore și abandonul final. 
Raportul trebuie să fie prezentat autorității 
competente, astfel încât operațiunile să nu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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poată continua dacă autoritatea competentă 
nu aprobă raportul privind riscurile majore 
prin intermediul unei proceduri de aprobare 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 120
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Forajul și reparația sondelor petroliere 
și gaziere ar trebui să fie efectuate numai 
de o instalație care poate controla din punct 
de vedere tehnic toate pericolele previzibile 
în locul de amplasare al sondei și care 
deține un raport privind riscurile majore 
aprobat.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 121
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea
organismelor terțe independente a 
elementelor critice de siguranță.

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea organisme 
independente a elementelor critice de 
siguranță.

Or. fr
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Amendamentul 122
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea 
organismelor terțe independente a 
elementelor critice de siguranță.

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea 
organismelor independente a elementelor 
critice de siguranță.

Or. en

Amendamentul 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea 
organismelor terțe independente a 
elementelor critice de siguranță.

(26) Având în vedere complexitatea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore, 
punerea în aplicare a celor mai bune 
practici de către operatori necesită o 
schemă de verificare din partea 
organismelor independente a elementelor 
critice de siguranță.

Or. en

Amendamentul 124
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Evaluarea riscurilor menționate în 
raportul privind riscurile majore ar trebui 
să ia în considerare riscul pentru mediu, 
inclusiv efectele pe care condițiile 
climatice și schimbările climatice le au pe 
termen lung asupra rezistenței instalației; 
având în vedere că activitățile petroliere și 
gaziere offshore desfășurate într-un stat 
membru pot avea efecte nefaste 
semnificative asupra mediului dintr-un alt 
stat membru, este necesară stabilirea și 
aplicarea dispozițiilor specifice în 
conformitate cu Convenția privind 
evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontalier.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 125
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a asigura un răspuns eficient în 
situații de urgență, operatorii ar trebui să 
pregătească, pe baza scenariilor privind 
riscurile și pericolele identificate în 
raportul privind riscurile majore, planuri de 
intervenție în caz de urgență specifice 
platformelor, să le transmită autorităților 
competente și să mențină resursele 
necesare pentru punerea în aplicare în mod 
prompt a respectivelor planuri, dacă este 
necesar.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 126
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a asigura că nu este neglijată 
sau ignorată nicio preocupare relevantă în 
materie de siguranță, este important să se 
stabilească și să se încurajeze metode 
adecvate pentru comunicarea preocupărilor 
respective și pentru protejarea persoanelor 
care le semnalează.

(30) Pentru a asigura că nu este neglijată 
sau ignorată nicio preocupare relevantă în 
materie de siguranță, este important să se 
stabilească și să se încurajeze metode 
adecvate pentru comunicarea preocupărilor 
respective, acestea ar trebui să includă 
consultări periodice cu reprezentanții 
aleși în domeniul siguranței, și pentru 
protejarea persoanelor care le semnalează.

Or. en

Justificare

Este important ca aceste consultări periodice să fie organizate cu sindicatele și reprezentanții 
acestora, în mod ideal, reprezentanții aleși în domeniul siguranței.

Amendamentul 127
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Grupul autorităților offshore ale 
Uniunii Europene în materie de petrol și 
gaze, instituit prin Decizia Comisiei din 
19 ianuarie 20121, ar trebui să analizeze, 
în consultare cu operatorii, dacă un 
mecanism de raportare instantanee 
pentru schimbul de informații, similar cu 
cel din industria aviației, poate fi instituit 
în sectorul offshore al petrolului și 
gazelor pentru a asigura că informații 
referitoare la orice accident sunt 
disponibile de îndată ce acesta survine.
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Or. en

Amendamentul 128
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Agenția Europeană pentru 
Siguranța Maritimă (EMSA) ar trebui să 
furnizeze Comisiei și statelor membre 
asistență tehnică și științifică pentru a 
asigura reducerea la maximum a 
riscurilor și punerea în aplicare în mod 
corespunzător a legislației Uniunii în 
domeniul siguranței operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore. EMSA ar 
trebui să supravegheze inspecțiile, precum 
și sistemele de intervenție în caz de 
urgență ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 129
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Punerea în aplicare a obligațiilor 
prevăzute de prezentul regulament ar trebui 
să țină seama de faptul că apele marine 
aflate sub suveranitatea și jurisdicția 
statelor membre sunt parte integrantă a 
celor patru regiuni marine identificate la 
articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2008/56/CE, și anume Marea 
Baltică, Oceanul Atlantic de Nord-Est, 

(38) Punerea în aplicare a obligațiilor 
prevăzute de prezentul regulament ar trebui 
să țină seama de faptul că apele marine 
aflate sub suveranitatea și jurisdicția 
statelor membre sunt parte integrantă a 
celor patru regiuni marine identificate la 
articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2008/56/CE, și anume Marea 
Baltică, Oceanul Atlantic de Nord-Est, 
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Marea Mediterană și Marea Neagră. Din 
acest motiv, ar trebui consolidată
coordonarea cu țările terțe care dețin 
suveranitatea sau jurisdicția asupra apelor 
din aceste regiuni marine. Cadrele 
corespunzătoare de cooperare includ 
convențiile privind mările regionale 
definite la articolul 3 alineatul (10) din 
Directiva 2008/56/CE.

Marea Mediterană și Marea Neagră. Din 
acest motiv, Uniunea Europeană ar trebui 
să consolideze în primul rând coordonarea 
cu țările terțe care dețin suveranitatea sau 
jurisdicția asupra apelor din aceste regiuni 
marine. Cadrele corespunzătoare de 
cooperare includ convențiile privind mările 
regionale definite la articolul 3 
alineatul (10) din Directiva 2008/56/CE.

Or. fr

Amendamentul 130
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Se așteaptă ca statele membre care 
aparțin Consiliului Arctic să promoveze în 
mod activ, în strânsă cooperare cu 
Comisia Europeană și Grupul 
autorităților UE, cele mai înalte standarde 
cu privire la siguranța mediului în acest 
ecosistem vulnerabil și unic și crearea 
unui instrument internațional – de 
preferință obligatoriu – privind pregătirea 
și intervenția în caz de poluare cu petrol 
în mediul marin din regiunea arctică.

Or. en

Amendamentul 131
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Comisia și statele membre ar trebui 
să promoveze crearea unui regim 
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internațional de reglementare eficient 
pentru a proteja regiunea arctică 
împotriva poluării cu petrol.

Or. en

Amendamentul 132
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Echipamentele pentru limitarea 
eventualelor scurgeri ar trebui să 
constituie o parte esențială a planurilor de 
urgență și să fie disponibile în 
aproprierea instalațiilor pentru a permite 
montarea lor în timp util în caz de 
accident major.

Or. en

Amendamentul 133
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a asigura punerea în aplicare 
eficace a cerințelor menționate în prezentul 
regulament, ar trebui introduse sancțiuni 
eficace și proporționale.

(43) Pentru a asigura punerea în aplicare 
eficace a cerințelor menționate în prezentul 
regulament, statele membre care 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
offshore sub jurisdicțiile lor ar trebui să 
asigure introducerea unor sancțiuni 
eficace și proporționale.

Or. en
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Amendamentul 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Pentru a se asigura un nivel ridicat 
de protecție a mediului, țările terțe și în 
special cele care au frontiere maritime cu 
Uniunea Europeană ar trebui să respecte 
standarde de protecție a mediului la fel de 
stricte.

Or. lt

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

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia ar trebui să 
studieze alte mijloace adecvate pentru a 
îmbunătăți prevenirea accidentelor 
petroliere și gaziere offshore și atenuarea 
consecințelor lor.

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia (prin 
intermediul Forumului autorităților 
offshore) ar trebui să studieze alte mijloace 
adecvate pentru a îmbunătăți prevenirea 
accidentelor petroliere și gaziere offshore 
și atenuarea consecințelor lor.

Or. en

Justificare

Comisia a instituit Forumul autorităților offshore pentru a oferi consultanță cu privire la 
activitățile petroliere și gaziere offshore. După instituirea acestui grup, este necesar ca 
Comisia să lucreze în cadrul acestuia pentru a explora alte măsuri și modalități 
corespunzătoare de îmbunătățire a prevenirii accidentelor petroliere și gaziere offshore și de 
atenuare a efectelor lor.
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Amendamentul 136
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia ar trebui să 
studieze alte mijloace adecvate pentru a 
îmbunătăți prevenirea accidentelor 
petroliere și gaziere offshore și atenuarea 
consecințelor lor.

(47) Pe lângă măsurile introduse de 
prezentul regulament, Comisia (prin 
intermediul Forumului autorităților 
offshore) ar trebui să studieze alte mijloace 
adecvate pentru a îmbunătăți prevenirea 
accidentelor petroliere și gaziere offshore 
și atenuarea consecințelor lor.

Or. en

Amendamentul 137
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că operatorii care desfășoară 
operațiuni petroliere și gaziere sub 
jurisdicția lor își demonstrează 
capacitatea de a plăti pentru consecințele 
daunelor cauzate de operațiunile lor, prin 
intermediul garanțiilor financiare, și ar 
trebui să decidă care sunt cele mai 
adecvate instrumente (cum ar fi fondurile, 
garanțiile bancare, asigurarea și/sau 
gestionarea în comun a riscurilor) în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 138
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Statele membre se asigură că 
operatorii își demonstrează capacitatea de 
a plăti pentru consecințele daunelor 
cauzate de operațiunile lor, în toate 
etapele proiectelor offshore (de explorare, 
operaționale și de dezafectare). Întrucât 
instrumentele existente de garantare 
financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore și a unor cerințe privind 
capacitatea financiară, inclusiv 
îmbunătățirea disponibilității
instrumentelor de garantare financiară și a 
altor sisteme (printre altele, asigurarea 
obligatorie, fondurile de rezervă, 
garanțiile bancare și/sau gestionarea în 
comun a riscurilor). Comisia ar trebui, 
până la 20 decembrie 2013, să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte cu privire la constatările și 
propunerile sale. Până la adoptarea de 
către UE a unor dispoziții privind 
securitatea financiară, statele membre 
decid care sunt instrumentele adecvate 
pentru a se asigura că operatorii fac 
dovada unor garanții financiare și le 
comunică în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 139
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

(48) Statele membre ar trebui să se 
asigure că operatorii din jurisdicția lor își
demonstrează capacitatea de a plăti 
pentru consecințele daunelor cauzate de 
operațiunile lor, prin intermediul unor 
garanții financiare, și ar trebui să decidă 
care sunt instrumentele (printre altele, 
asigurarea, fondurile de rezervă, 
garanțiile bancare și/sau gestionarea în 
comun a riscurilor) adecvate în acest 
scop. Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore și a unor cerințe privind 
capacitatea financiară, inclusiv 
îmbunătățirea disponibilității
instrumentelor de garantare financiară și a 
altor sisteme. Comisia ar trebui să prezinte 
rapoarte asupra constatărilor și a 
propunerilor în termen de un an de la 
adoptarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 140
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de (48) Statele membre ar trebui să se 
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garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

asigure că operatorii din jurisdicția lor își 
demonstrează capacitatea de a plăti 
pentru consecințele daunelor cauzate de 
operatorii lor, prin intermediul unor 
garanții financiare, și ar trebui să decidă 
care sunt instrumentele (cum ar fi 
fondurile, garanțiile bancare, asigurarea 
și/sau gestionarea în comun a riscurilor) 
adecvate în acest scop. Întrucât 
instrumentele existente de garantare 
financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

Or. en

Amendamentul 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 

(48) Operatorii ar trebui să se asigure că 
dispun de suficiente resurse fizice, de 
personal și financiare pentru a minimiza 
și a rectifica impactul unui accident 
major. Cu toate acestea, întrucât
instrumentele existente de garantare 
financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
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corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme, și să prezinte 
rapoarte cu privire la constatări și 
propuneri în termen de un an de la 
adoptare.

Pentru a crea o plasă de siguranță, în 
fiecare zonă maritimă din UE, ar trebui 
instituite regimuri de asigurare reciprocă 
în caz de poluare cu petrol, operatorii 
care desfășoară operațiuni în apele UE 
fiind obligați să adere la acestea. 
Operatorii din țările terțe care au 
frontiere maritime comune cu UE ar 
trebui, de asemenea, încurajați să adere la 
aceste regimuri.

Or. en

Amendamentul 142
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 

(48) În vederea asigurării aplicării 
depline a principiului „poluatorul 
plătește” și întrucât instrumentele existente 
de garantare financiară, inclusiv acordurile 
de gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
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financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme.

Or. en

Amendamentul 143
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Comisia și statele membre se 
asigură că operatorii în domeniul 
petrolier și gazier offshore aplică aceleași 
standarde ridicate de protecție a mediului 
și de siguranță, în conformitate cu 
prezenta directivă, indiferent de locul în 
care își desfășoară activitatea oriunde în 
lume.

Or. en

Amendamentul 144
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Comisia și statele membre se 
asigură că operatorii în domeniul 
petrolier și gazier offshore aplică cel puțin 
aceleași standarde ridicate de protecție a 
mediului și de siguranță, în conformitate 
cu prezenta directivă, indiferent de locul 
în care își desfășoară activitatea oriunde 
în lume.
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Or. en

Amendamentul 145
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Dispozițiile legislative asigură că 
întreprinderile din sector respectă cel 
puțin standardele de protecție a mediului 
și de siguranță ale Uniunii sau 
echivalentul acestora, indiferent de locul 
în care își desfășoară activitatea oriunde 
în lume.

Or. en

Justificare

Sugestie alternativă la amendamentul 8 din proiectul de raport elaborat de dl Belet.

Amendamentul 146
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Comisia încurajează întreprinderile 
din sector să respecte cel puțin 
standardele din locul în care își 
desfășoară activitatea oriunde în lume și 
de siguranță ale Uniunii sau echivalentul 
acestora, indiferent de locul în care își 
desfășoară activitatea oriunde în lume.

Or. en
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Amendamentul 147
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
minime pentru industria de profil și 
autoritățile naționale implicate în 
operațiuni petroliere și gaziere offshore 
desfășurate în urma acordării unei 
autorizații în temeiul Directivei 94/22/CE.

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
minime pentru prevenirea accidentelor 
majore și limitarea consecințelor acestora 
pentru populație și mediu în cursul 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore,
în temeiul Directivei 94/22/CE. Acesta se 
aplică întreprinderilor din sector și 
autorităților statelor membre implicate în 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
definite la articolul 2.

Or. en

Justificare

Modificat pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare a regulamentului, care se 
concentrează asupra accidentelor majore.

Amendamentul 148
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
minime pentru industria de profil și 
autoritățile naționale implicate în 
operațiuni petroliere și gaziere offshore 
desfășurate în urma acordării unei 
autorizații în temeiul Directivei 94/22/CE.

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
minime pentru prevenirea accidentelor 
majore și limitarea consecințelor acestora 
pentru populație și mediu în cursul 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore,
în temeiul Directivei 94/22/CE. Acesta se 
aplică întreprinderilor din sector și 
autorităților statelor membre implicate în 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
definite la articolul 2.

Or. en
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Amendamentul 149
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
definite la articolul 2.

eliminat

Or. en

Justificare

Modificat pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare a regulamentului, care se 
concentrează asupra accidentelor majore.

Amendamentul 150
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
definite la articolul 2.

eliminat

Or. en

Amendamentul 151
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică tuturor 
instalațiilor conexe, instalațiilor 

eliminat
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submarine și infrastructurii conectate din 
apele statelor membre, inclusiv zonelor 
economice exclusive și platformelor 
continentale ale acestora în sensul 
Convenției Națiunilor Unite privind 
dreptul mării (UNCLOS).

Or. en

Justificare

Modificat pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare a regulamentului, care se 
concentrează asupra accidentelor majore.

Amendamentul 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 85/337/CE, 
Directivei 2008/1/CE și Directivei 
2003/4/CE.

(6) Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere Directivelor 85/337/CE, 
2008/1/CE, 2003/4/CE și 
Directivei 2001/42/CE.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 153
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „acceptabil” înseamnă: ceea ce face un 
risc de accident major tolerabil în cea mai 
mare măsură posibilă, dincolo de care nicio 
reducere semnificativă a riscului nu 
rezultă din aportul suplimentar de timp, 
resurse sau cheltuieli;

1. „tolerabil” înseamnă cazul în care un 
risc de accident major este redus în cea 
mai mare măsură posibilă, dincolo de care 
aportul de timp, resurse sau cheltuieli 
necesar pentru a reduce și mai mult riscul 
ar fi extrem de disproporționat prin 
comparație cu riscul dat;

Or. en

Amendamentul 154
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „acceptabil” înseamnă: ceea ce face un 
risc de accident major tolerabil în cea mai 
mare măsură posibilă, dincolo de care nicio 
reducere semnificativă a riscului nu rezultă 
din aportul suplimentar de timp, resurse 
sau cheltuieli;

1. „tolerabil” înseamnă: condiții de 
operare în care măsurile de intervenție 
sunt disponibile și au un cost care să nu 
fie prohibitiv, în timp ce riscul de accident 
major a fost redus în cea mai mare măsură 
posibilă, dincolo de care nicio reducere 
semnificativă a riscului nu rezultă din 
aportul suplimentar de timp, resurse sau 
cheltuieli;

(În cazul adoptării acestui amendament, 
cuvântul „acceptabil” de la articolul 3, 
alineatul (4) se înlocuiește, de asemenea, 
cu cuvântul „tolerabil”.)

Or. en

Amendamentul 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „acceptare” înseamnă: transmiterea în 
scris operatorului de către autoritatea 
competentă a concluziilor pozitive ale 
examinării acesteia referitoare la raportul 
operatorului privind riscurile majore, în 
conformitate cu cerințele prezentului 
regulament;

2. „acceptare” înseamnă: transmiterea în 
scris de către autoritatea competentă a
concluziilor evaluării raportului privind 
riscurile majore pe care aceasta a 
efectuat-o, conform cărora, per ansamblu, 
sistemele și măsurile descrise sunt 
susceptibile de a respecta dispozițiile
prezentului regulament dacă sunt puse în 
aplicare exact cum sunt descrise;

Or. en

Justificare

Acceptarea reprezintă opinia autorității de reglementare, potrivit căreia, per ansamblu, 
sistemele și măsurile descrise în raportul privind riscurile majore vor respecta prezentul 
regulament dacă sunt puse în aplicare exact cum sunt descrise. Pentru a acorda acceptarea, 
nu este necesar ca autoritatea de reglementare să fie satisfăcută de realizarea conformității, 
această confirmare va fi obținută prin programele de evaluare post-acceptare de inspecție, 
investigație și executare.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „începerea operațiunilor” înseamnă: 
momentul în care instalația este utilizată 
pentru prima dată în scopul operațiunilor 
pentru care a fost proiectată;

5. „începerea operațiunilor” înseamnă: 
momentul în care instalația sau 
infrastructura conectată este utilizată 
pentru prima dată în scopul operațiunilor 
pentru care a fost proiectată;

Or. en

Justificare

Această definiție ar trebui să precizeze în mod clar faptul că începerea operațiunilor are loc 
atunci când petrolul este extras pentru prima dată. Termenele de transmitere pentru dosarul 
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de siguranță ar trebui calculate începând de la această dată.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „infrastructură conectată” înseamnă: un 
echipament, o conductă sau orice altă 
instalație situată deasupra sau dedesubtul 
suprafeței apei, destinată transportului de
petrol și gaze către o altă instalație din 
vecinătate, o unitate de prelucrare sau 
depozitare onshore sau destinată 
transportului sau încărcării de petrol pe 
un tanc petrolier;

7. „infrastructură conectată” înseamnă: 
orice sondă (plus structurile aferente, 
unitățile și dispozitivele suplimentare) 
conectată la instalație și orice sistem de 
conducte sau lucrări pe o suprafață de 
500 m de la structura principală a 
instalației offshore la care este legat, 
precum și orice echipament sau lucrări pe 
sau fixate de structura principală a 
instalației offshore;

Or. en

Amendamentul 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. un echipament, o conductă sau orice altă 
instalație situată deasupra sau dedesubtul 
suprafeței apei, destinată transportului de 
petrol și gaze către o altă instalație din 
vecinătate, o unitate de prelucrare sau 
depozitare onshore sau destinată 
transportului sau încărcării de petrol pe un 
tanc petrolier; 

7. un echipament, o conductă sau orice altă 
instalație situată deasupra sau dedesubtul 
suprafeței apei, destinată transportului de 
petrol și gaze către o altă instalație din 
vecinătate, o unitate de prelucrare sau 
depozitare onshore sau destinată 
transportului sau încărcării de petrol pe un 
tanc petrolier sau pe o navă 
transportatoare de gaz; 

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „entitate” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau grupare de astfel de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 160
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „procedură de aprobare” înseamnă: o 
procedură de evaluare aprofundată 
efectuată de autoritatea competentă cu 
privire la toate informațiile relevante 
privind operațiunea petrolieră și gazieră 
offshore planificată, încheiată prin 
aprobarea de către autoritatea competentă a 
raportului privind riscurile majore și prin 
absența obiecțiilor formulate cu privire la 
notificările privind sonda sau operațiunile 
combinate prezentate de către operatori;

8. „procedură de aprobare” înseamnă: o 
procedură de evaluare aprofundată 
efectuată de autoritatea competentă cu 
privire la toate informațiile relevante 
privind operațiunea petrolieră și gazieră 
offshore planificată, încheiată prin 
aprobarea de către autoritatea competentă a 
raportului privind riscurile majore și prin 
absența obiecțiilor formulate de către 
autoritatea competentă cu privire la 
notificările privind sonda sau operațiunile 
combinate prezentate de către operatori;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „procedură de aprobare” înseamnă: o 
procedură de evaluare aprofundată 
efectuată de autoritatea competentă cu 
privire la toate informațiile relevante
privind operațiunea petrolieră și gazieră 
offshore planificată, încheiată prin 
aprobarea de către autoritatea competentă 
a raportului privind riscurile majore și prin 
absența obiecțiilor formulate cu privire la 
notificările privind sonda sau operațiunile 
combinate prezentate de către operatori;

8. „procedură de aprobare” înseamnă: o 
procedură de evaluare aprofundată 
efectuată de autoritatea competentă cu 
privire la toate informațiile relevante 
privind o operațiune petrolieră și gazieră 
offshore planificată, încheiată prin 
aprobarea raportului privind riscurile 
majore și prin absența obiecțiilor formulate 
de către autoritatea competentă cu privire 
la notificările privind operațiunile 
combinate sau notificarea privind sonda
prezentate de către operatori;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „zonă exclusivă” înseamnă: zonă în jurul 
instalației instituită de statul membru în 
cauză, în interiorul căreia sunt interzise 
activitățile care nu au legătură cu instalația 
respectivă;

9. „zonă de siguranță” înseamnă: zonă în 
jurul instalației sau a infrastructurii 
conectate, instituită de statul membru în 
cauză, în interiorul căreia sunt interzise 
activitățile care nu au legătură cu instalația 
respectivă;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „autorizație de explorare” înseamnă: eliminat
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o autorizație acordată de statul membru 
pentru a explora petrolul și gazele din 
straturile subterane ale zonei autorizate, 
însă fără a obține petrol și gaze în scopuri 
comerciale;

Or. en

Justificare

Această definiție ar trebui să fie eliminată, deoarece devine superfluă în urma modificării 
articolului 4.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „plan extern de intervenție în caz de 
urgență” înseamnă: o strategie locală, 
națională sau regională pentru prevenirea 
extinderii sau limitarea consecințelor unui 
accident legat de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore care utilizează toate 
resursele disponibile pe lângă cele descrise 
în planurile interne de intervenție în caz de 
urgență;

11. „plan extern de intervenție în caz de 
urgență” înseamnă: o strategie locală, 
națională sau regională pentru prevenirea 
extinderii sau limitarea consecințelor unui 
accident legat de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore care utilizează toate 
resursele disponibile ale operatorului, 
inclusiv pe cele descrise în planurile 
interne de intervenție în caz de urgență, și 
orice resurse suplimentare puse la 
dispoziție de statele membre;

Or. en

Amendamentul 165
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „verificarea din partea organismelor 12. „verificarea de către organisme
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terțe independente” înseamnă: o evaluare 
sau o confirmare a validității declarațiilor 
scrise speciale de către o persoană fizică 
sau juridică care nu se află sub controlul 
sau sub influența autorului declarațiilor;

independente” înseamnă: un sistem în scris 
pentru a asigura, prin mijloacele descrise 
la articolul 15 și în anexa II partea 5, 
faptul că elementele critice de siguranță și 
utilajul menționat sunt, sau în cazul în 
care nu au fost furnizate încă, vor fi 
adecvate și, în cazul în care au fost 
furnizate, rămân în stare bună;

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei nu este clar dacă definește partea terță sau un sistem de verificare.

Amendamentul 166
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „verificarea din partea organismelor 
terțe independente” înseamnă: o evaluare 
sau o confirmare a validității declarațiilor 
scrise speciale de către o persoană fizică 
sau juridică care nu se află sub controlul 
sau sub influența autorului declarațiilor;

12. „verificarea de către organisme
independente” înseamnă: o evaluare sau o 
confirmare a validității a ceea ce este în 
curs de examinare de către o
persoană / un organism competent, care 
este independentă / independent de 
obiectul examinării, precum și de 
politicile de management ale celor a căror 
activitate este supusă verificării;

Or. en

Amendamentul 167
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „verificarea din partea organismelor 12. „verificarea din partea organismelor
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terțe independente” înseamnă: o evaluare 
sau o confirmare a validității declarațiilor 
scrise speciale de către o persoană fizică 
sau juridică care nu se află sub controlul 
sau sub influența autorului declarațiilor;
„industria de profil” înseamnă:

independente” înseamnă: o evaluare sau o 
confirmare a validității declarațiilor scrise 
speciale de către o persoană fizică sau 
juridică care prezintă garanții suficiente 
de independență;

(Acest amendament se aplică întregului 
text supus atenției; adoptarea prezentului 
amendament va impune modificări tehnice 
în textul integral.)

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „industria de profil” înseamnă: 
companii private care sunt direct implicate 
în activitățile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu prezentul regulament 
sau ale căror activități sunt strâns legate de 
operațiunile respective;

13. „industria de profil” înseamnă: entități
care sunt direct implicate în activitățile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
ale căror activități sunt strâns legate de 
operațiunile respective;

Or. en

Justificare

Definiție extinsă, pentru a se asigura că întreprinderile deținute de statele membre nu sunt 
excluse.

Amendamentul 169
Alyn Smith
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „industria de profil” înseamnă: 
companii private care sunt direct implicate 
în activitățile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu prezentul regulament 
sau ale căror activități sunt strâns legate de 
operațiunile respective;

13. „industria de profil” înseamnă: 
companii private sau entități publice care 
sunt direct implicate în activitățile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
ale căror activități sunt strâns legate de 
operațiunile respective;

Or. en

Amendamentul 170
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „instalație” înseamnă: o instalație de 
producție sau o instalație neproductivă;

14. „instalație” înseamnă: o instalație fixă 
sau plutitoare, sau o combinație de 
instalații, interconectate permanent prin 
poduri, sau alte structuri, utilizate în 
cadrul operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore sau în legătură cu aceste 
operațiuni; 

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „instalație” înseamnă: o instalație de 
producție sau o instalație neproductivă;

14. „instalație” înseamnă: o instalație fixă 
sau mobilă, sau o combinație de instalații, 
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interconectate permanent prin poduri, sau 
alte structuri, utilizate în cadrul 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
sau în legătură cu aceste operațiuni;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „plan intern de intervenție în caz de 
urgență” înseamnă: o prezentare generală 
pregătită de operatori în conformitate cu 
cerințele din prezentul regulament privind 
măsurile de prevenire a extinderii sau de 
limitare a consecințelor unui accident legat 
de operațiunile petroliere și gaziere 
offshore, în interiorul unei zone exclusive 
din jurul instalației;

15. „plan intern de intervenție în caz de 
urgență” înseamnă: o prezentare generală 
pregătită de operatori în conformitate cu 
cerințele din prezentul regulament privind 
măsurile de prevenire a extinderii sau de 
limitare a consecințelor unui accident legat 
de operațiunile petroliere și gaziere 
offshore;

Or. en

Justificare

Operatorul ar trebui să dețină un plan cuprinzător pentru a face față tuturor efectelor unui 
accident major rezultat din operațiunile sale, oriunde și oricând astfel de efecte s-ar putea 
produce. Prin urmare, sintagma „în interiorul unei zone exclusive din jurul instalației” ar 
trebui să fie eliminată, întrucât operatorii au responsabilitatea de a lua măsuri în cazul 
oricărui accident, indiferent dacă acesta se extinde sau nu în afara zonei de siguranță.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „autorizație” înseamnă permisul 
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care conferă drepturi exclusive în scopul 
efectuării de operațiuni petroliere și 
gaziere offshore;

Or. en

Justificare

Licența ar trebui definită pentru a pune în context articolul 2 punctul 16 și articolul 2 
punctul 17.

Amendamentul 174
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „zonă autorizată” înseamnă: zonă 
geografică care face obiectul autorizației în 
conformitate cu Directiva 94/22/CE;

16. „zonă autorizată” înseamnă: zona 
geografică care face obiectul autorizației;

Or. en

Justificare

Dacă „autorizația” este clar definită, nu este necesară menționarea directivei.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „entitate autorizată” înseamnă: titularul 
autorizației pentru efectuarea operațiunii 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE;

17. „entitate autorizată” înseamnă: titularul 
sau cotitularul autorizației pentru 
efectuarea operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore;

Or. en
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Justificare

Dacă este definită „licența” nu este necesară menționarea directivei.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „accident major” înseamnă: un
eveniment cum ar fi incendiul sau 
explozia, pierderea semnificativă a 
controlului asupra sondei sau scurgerile 
semnificative de hidrocarburi în mediul
înconjurător, daunele semnificative 
cauzate instalației sau echipamentelor de 
pe aceasta, pierderea integrității 
structurale a instalației și orice alt 
eveniment care implică decesul sau 
vătămarea majoră a cinci sau mai multe 
persoane care lucrează pe instalație sau 
care desfășoară activități legate de 
instalație;

18. „accident major” înseamnă:

(a) o explozie, pierderea controlului 
asupra sondei, o deversare de 
hidrocarburi sau de alte substanțe 
periculoase, care implică decese sau 
vătămări grave ale persoanelor;
(b) un incident care provoacă daune grave 
instalației sau echipamentelor de pe 
aceasta, existând un risc iminent să 
rezulte decese sau vătămări grave ale 
persoanelor;
(c) oricare alt eveniment care are ca 
rezultat decesul sau vătămarea gravă a 
cinci sau mai multe persoane de pe 
instalația offshore de la care își face 
apariția sursa de pericol sau care 
desfășoară activități legate de aceasta;
(d) oricare incident major de mediu;
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Or. en

Justificare

Acest punct este deosebit de important, întrucât asigură includerea deversărilor de 
hidrocarburi, care nu provoacă decesul sau vătămarea, dar care provoacă daune 
semnificative mediului, în definiția unui accident major.

Amendamentul 177
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau explozia, 
pierderea semnificativă a controlului 
asupra sondei sau scurgerile semnificative 
de hidrocarburi în mediul înconjurător, 
daunele semnificative cauzate instalației 
sau echipamentelor de pe aceasta,
pierderea integrității structurale a instalației 
și orice alt eveniment care implică decesul 
sau vătămarea majoră a cinci sau mai 
multe persoane care lucrează pe instalație 
sau care desfășoară activități legate de 
instalație;

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau explozia, 
pierderea semnificativă a controlului 
asupra sondei sau alte evenimente 
necontrolate, precum: (i) scurgerile 
semnificative de hidrocarburi; (ii)
pierderea integrității structurale a 
instalației; sau (iii) decesul sau vătămarea 
majoră;

Or. en

Amendamentul 178
Silvia-Adriana Țicău

 Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau explozia, 
pierderea semnificativă a controlului 
asupra sondei sau scurgerile semnificative
de hidrocarburi în mediul înconjurător, 

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau explozia, 
pierderea semnificativă a controlului 
asupra sondei sau scurgerile de 
hidrocarburi în mediul înconjurător, 
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daunele semnificative cauzate instalației 
sau echipamentelor de pe aceasta, 
pierderea integrității structurale a instalației 
și orice alt eveniment care implică decesul 
sau vătămarea majoră a cinci sau mai multe 
persoane care lucrează pe instalație sau 
care desfășoară activități legate de 
instalație;

daunele semnificative cauzate instalației 
sau echipamentelor de pe aceasta, 
pierderea integrității structurale a instalației 
și orice alt eveniment care implică decesul 
sau vătămarea majoră a cinci sau mai multe 
persoane care lucrează pe instalație sau 
care desfășoară activități legate de 
instalație;

Or. ro

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „accident de mediu major” 
înseamnă: un incident care ar putea 
provoca sau a provocat schimbări 
negative semnificative în mediu, având în 
vedere importanța acestora în temeiul 
Directivei 2004/35/CE;

Or. en

Justificare

O nouă definiție pentru a sprijini definiția unui accident major.

Amendamentul 180
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „risc major” înseamnă: o situație care 
prezintă un potențial de a provoca un 
accident major;

19. „risc major” înseamnă: o situație care 
prezintă un potențial de a provoca sau care 
provoacă un accident major;
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Or. en

Amendamentul 181
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „modificare substanțială” înseamnă, 
în cazul unui raport privind riscurile 
majore, o modificare a bazei pe care a fost 
acceptat raportul original. De exemplu, o 
modificare a bazei măsurilor de control al 
riscurilor descrise în raport și/sau în cazul 
în care este necesară îmbunătățirea 
pertinenței măsurilor. Aceasta ar include 
modificări fizice, disponibilitatea de noi 
cunoștințe sau tehnologii și modificări la 
nivelul gestionării operaționale. 
Operatorul sau autoritatea competentă 
stabilește dacă o schimbare este 
substanțială;

Or. en

Amendamentul 182
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „instalație neproductivă” înseamnă: o 
instalație, alta decât o instalație de 
producție, utilizată atât pentru foraj de 
explorare, cât și ca instalație de suport 
pentru producție;

20. „instalație neproductivă” înseamnă: o 
instalație, alta decât o instalație de 
producție;

Or. en
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Justificare

Modificat pentru claritate și pentru a asigura că hotelurile plutitoare („flotel”), unitățile de 
stocare plutitoare etc. sunt incluse în domeniul de aplicare a acestor dispoziții legislative.

Amendamentul 183
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „offshore” înseamnă: situat în apele 
statelor membre, inclusiv în zonele 
economice exclusive ale acestora și pe 
platourile continentale, în sensul 
Convenției Națiunilor Unite privind 
dreptul mării (UNCLOS);

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „operațiuni petroliere și gaziere 
offshore” înseamnă: toate activitățile legate 
de explorarea, producția sau prelucrarea 
petrolului și gazelor offshore. Acestea 
includ transportul petrolului și gazelor prin 
infrastructura offshore conectată la o 
instalație sau la o instalație submarină;

21. „operațiuni petroliere și gaziere 
offshore” înseamnă: toate operațiunile
legate de explorarea, producția sau 
prelucrarea petrolului și gazelor offshore. 
Acestea includ transportul petrolului și 
gazelor prin infrastructura conectată la o 
instalație offshore sau la o instalație 
submarină, dar nu și transportul 
petrolului și gazelor de la o coastă la alta, 
în cazul în care infrastructura conectată 
traversează jurisdicția unui stat membru;

Or. en
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Amendamentul 185
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „operațiuni petroliere și gaziere 
offshore” înseamnă: toate activitățile legate 
de explorarea, producția sau prelucrarea 
petrolului și gazelor offshore. Acestea 
includ transportul petrolului și gazelor prin 
infrastructura offshore conectată la o 
instalație sau la o instalație submarină;

21. „operațiuni petroliere și gaziere 
offshore” înseamnă: toate activitățile pe 
instalații sau în infrastructura conectată
legate de explorarea, producția sau 
prelucrarea petrolului și gazelor offshore. 
Acestea includ transportul petrolului și 
gazelor prin infrastructura conectată la o 
instalație offshore sau de la aceasta, sau la 
o instalație submarină;

Or. en

Amendamentul 186
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „operator” înseamnă: operatorul unei 
instalații de producție sau proprietarul 
unei instalații neproductive și operatorul 
unei operațiuni la sondă. Atât operatorul,
cât și entitatea autorizată intră sub 
incidența definiției prevăzute la articolul 2 
alineatul (6) din Directiva 2004/35/CE;

22. „operator” înseamnă:

– titularul unei autorizații sau al unui 
permis pertinent, eliberat de o autoritate 
publică; sau
– cotitularul unei autorizații sau al unui 
permis eliberat de o autoritate publică și 
operatorul desemnat în temeiul unui acord 
de exploatare, încheiat cu celălalt 
titular(i) al (ai) autorizației sau 
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permisului, sau
– o entitate care nu este titularul unei 
autorizații sau al unui permis eliberat de o 
autoritate publică, dar, în schimb, este 
operatorul desemnat în temeiul unui 
acord de exploatare, încheiat cu celălalt 
sau ceilalți titulari ai autorizației sau 
permisului;

Or. en

Amendamentul 187
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „operator” înseamnă: operatorul unei 
instalații de producție sau proprietarul 
unei instalații neproductive și operatorul 
unei operațiuni la sondă. Atât operatorul, 
cât și entitatea autorizată intră sub 
incidența definiției prevăzute la articolul 2 
alineatul (6) din Directiva 2004/35/CE;

22. „operator” înseamnă operatorul unei 
instalații de producție, operatorul unei 
instalații neproductive sau operatorul unei 
sonde;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o persoană numită de entitatea 
autorizată pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție;

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o entitate numită de entitatea 
autorizată pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție, și aprobată de statul membru;
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Or. en

Amendamentul 189
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o persoană numită de entitatea 
autorizată pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție;

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o persoană numită de entitatea 
autorizată pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție, iar în absența unei astfel de 
persoane, orice autoritate autorizată;

Or. en

Amendamentul 190
Silvia-Adriana Țicău

 Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o persoană numită de entitatea 
autorizată pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție;

23. „operator al instalației de producție” 
înseamnă: o persoană numită de entitatea 
autorizată și aprobată de autoritatea 
competentă pentru a gestiona și controla 
principalele funcții ale unei instalații de 
producție;

Or. ro

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

24. „proprietar” înseamnă: o persoană
care are dreptul legal de a controla 
exploatarea unei instalații neproductive;

24. „operator al instalației neproductive” 
înseamnă: o entitate care are dreptul legal 
de a controla exploatarea unei instalații 
neproductive, și care este aprobată de 
statul membru;

Or. en

Amendamentul 192
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția, în scopuri comerciale, a
petrolului și gazelor situate în subsolul 
zonei autorizate, inclusiv prelucrarea 
offshore a petrolului și gazelor și 
transportul acestora prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri 
și gurile sondei situate pe fundul mării 
și/sau stocarea gazului în formațiunile din 
subsol în scopul recuperării acestuia;

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția petrolului și gazelor situate în 
subsolul zonei offshore autorizate, inclusiv 
prelucrarea offshore a petrolului și gazelor 
și transportul acestora prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri 
și gurile sondei situate pe fundul mării;

Or. en

Amendamentul 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția, în scopuri comerciale, a 
petrolului și gazelor situate în subsolul 
zonei autorizate, inclusiv prelucrarea 

25. „producția de petrol și gaze” înseamnă: 
extracția, în scopuri comerciale, a 
petrolului și gazelor situate în subsolul 
zonei autorizate, inclusiv prelucrarea 
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offshore a petrolului și gazelor și 
transportul acestora prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri 
și gurile sondei situate pe fundul mării 
și/sau stocarea gazului în formațiunile din 
subsol în scopul recuperării acestuia;

offshore a petrolului și gazelor și dirijarea 
și transportul acestora prin infrastructura 
conectată, inclusiv prin conducte, structuri
și gurile sondei situate pe fundul mării 
și/sau stocarea gazului în formațiunile din 
subsol în scopul recuperării acestuia;

Or. lt

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „autorizație de producție” înseamnă: 
o autorizație acordată de către statul 
membru în vederea producției de petrol și 
gaze;

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „public” înseamnă: una sau mai multe 
persoane fizice sau juridice și, în 
conformitate cu legislația sau practica 
națională, asociațiile, organizațiile sau 
grupurile acestora;

28. „public” înseamnă: una sau mai multe 
entități și, în conformitate cu legislația sau 
practica națională, asociațiile, organizațiile 
sau grupurile acestora;

Or. en

Amendamentul 196
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. „autoritate relevantă” înseamnă (în 
contextul intervenției de urgență în cazul 
unui accident offshore): organizație 
principală de intervenție în caz de urgență 
dintr-un stat membru, responsabilă cu 
inițierea intervenției de urgență în cazul 
unui accident petrolier și gazier offshore 
major;

29. „autoritate relevantă” înseamnă (în 
contextul intervenției de urgență în cazul 
unui accident offshore): organizație 
principală de intervenție în caz de urgență 
dintr-un stat membru, responsabilă cu 
coordonarea intervenției de urgență în 
cazul unui accident major specific;

Or. en

Justificare

Operatorului îi revine responsabilitatea inițierii planului de intervenție de urgență internă. 
Autoritatea sau autoritățile relevante (în funcție de natura incidentului) vor avea un rol de 
coordonare și vor fi responsabile cu inițierea intervenției de urgență externe Ar trebui 
remarcat, de asemenea, faptul că ar putea exista diferite servicii primare pentru diverse tipuri 
de accidente.

Amendamentul 197
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „risc” înseamnă: probabilitatea ca un
efect specific să se producă într-o perioadă 
dată de timp sau în circumstanțele 
precizate;

30. „risc” înseamnă: produsul 
probabilității ca un eveniment specific 
nedorit să se producă într-o perioadă dată 
de timp și gravitatea consecințelor 
evenimentului în cazul în care s-ar 
produce; 

Or. en

Amendamentul 198
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „risc” înseamnă: probabilitatea ca un 
efect specific să se producă într-o 
perioadă dată de timp sau în 
circumstanțele precizate;

30. „risc” înseamnă: combinația dintre 
probabilitatea unui eveniment și 
consecințele evenimentului;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „elemente critice de siguranță” 
înseamnă: elementele unei instalații și 
elementele utilajului acesteia, inclusiv 
programe de calculator, a căror defectare 
ar putea provoca sau contribui în mod 
substanțial la un accident major sau al 
căror scop este de a preveni sau de a 
limita efectul unui accident major;

Or. en

Amendamentul 200
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. „adecvat” înseamnă: care corespunde 
pe deplin unei anumite cerințe sau situații, 
care se bazează pe probe obiective și care 
poate fi demonstrat printr-o analiză, o 

31. „adecvat” înseamnă: care corespunde 
pe deplin unei anumite cerințe sau situații 
și care este susținut în mod obiectiv de 
către una sau mai multe dintre 
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comparație cu standardele adecvate sau 
prin alte soluții utilizate în situații 
comparabile de către alte autorități sau de 
industria de profil;

următoarele: o analiză motivată, o 
evaluare a riscurilor, o bună practică 
inginerească sau prin trimiterea la 
standarde sau practici externe, ca, de 
exemplu, în cazul în care o soluție 
adecvată a fost utilizată în situații 
comparabile de către alte autorități sau de 
industria de profil;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

32. „operațiune la sondă” înseamnă: forajul 
unei sonde în scopul explorării sau al 
producției, inclusiv al suspendării 
operațiunilor, reparațiilor sau 
modificărilor aduse sondei, al 
abandonului permanent sau al oricărei 
operațiuni referitoare la o sondă care pot 
avea ca urmare deversarea accidentală de 
fluide sau riscul unui accident major;

32. „operațiune la sondă” înseamnă: orice 
operațiune la sondă ce poate avea drept 
consecință scurgerea accidentală a unor 
materiale care ar putea provoca un 
accident major, inclusiv forajul unei sonde
în contextul unor operațiuni petroliere și 
gaziere offshore, repararea sau 
modificarea sondelor, suspendarea 
operațiunilor sau abandonul permanent al
unei sonde;

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui să se aplice sondelor care pot să nu funcționeze în scopul explicit 
al explorării sau al producției de hidrocarburi. Definiția a fost modificată, de asemenea, 
pentru a se asigura că accentul rămâne pe accidentele majore.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „operatorul sondei” înseamnă: 
persoana numită de către entitatea 
autorizată pentru a planifica și a executa o 
operațiune la sondă.

33. „operatorul sondei” înseamnă: o 
entitate numită pentru a planifica și a 
executa o operațiune la sondă și aprobată 
de statul membru. 

Or. en

Justificare

Operatorul sondei nu este numit întotdeauna de către entitatea autorizată.

Amendamentul 203
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii iau toate măsurile adecvate 
pentru prevenirea accidentelor majore 
rezultate ca urmare a operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore. Autoritățile 
competente supraveghează respectarea de 
către operatori a acestei obligații.

(1) Operatorii se asigură că sunt luate
toate măsurile adecvate pentru prevenirea 
accidentelor majore rezultate ca urmare a 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
pe care le efectuează.

Or. en

Justificare

Modificat pentru a recunoaște faptul că entități diferite de operatori pot lua măsuri 
pertinente.

Amendamentul 204
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii iau toate măsurile adecvate (1) Operatorii se asigură că sunt luate
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pentru prevenirea accidentelor majore 
rezultate ca urmare a operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore. Autoritățile 
competente supraveghează respectarea de 
către operatori a acestei obligații.

toate măsurile adecvate pentru prevenirea 
accidentelor majore rezultate ca urmare a 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore. 
Autoritățile competente supraveghează 
respectarea de către operatori a acestei 
obligații. 

Or. en

Amendamentul 205
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii se asigură că toate entitățile 
care sunt contractate pentru a îndeplini 
sarcini specifice pe instalațiile în cauză
iau, de asemenea, măsuri în conformitate 
cu cerințele stabilite în prezentul 
regulament, în special în anexele IV și V la 
acesta. Operatorii nu sunt exonerați de 
responsabilitățile lor în temeiul prezentului 
regulament datorită faptului că acțiunile 
sau omisiunile care conduc sau contribuie 
la accidente majore au fost desfășurate de 
astfel de entități sau de personalul acestora.

(2) Operatorii iau toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura că toate 
entitățile care sunt contractate pentru a 
îndeplini sarcini specifice în legătură cu
instalațiile sau cu infrastructura conectată
iau, de asemenea, măsuri în conformitate 
cu cerințele stabilite în prezentul 
regulament, în special în anexele II, IV și 
V la acesta. Operatorii nu sunt exonerați de 
responsabilitățile lor în temeiul prezentului 
regulament ca urmare a faptului că 
acțiunile sau omisiunile care conduc sau 
contribuie la accidente majore au fost 
desfășurate de astfel de entități sau de 
personalul acestora.

Or. en

Amendamentul 206
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii se asigură că toate entitățile (2) Operatorii iau toate măsurile 
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care sunt contractate pentru a îndeplini 
sarcini specifice pe instalațiile în cauză iau, 
de asemenea, măsuri în conformitate cu 
cerințele stabilite în prezentul regulament, 
în special în anexele IV și V la acesta. 
Operatorii nu sunt exonerați de 
responsabilitățile lor în temeiul prezentului 
regulament datorită faptului că acțiunile 
sau omisiunile care conduc sau contribuie 
la accidente majore au fost desfășurate de 
astfel de entități sau de personalul acestora.

rezonabile pentru a se asigura că toate 
entitățile care sunt contractate pentru a 
îndeplini sarcini specifice pe instalațiile în 
cauză iau, de asemenea, măsuri în 
conformitate cu cerințele stabilite în 
prezentul regulament, în special în anexele 
IV și V la acesta. Operatorii nu sunt 
exonerați de responsabilitățile lor în 
temeiul prezentului regulament ca urmare 
a faptului că acțiunile sau omisiunile care 
conduc sau contribuie la accidente majore 
au fost desfășurate de astfel de entități sau 
de personalul acestora.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care totuși se produce un 
accident major, operatorii și autoritățile 
competente iau toate măsurile adecvate 
pentru a limita consecințele acestuia asupra 
sănătății umane și asupra mediului și, acolo 
unde este cazul, pentru a evita 
perturbările grave ale producției de petrol 
și gaz în Uniune.

(3) În cazul în care totuși se produce un 
accident major, operatorii iau toate 
măsurile adecvate pentru a limita 
consecințele acestuia asupra sănătății 
umane și asupra mediului.

Or. en

Justificare

Operatorilor ar trebui să le revină responsabilitatea de a adopta măsuri în cazul unui 
accident, în timp ce rolul autorităților competente este de a asigura că operatorii adoptă 
respectivele măsuri (obiectul articolelor 8 și 19). Luarea în considerare a perturbării 
producției nu ar trebui să umbrească intervenția în caz de accident major, unde prioritatea 
principală o constituie sănătatea umană, urmată de impactul asupra mediului.
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Amendamentul 208
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Activitățile petroliere și gaziere 
offshore reglementate de prezentul 
regulament sunt efectuate în baza unei 
evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile de 
accidente majore în cazul persoanelor, 
mediului și activelor offshore să fie
acceptabile.

(4) Operatorii se asigură că operațiunile
petroliere și gaziere offshore reglementate 
de prezenta directivă sunt efectuate în baza 
unei evaluări sistematice și actualizate 
periodic ale riscului și ale punerii în 
aplicare a măsurilor de control astfel încât 
riscurile reziduale de accidente majore să 
fie tolerabile.

Or. en

Justificare

Operatorul ar trebui să fie responsabil cu evaluarea riscurilor.

Amendamentul 209
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Activitățile petroliere și gaziere 
offshore reglementate de prezentul 
regulament sunt efectuate în baza unei 
evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile de 
accidente majore în cazul persoanelor, 
mediului și activelor offshore să fie 
acceptabile.

(4) Activitățile petroliere și gaziere 
offshore reglementate de prezentul 
regulament sunt efectuate în baza unei 
evaluări sistematice a riscului de 
evenimente periculoase și a consecințelor 
acestora, precum și a punerii în aplicare a 
măsurilor de control astfel încât riscurile de 
accidente majore în cazul persoanelor, 
mediului și activelor offshore să fie cât mai 
scăzute, în mod rezonabil.

Or. en
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Amendamentul 210
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorii asigură cel mai înalt nivel 
de performanță în ceea ce privește 
prevenirea și remedierea accidentelor, cel 
puțin egal cu performanța celor mai bune 
practici, inclusiv suficiența resurselor, 
nivelurile de siguranță pentru mobilizare, 
perioadele de utilizare și ratele de 
recuperare și curățare a petrolului și a 
gazelor în toate condițiile de operare. 
Operatorii se asigură că prevenirea și 
remedierea accidentelor nu sunt 
compromise de condițiile de operare 
extreme.

Or. en

Amendamentul 211
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Considerente privind siguranța în cadrul 
autorizării activităților petroliere și 
gaziere offshore în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE

Considerente privind siguranța și mediul în 
legătură cu autorizațiile în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE

Or. en

Justificare

Titlul ar trebui modificat pentru a include domeniul de aplicare a autorizațiilor.
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Amendamentul 212
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deciziile cu privire la acordarea 
autorizațiilor pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu Directiva 94/22/CE iau în 
considerare capacitatea solicitanților de a 
respecta cerințele pentru activitățile 
specifice din cadrul autorizației respective, 
astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile 
relevante din legislația Uniunii, în special 
din prezentul regulament.

(1) Deciziile cu privire la acordarea 
autorizațiilor sau a altor permise pentru 
desfășurarea de activități petroliere și 
gaziere offshore în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE iau în considerare 
capacitatea solicitanților de a respecta 
cerințele pentru activitățile specifice din 
cadrul licenței sau al autorizației 
respective, astfel cum sunt prevăzute de 
dispozițiile relevante din legislația Uniunii, 
în special din prezentul regulament. La 
luarea unor astfel de decizii autoritățile 
țin cont în mod corespunzător de eficiența 
prevenirii unui accident și de capacitățile 
de intervenție în caz de urgență, inclusiv 
prin utilizarea unor modele de analiză a 
timpilor de intervenție în cazul scurgerilor 
de petrol.

Or. en

Amendamentul 213
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deciziile cu privire la acordarea 
autorizațiilor pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu Directiva 94/22/CE iau în 
considerare capacitatea solicitanților de a 
respecta cerințele pentru activitățile 
specifice din cadrul autorizației 
respective, astfel cum sunt prevăzute de 
dispozițiile relevante din legislația Uniunii, 

(1) Deciziile cu privire la acordarea 
autorizațiilor în conformitate cu Directiva 
94/22/CE iau în considerare capacitatea 
solicitanților de a respecta cerințele pentru 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
planificate, astfel cum sunt prevăzute de 
dispozițiile relevante din legislația Uniunii, 
în special din prezentul regulament.
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în special din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui modificat pentru a include domeniul de aplicare a unei autorizații și pentru a 
se alinia cu definiția.

Amendamentul 214
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul unui conflict, opinia 
autorității care eliberează autorizațiile în 
conformitate cu Directiva 94/22/CE nu 
prevalează asupra opiniilor autorităților 
competente în domeniul sănătății, al 
siguranței și al mediului.

Or. en

Amendamentul 215
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care riscurile nu pot fi 
evitate sau gestionate la un nivel tolerabil, 
autoritatea competentă refuză orice 
permis sau autorizație de efectuare a unor 
activități petroliere și gaziere offshore.

Or. en
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Amendamentul 216
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele 
care pot rezulta din activitățile petroliere 
și gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, inclusiv evaluarea impactului 
asupra mediului, efectuată în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată. De 
asemenea, se ține cont în mod 
corespunzător de responsabilitatea 
întreprinderilor la scară mondială în ceea 
ce privește accidentele sau incidentele în 
care solicitantul a fost implicat, inclusiv 
de transparența și de eficiența oricăror 
măsuri de intervenție.

Or. en

Justificare

Este esențial să se ia în considerare responsabilitatea corporativă a solicitanților, inclusiv 
atunci când acționează în afara UE. Acea parte din cadrul alineatului care se referă la 
securitatea financiară ar trebui să fie mutată pentru a deveni un alineat aparte (a se vedea 
celălalt amendament).

Amendamentul 217
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității (2) În special, la evaluarea capacității 
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tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de riscurile, 
pericolele și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele care 
pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

tehnice și financiare a entităților care 
solicită permisul sau autorizația pentru 
desfășurarea de activități petroliere și 
gaziere offshore, se ține cont în mod 
corespunzător de riscurile, pericolele și 
orice alte informații relevante privind 
amplasamentul în cauză și etapa specifică a 
operațiunilor de explorare și producție, 
precum și de capacitățile financiare ale 
solicitanților, inclusiv orice garanție 
financiară sau capacitate de acoperire a 
răspunderii pentru toate daunele care pot 
rezulta din activitățile petroliere și gaziere 
offshore în cauză, în special răspunderea 
pentru daunele aduse mediului. De 
asemenea, se ține cont de 
responsabilitatea întreprinderilor la scară 
mondială în ceea ce privește accidentele 
sau incidentele în care solicitantul a fost 
implicat, inclusiv de transparența și de 
eficiența oricăror măsuri de intervenție.

Or. en

Amendamentul 218
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de 
riscurile, pericolele și orice alte informații 
relevante privind amplasamentul în cauză 
și etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și producție, precum și de 
capacitățile financiare ale solicitanților, 
inclusiv orice garanție financiară sau
capacitate de acoperire a răspunderii 
pentru daunele care pot rezulta din 
activitățile petroliere și gaziere offshore în 

(2) În special, autoritățile care eliberează 
autorizațiile evaluează dacă capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore este 
proporțională cu riscurile, pericolele și 
orice alte informații relevante privind 
amplasamentul în cauză și etapa specifică a 
operațiunilor de explorare și producție. Se 
va ține cont în mod corespunzător de 
garanția financiară și de capacitatea 
solicitanților de acoperire a răspunderii 
pentru daunele care pot rezulta din 
activitățile petroliere și gaziere offshore în 
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cauză, în special răspunderea pentru 
daunele aduse mediului.

cauză, în special răspunderea pentru 
daunele aduse mediului.

Înainte de a elibera autorizația, 
autoritățile care au această 
responsabilitate se consultă cu autoritățile 
competente, în temeiul prezentei directive.
Acestea iau în considerare, de asemenea, 
capacitatea globală a solicitantului de 
garantare a siguranței și de protecție a 
mediului.

Or. en

Amendamentul 219
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de 
riscurile, pericolele și orice alte informații 
relevante privind amplasamentul în cauză
și etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și producție, precum și de 
capacitățile financiare ale solicitanților, 
inclusiv orice garanție financiară sau 
capacitate de acoperire a răspunderii pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în cauză, în 
special răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, autoritățile competente 
evaluează capacitatea tehnică și 
financiară a entităților care solicită 
autorizația pentru desfășurarea de 
operațiuni petroliere și gaziere offshore 
planificate în temeiul Directivei 94/22/CE 
pentru a stabili dacă aceasta este 
proporțională cu riscurile, pericolele și 
orice alte informații relevante privind zona
autorizată și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție. Se va ține cont 
în mod corespunzător de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a răspunderii pentru daunele care 
pot rezulta din activitățile petroliere și 
gaziere offshore în cauză, în special 
răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

Statele membre pot lua în considerare, de 
asemenea, capacitatea anterioară a 
solicitantului de garantare a siguranței și 
de protecție a mediului, inclusiv istoricul 
solicitantului cu privire la incidente 
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majore în cazul cărora au fost stabilite 
răspunderea și neglijența solicitantului.

Or. en

Amendamentul 220
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, se 
ține cont în mod corespunzător de 
riscurile, pericolele și orice alte informații 
relevante privind amplasamentul în cauză 
și etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și producție, precum și de 
capacitățile financiare ale solicitanților, 
inclusiv orice garanție financiară sau 
capacitate de acoperire a răspunderii pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în cauză, în 
special răspunderea pentru daunele aduse 
mediului.

(2) În special, la evaluarea capacității 
tehnice și financiare a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
operațiuni petroliere și gaziere offshore 
planificate, se ține cont pe deplin de
riscurile, pericolele și orice alte informații 
relevante privind amplasamentul în cauză 
și etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și producție, precum și de 
capacitățile financiare ale solicitanților, 
inclusiv orice garanție financiară sau 
capacitate de acoperire a răspunderii pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore planificate în 
cauză, în special răspunderea pentru 
daunele aduse mediului.

Or. en

Amendamentul 221
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
nu acordă o autorizație decât dacă sunt 
mulțumite de măsura în care solicitantul 
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a dovedit dispozițiile necesare, sub forma 
unei garanții financiare, pentru a acoperi 
toate responsabilitățile care pot decurge 
din activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă. Entitățile care solicită 
autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore 
comunică toate elementele care dovedesc 
capacitatea lor tehnică și financiară, 
precum și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție. Autoritățile competente fac 
publice aceste informații.

Or. en

Amendamentul 222
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente nu acordă o 
licență sau o autorizație decât dacă sunt 
mulțumite de măsura în care solicitantul 
a dovedit dispozițiile necesare, sub forma 
unei garanții financiare, pe baza 
aranjamentelor stabilite de statele 
membre, pentru a acoperi toate 
responsabilitățile care pot decurge din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă.

Or. en



AM\911374RO.doc 73/274 PE494.690v01-00

RO

Amendamentul 223
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
nu acordă o autorizație decât dacă sunt 
mulțumite de măsura în care solicitantul 
a dovedit că dispozițiile necesare au fost 
luate sau vor fi luate, sub forma unei 
garanții financiare, pentru a acoperi 
responsabilitățile care pot decurge din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore.

Or. en

Amendamentul 224
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizațiile pentru operațiunile de 
explorare offshore a petrolului și gazelor 
și pentru operațiunile de producție se 
acordă separat.

(3) Operațiunile de producție nu trebuie 
să înceapă înainte ca toate informațiile 
relevante cu privire la un posibil impact 
asupra mediului și a siguranței, care au 
fost obținute în timpul explorării, să fie 
puse la dispoziția autorității competente și
înainte ca autorizația să fie eliberată.

Or. en

Amendamentul 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizațiile pentru operațiunile de 
explorare offshore a petrolului și gazelor și 
pentru operațiunile de producție se acordă
separat.

(3) Autorizațiile pentru operațiunile de 
explorare offshore a petrolului și gazelor, 
referitoare la aceeași zonă autorizată, se 
acordă progresiv, astfel încât informațiile 
colectate în urma activităților de 
explorare să poată fi luate în considerare 
de autoritatea care eliberează autorizațiile 
înainte de autorizarea operațiunilor de 
producție.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui modificat pentru a se alinia cu definițiile.

Amendamentul 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autorizațiile de prospectare se 
eliberează numai în urma unei evaluări a 
impactului asupra mediului, realizate în 
conformitate cu prevederile 
Directivei 2011/42/CE, și pe baza 
rezultatelor testelor seismice, geofizice și 
geochimice realizate anterior.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 227
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice 
alte informații relevante privind 
amplasamentul în cauză și etapa specifică 
a operațiunilor de explorare și producție.

(4) Se acordă o atenție deosebită mediilor 
marine și costiere sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special ecosistemelor 
care au un rol important pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, cum ar fi mlaștinile 
sărate și solul submarin de iarbă de mare; 
și zonele marine protejate, precum zonele 
speciale de conservare în sensul Directivei 
privind habitatele, zonele speciale de 
protecție în sensul Directivei privind 
păsările și zonele marine protejate, astfel 
cum a fost stabilit de către Uniune sau de 
către statele membre în cauză în cadrul 
acordurilor regionale sau internaționale 
semnate de acestea.

Or. en

Amendamentul 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
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activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție. Concret, se iau 
în considerare riscurile și posibilele efecte 
asupra resurselor vulnerabile din spațiile 
rețelei Natura 2000, precum și activitățile 
de pescuit, turistice și de captare a apei 
marine pentru desalinizare și 
aprovizionarea populației.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 229
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile care acordă autorizațiile în 
temeiul Directivei 94/22/CE iau în 
considerare riscurile, pericolele și orice alte 
informații relevante privind amplasamentul 
în cauză și etapa specifică a operațiunilor 
de explorare și producție.

(4) Atunci când evaluează capacitatea 
tehnică și financiară a entităților care 
solicită autorizația pentru desfășurarea de 
activități petroliere și gaziere offshore, 
autoritățile competente în temeiul 
Directivei 94/22/CE iau în considerare 
riscurile, pericolele și orice alte informații 
relevante privind amplasamentul în cauză 
și etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și producție. Autoritățile 
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competente se asigură că dispozițiile 
prevăzute la alineatul (2a) sunt 
proporționale cu aceste riscuri, pericole 
sau orice alte informații relevante 
referitoare la amplasamentul în cauză și 
la etapa desfășurării operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 230
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui acordată o atenție deosebită 
mediilor marine și costiere sensibile din 
punct de vedere ecologic, în special 
ecosistemelor care au un rol important 
pentru atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, cum ar fi 
mlaștinile sărate și solul submarin de 
iarbă de mare; și zonele marine protejate, 
precum zonele speciale de conservare în 
sensul Directivei privind habitatele, zonele 
speciale de protecție în sensul Directivei 
privind păsările și zonele marine 
protejate, astfel cum a fost stabilit de către 
Uniune sau de către statele membre în 
cauză în cadrul acordurilor regionale sau 
internaționale semnate de acestea.

Or. en

Amendamentul 231
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Entitățile care solicită autorizația 
pentru desfășurarea de activități 
petroliere și gaziere offshore comunică 
toate elementele care dovedesc 
capacitatea lor tehnică și financiară, 
precum și orice alte informații relevante 
referitoare la amplasamentul în cauză și 
la etapa specifică a operațiunilor de 
explorare și de producție. Autoritățile 
competente fac publice aceste informații.

Or. en

Amendamentul 232
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când decid dacă acordă sau 
nu autorizație pentru desfășurarea 
activităților petroliere și gaziere offshore 
în temeiul Directivei 94/22/CE, 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
acordă o atenție deosebită mediilor 
marine și costiere sensibile din punct de 
vedere ecologic, dintre care multe au un 
rol important pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 233
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când decid dacă acordă sau 
nu autorizație pentru desfășurarea 
activităților petroliere și gaziere offshore 
în temeiul Directivei 94/22/CE, 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
acordă o atenție deosebită mediilor 
marine și costiere sensibile din punct de 
vedere ecologic, dintre care multe au un 
rol important pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 234
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre evită autorizarea
oricărei operațiuni de explorare a 
hidrocarburilor offshore și de extracție în 
regiunea arctică.

Or. en

Amendamentul 235
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În termen de [un an de la adoptarea 
prezentului regulament], Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
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disponibilitatea instrumentelor de 
garanție financiară, însoțit de propuneri 
de aranjamente care să faciliteze 
furnizarea de garanții financiare.

Or. en

Amendamentul 236
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea publicului la procedurile de 
autorizare

Participarea publicului în temeiul 
Directivei 2001/42/CE, al 
Directivei 85/337/CEE, al 
Directivei 92/43/CEE și al 
Directivei 79/409/CEE

Or. en

Justificare

Participarea publicului este prevăzută deja în temeiul Directivei SEA (2001/42/CE), al 
Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (85/337/CEE), al Directivei privind 
habitatele (92/43/CEE) și în cadrul Directivei privind păsările (79/409/CEE). Cu excepția 
cerințelor existente, participarea publicului la etapa de acordare a licențelor este considerată 
a fi inutilă și inadecvată. Pentru a evita sarcini nerezonabile asupra autorităților de 
reglementare și a întreprinderilor din sector, articolul 5 ar trebui, prin urmare, să fie limitat 
la cerințele existente prevăzute de directive.

Amendamentul 237
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă oportunități timpurii și efective 
de a participa la procedurile de autorizare 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind participarea publicului în 
contextul aplicării Directivei 85/337/CEE, 
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în cadrul jurisdicției acestora, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa I la prezentul regulament. 
Procedurile în cauză sunt stabilite în anexa 
II la Directiva 2003/35/CE.

astfel cum a fost modificată, statele 
membre se asigură că publicului i se acordă 
oportunități timpurii și efective de a 
participa la procedurile de autorizare în 
cadrul jurisdicției acestora, în conformitate 
cu cerințele prevăzute în anexa I la 
prezentul regulament. Procedurile în cauză 
sunt stabilite în anexa II la 
Directiva 2003/35/CE.

Or. en

Amendamentul 238
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă oportunități timpurii și efective 
de a participa la procedurile de autorizare 
în cadrul jurisdicției acestora, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa I la prezentul regulament. 
Procedurile în cauză sunt stabilite în anexa 
II la Directiva 2003/35/CE.

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă oportunități timpurii și efective 
de a participa la procedurile de autorizare 
în cadrul jurisdicției acestora, în 
conformitate cu cerințele minime
prevăzute în anexa I la prezentul 
regulament. Procedurile în cauză sunt 
stabilite în anexa II la 
Directiva 2003/35/CE.

Or. en

Amendamentul 239
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot stabili sisteme mai 
detaliate de informare a publicului și de 
consultare a publicului vizat.

(2) Statele membre în a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
offshore pot stabili sisteme mai detaliate 
de informare a publicului și de consultare a 
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publicului vizat.

Or. en

Amendamentul 240
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora.

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora și 
nu conduc la divulgarea informațiilor 
strategice confidențiale.

Or. fr

Justificare

În furnizarea de informații publicului, trebuie să se respecte interesele economice și 
strategice ale operatorului. 

Amendamentul 241
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora.

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora și 
iau în considerare în mod corespunzător 
confidențialitatea și sensibilitatea 
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comercială.

Or. en

Amendamentul 242
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora.

(3) Participarea publicului este organizată 
astfel încât să se asigure că prezentarea 
informațiilor și implicarea publicului nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora și 
respectă confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul la justiție

(1) Statele membre se asigură, în 
conformitate cu sistemul legislativ intern 
aplicabil, că membrii publicului interesat 
au acces la o cale de atac în fața unei 
instanțe sau a unui alt organism 
independent și imparțial instituit în 
conformitate cu legea, prin care este 
contestată legalitatea de fond sau de 
procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a 
omisiunilor în contextul procedurilor de 
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autorizare și licențiere, atunci când este 
îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:
(a) aceștia au un interes suficient;
(b) aceștia invocă încălcarea unui drept, 
atunci când dispozițiile de procedură 
administrativă ale unui stat membru 
impun această condiție preliminară.
(2) Statele membre stabilesc momentul în 
care pot fi contestate deciziile, acțiunile 
sau omisiunile.
(3) Statele membre stabilesc ce înseamnă 
interes suficient și încălcarea unui drept 
în conformitate cu obiectivul de a acorda 
publicului interesat un acces larg la 
justiție.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului și care 
îndeplinește toate condițiile prevăzute de 
dreptul național este considerat suficient 
în sensul alineatului (1) litera (a).
Se consideră că aceste organizații au 
drepturi care pot fi încălcate în sensul 
alineatului (1) litera (b).
(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu exclud 
posibilitatea unei căi de atac prealabile în 
fața unei autorități administrative și nu 
aduc atingere obligației de a epuiza toate 
căile de atac administrative înainte de a 
iniția o cale de atac judiciară, atunci când 
legislația internă prevede această 
obligație.
Orice astfel de procedură trebuie să fie 
corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost 
care să nu fie prohibitiv.
(5) Statele membre se asigură că 
informațiile practice privind accesul la 
căile de atac administrative și judiciare 
sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en
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Justificare

Repetarea dispozițiilor articolului 25 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale în 
vederea asigurării consecvenței cu Convenția de la Aarhus.

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instalațiile sunt operate doar în zone 
autorizate, de către entități autorizate sau 
de către entități pe care acestea le 
contractează și numesc în acest scop și 
care sunt aprobate de statele membre.

(1) Instalațiile și infrastructura conectată
sunt operate doar în zone autorizate, de 
către entități autorizate sau de către 
entități-operatori numite în acest scop și 
care sunt aprobate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 245
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instalațiile sunt operate doar în zone 
autorizate, de către entități autorizate sau 
de către entități pe care acestea le 
contractează și numesc în acest scop și care 
sunt aprobate de statele membre.

(1) Instalațiile sunt operate doar în zone 
autorizate, de către entități autorizate sau 
de către entități pe care acestea le 
contractează și numesc în acest scop și care 
sunt aprobate de autoritățile care 
eliberează autorizațiile.

Or. en

Amendamentul 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Entitatea autorizată se asigură că 
operatorul desemnat este în măsură să 
îndeplinească în mod satisfăcător 
funcțiile și obligațiile în conformitate cu 
cerințele prevăzute de prezentul 
regulament și să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura că funcțiile 
și obligațiile sunt realizate în conformitate 
cu aceste cerințe.

Or. en

Justificare

Un nou alineat este propus pentru a sublinia responsabilitatea entității autorizate în legătură 
cu capacitățile, funcțiile și obligațiile operatorului.

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
consideră că persoana numită de entitatea 
autorizată nu este competentă pentru a 
acționa în calitate de operator al unei 
instalații sau de operator al sondei, 
entitatea autorizată este informată în acest 
sens și își asumă toate responsabilitățile pe 
care le are un operator în temeiul 
prezentului regulament.

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
informează autoritatea care eliberează 
autorizațiile într-un stat membru că 
operatorul nu este competent pentru a 
îndeplini funcțiile și obligațiile relevante, 
entitatea autorizată este informată în acest 
sens de autoritatea de care eliberează 
autorizațiile; de asemenea, aceasta își 
asumă responsabilitatea pentru 
executarea funcțiilor și a obligațiilor și 
numește un operator înlocuitor, cât mai 
curând posibil.

Or. en



AM\911374RO.doc 87/274 PE494.690v01-00

RO

Justificare

Aceasta pare să sugereze că, în cazul în care autoritatea competentă conchide că o entitate 
nu este competentă să acționeze în calitate de operator, entitatea autorizată ar trebui să o 
înlocuiască. Cu toate acestea, entitatea autorizată este adesea un grup de întreprinderi, și nu 
o singură persoană sau întreprindere. Un astfel de grup nu ar fi întotdeauna acceptabil în 
calitate de operator și se poate insista asupra faptului ca responsabilitatea să fie asumată de 
o singură entitate juridică.

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instalațiile prevăzute la alineatul (1) nu 
pot demara sau continua operațiunile fără 
ca un raport privind riscurile majore să fie 
prezentat în condițiile și termenele 
menționate la articolele 10 și 11 și fără ca 
acesta să fie aprobat de către autoritatea 
competentă în conformitate cu prezentul 
regulament.

(3) Instalațiile prevăzute la alineatul (1) nu 
pot demara sau continua operațiunile în 
cadrul zonelor autorizate fără ca un raport 
privind riscurile majore să fie prezentat în 
temeiul articolelor 10 și 11 și fără ca 
acesta să fie aprobat de către autoritatea 
competentă în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operațiunile la sondă și cele combinate
nu pot fi efectuate decât dacă raportul 
privind riscurile majore referitor la 
instalație a fost aprobat în temeiul 
alineatului (3) de la prezentul articol. Mai 
mult, operațiunile nu pot fi demarate și 
efectuate fără ca o notificare privind 
operațiunile la sondă sau cele combinate

(4) Operațiunile combinate și operațiunile
la sondă nu pot fi efectuate decât dacă 
raportul privind riscurile majore referitor la 
instalație a fost aprobat în temeiul 
alineatului (3) de la prezentul articol. Mai 
mult, operațiunile nu pot fi demarate și 
efectuate fără ca o notificare privind 
operațiunile combinate sau o notificare 
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să fie prezentată autorității competente în 
condițiile și termenele menționate la 
articolele 13 și 14 sau în cazul în care 
autoritatea competentă formulează obiecții 
cu privire la conținutul notificării.

privind operațiunile la sondă să fie 
prezentată autorității competente în temeiul 
articolelor 13 și 14, sau în cazul în care 
autoritatea competentă formulează obiecții 
cu privire la conținutul unei notificări.

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui să fie elaborată din nou pentru a îmbunătăți claritatea și pentru a elimina 
trimiterea la „condiții și termene”, care este superfluă.

Amendamentul 250
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE, cauzate de 
activitățile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
orice entitate care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată. Procedura 
de aprobare pentru operațiunile prevăzute 
de prezentul regulament nu aduce 
atingere răspunderii pe care o are
entitatea autorizată.

(1) Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE, cauzate de 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
operatorul care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată.

Or. en

Amendamentul 251
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională competentă Autoritatea competentă

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care desfășoară 
activități petroliere și gaziere offshore sub 
jurisdicție proprie desemnează o autoritate 
competentă responsabilă pentru obligațiile 
stabilite în prezentul regulament.

(1) Statele membre care desfășoară 
operațiuni petroliere și gaziere offshore 
sub jurisdicție proprie desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
obligațiile referitoare la domeniul de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă desemnată în 
conformitate cu alineatul (1) este 
responsabilă pentru următoarele sarcini:

(2) Autoritatea competentă desemnată în 
conformitate cu alineatul (1) are cel puțin 
următoarele obligații:

Or. en

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



PE494.690v01-00 90/274 AM\911374RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea inspecțiilor, a investigațiilor
și luarea măsurilor de executare;

(b) supravegherea respectării de către 
operatori și proprietari a prezentelor 
dispoziții legislative, prin efectuarea de 
inspecții și investigații și luarea măsurilor 
de executare;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă este 
organizată în conformitate cu dispozițiile 
articolului 19 astfel încât să se asigure 
îndeplinirea independentă a eventualelor 
sarcini în conflict, expertiza și eficacitatea 
generală în reglementarea activităților 
petroliere și gaziere offshore.

(3) Autoritățile competente care 
îndeplinesc obligații în aplicarea 
prezentului regulament sunt independente 
funcțional de acele organisme ale statelor 
membre care exercită funcții în legătură 
cu dezvoltarea economică a statului 
membru, îndeosebi eliberarea 
autorizațiilor în conformitate cu 
Directiva 94/22/CE și stabilirea politicii 
privind veniturile aferente și colectarea 
lor, pe de altă parte.

Or. en

Justificare

Cerința ca autoritățile competente să fie independente funcțional de organismul responsabil 
cu eliberarea autorizațiilor și stabilirea politicii privind veniturile aferente și colectarea lor, 
pe de altă parte, sunt deosebit de importante, reprezentând o lecție esențială în urma celor 
întâmplate în Golful Mexic.

Amendamentul 256
Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu prezentul regulament.

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu prezentul regulament.
Acestea instituie mecanisme adecvate de 
supraveghere pentru a monitoriza 
independența și eficacitatea autorității 
competente și iau toate măsurile necesare 
pentru a aplica îmbunătățiri în acest sens.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale
în conformitate cu prezentul regulament.

(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de resurse 
umane și financiare adecvate pentru 
îndeplinirea obligațiilor care le revin în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 258
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de resurse 

(4) Statele membre sub a căror jurisdicție 
se desfășoară activități petroliere și 
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adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu prezentul regulament.

gaziere offshore se asigură că autoritatea 
competentă dispune de resurse adecvate 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 259
Silvia-Adriana Țicău

 Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu prezentul regulament.

(4) Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă dispune de 
autoritatea necesară și resurse adecvate 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. ro

Amendamentul 260
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Controlul de către agenție a siguranței 
operațiunilor offshore
(1) Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA) sau o nouă agenție 
înființată în acest scop, denumită în 
continuare „agenția”, furnizează 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maximum a riscurilor și 
punerea în aplicare în mod corespunzător 
a legislației Uniunii în domeniul 
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siguranței operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore.
(2) Agenția se asigură că statele membre 
respectă pe deplin toate dispozițiile 
prezentului regulament prin intermediul 
unor măsuri precum auditul autorităților 
competente și evaluări ale aranjamentelor 
naționale privind procesele de autorizare 
și intervențiile în caz de urgență.
(3) Agenția are, în plus, următoarele 
responsabilități în ceea ce privește 
intervenția în caz de urgență:
(i) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(ii) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere, care se 
întind în afara apelor UE;
(iii) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile corective;
(4) Agenția promovează la nivel 
internațional standarde ridicate de 
siguranță și cele mai bune practici în ceea 
ce privește operațiunile
petroliere și gaziere offshore, prin 
intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.

Or. en

Amendamentul 261
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Controlul de către agenție a siguranței 

operațiunilor offshore
(1) Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA) sau o nouă agenție 
înființată în acest scop, denumită în 
continuare „agenția”, furnizează 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maximum a riscurilor și 
punerea în aplicare în mod corespunzător 
a legislației Uniunii în domeniul 
siguranței operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore.
(2) Agenția revizuiește autorizațiile în 
temeiul dispozițiilor prezentului 
regulament, controlează autoritățile 
competente și supraveghează inspecțiile, 
precum și sistemele de intervenție în caz 
de urgență ale statelor membre.
(3) Agenția are, în plus, următoarele 
responsabilități în ceea ce privește 
intervenția în caz de urgență:
(i) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(ii) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere, care se 
întind în afara apelor UE;
(iii) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
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în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile corective;
Agenția promovează la nivel internațional 
standarde ridicate de siguranță și cele mai 
bune practici în ceea ce privește 
operațiunile petroliere și gaziere offshore, 
prin intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.

Or. en

Amendamentul 262
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a (nou)
Controlul de către agenție a siguranței 
operațiunilor offshore
(1) Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA) sau o nouă agenție 
înființată în acest scop, denumită în 
continuare „Agenția”, furnizează 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maxim a riscurilor și 
punerea în aplicare în mod corespunzător 
a legislației Uniunii în domeniul 
siguranței operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore.
(2) Agenția se asigură că statele membre 
respectă pe deplin toate dispozițiile 
prezentului regulament prin intermediul 
unor măsuri precum auditul autorităților 
competente și evaluări ale aranjamentelor 
naționale privind procesele de autorizare 
și intervențiile în caz de urgență.
(3) Agenția promovează la nivel 
internațional standarde ridicate de 
siguranță și cele mai bune practici în ceea 
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ce privește operațiunile petroliere și 
gaziere offshore, prin intermediul 
forumurilor regionale și mondiale 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 263
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Agenția Europeană pentru Siguranță 

Maritimă (EMSA)
EMSA are următoarele responsabilități:
1. supraveghează inspecțiile, precum și 
sistemele de intervenție în caz de urgență 
ale statelor membre;
2. în ceea ce privește intervenția în caz de 
urgență:
(a) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau a navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(b) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere care se 
întind în afara apelor UE;
(c) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
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ceea ce privește măsurile corective;
3. promovează la nivel internațional 
standarde ridicate de siguranță și cele mai 
bune practici în ceea ce privește 
operațiunile petroliere și gaziere offshore, 
prin intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.

Or. en

Amendamentul 264
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Responsabilitățile Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă
Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă:
(i) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol;
(ii) acordă asistență statelor membre 
pentru elaborarea și punea în aplicare a 
planurilor de intervenție de urgență în 
urma unui accident major, îndeosebi 
atunci când există efecte transfrontaliere, 
inclusiv în cazul impactului 
transfrontalier în afara apelor Uniunii.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii 
prevăzute la articolul 39, operatorul unei 
instalații de producție sau al unei instalații 
neproductive prezintă autorității 
competente următoarele documente:

(1) Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii 
prevăzute la articolul 39, operatorul unei 
instalații de producție prezintă autorității 
competente următoarele documente:

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unei instalații planificate pentru 
producție, o notificare privind proiectarea 
în conformitate cu cerințele din anexa II 
partea 1;

(a) în cazul unei instalații planificate pentru 
producție, o notificare privind proiectarea 
în conformitate cu cerințele minime din 
anexa II partea 1;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un raport privind riscurile majore care
include detaliile menționate la articolele 
10 și 11;

(b) în cazul unei instalații de producție 
existente, care trebuie să fie mutată într-
un nou loc de producție în care să fie 
exploatată, o notificare de mutare în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa II partea 1;

Or. en
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Amendamentul 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un plan intern de intervenție în caz de 
urgență prevăzut la articolul 12, inclus în
raportul privind riscurile majore;

(c) un raport privind riscurile majore care 
include detaliile menționate la 
articolul 10;

Or. en

Justificare

Se sugerează faptul că aceste cerințe ar trebui să fie transferate la anexa II, în care se 
prezintă în detaliu o listă completă a cerințelor de transmitere.

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o sinteză a politicii operatorului în 
ceea ce privește prevenirea accidentelor 
majore în conformitate cu articolul 18, 
inclusă în raportul privind riscurile 
majore.

eliminat

Or. en

Justificare

Se sugerează faptul că aceste cerințe ar trebui să fie transferate la anexa II, în care se 
prezintă în detaliu o listă completă a cerințelor de transmitere.

Amendamentul 270
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada garanției financiare a 
operatorului;

Or. en

Amendamentul 271
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada garanției financiare a 
operatorului.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă primește 
notificarea privind proiectarea cu cel 
puțin 24 de săptămâni înainte de 
prezentarea prevăzută a raportului
privind riscurile majore care vizează 
operațiunea planificată.

(2) Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii 
prevăzute la articolul 39, operatorul unei 
instalații neproductive prezintă autorității 
competente un raport privind riscurile 
majore, care conține detaliile menționate 
la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul privind riscurile majore este 
notificat autorității competente în 
termenul stabilit de autoritatea 
competentă și, cel târziu, cu 12 săptămâni 
înainte de data estimată pentru începerea 
operațiunii.

(3) Autoritatea competentă primește 
notificarea privind proiectarea într-un 
stadiu suficient de timpuriu al inițiativei 
propuse, pentru a permite operatorului să 
ia în considerare eventualele probleme 
semnalate de autoritatea competentă în 
finalizarea formei finale și pregătirea 
raportului privind riscurile majore.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă primește 
notificarea de mutare într-un stadiu 
suficient de timpuriu al inițiativei 
propuse, pentru a permite operatorului să 
ia în considerare eventualele probleme 
semnalate de autoritatea competentă în 
cursul pregătirii raportului privind
riscurile majore.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care o instalație de 
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producție existentă urmează să pătrundă 
sau să părăsească apele unui stat 
membru, autoritățile competente relevante 
trebuie să fie notificate în scris înainte de 
data la care se prevede că instalația de 
producție să pătrundă în sau să 
părăsească apele statului membru.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În cazul în care există o modificare 
substanțială a notificării privind 
proiectarea sau mutarea înainte de 
transmiterea raportului privind riscurile 
majore, autoritatea competentă este 
informată cât mai curând posibil în 
legătură cu modificarea respectivă.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Autoritatea competentă primește 
raportul privind riscurile majore cel târziu 
cu 24 de săptămâni înainte de data 
estimată pentru începerea operațiunii sau 
într-un termen indicat de autoritatea 
competentă.

Or. en
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Amendamentul 278
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind riscurile majore referitor 
la o instalație de producție

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text; adoptarea sa presupune efectuarea modificărilor 
corespunzătoare în întregul text.

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție 
include, cel puțin, detaliile menționate în 
anexa II părțile 2 și 5 și trebuie revizuit, 
dacă este cazul. Reprezentanții 
lucrătorilor sunt consultați în elaborarea 
raportului privind riscurile majore.

Or. en

Amendamentul 280
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5, precum și elemente care dovedesc 
luarea în considerare a opiniilor 
reprezentanților lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 281
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care sunt aduse modificări 
semnificative instalației de producție sau 
este prevăzută demontarea instalației, 
raportul privind riscurile majore care 
vizează o instalație de producție este 
modificat în conformitate cu anexa II 
partea 6 și prezentat autorității competente.

(3) În cazul în care sunt aduse modificări 
semnificative instalației de producție, care 
ar presupune o modificare substanțială a 
actualului raport privind riscurile majore,
sau este prevăzută demontarea instalației, 
raportul privind riscurile majore care 
vizează o instalație de producție este 
modificat în conformitate cu anexa II 
partea 6 și prezentat autorității competente.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care sunt aduse modificări 
semnificative instalației de producție sau 
este prevăzută demontarea instalației, 
raportul privind riscurile majore care 

(3) În cazul în care trebuie aduse 
modificări instalației de producție care 
modifică în mod substanțial riscul de 
accidente majore sau este prevăzută 
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vizează o instalație de producție este 
modificat în conformitate cu anexa II 
partea 6 și prezentat autorității competente.

demontarea unei instalații de producție 
fixe, raportul privind riscurile majore care 
vizează o instalație de producție este 
modificat în conformitate cu cerințele 
minime prevăzute la anexa II partea 6 și 
prezentat autorității competente.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui să impună revizuirea de rutină a raportului privind riscurile majore 
pentru ca acesta să fie mereu actualizat. Întrucât instalațiile mobile nu sunt dezasamblate la 
fața locului, această cerință ar trebui să se aplice doar pentru instalațiile fixe.

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, autoritatea 
competentă solicită informațiile 
suplimentare sau modificări ale
documentelor depuse.

(4) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, la cererea 
autorității competente, operatorul 
furnizează aceste informații și efectuează 
modificările necesare în cadrul raportului 
privind riscurile majore care a fost 
prezentat.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui să fie modificat, astfel încât obligația să revină operatorului, nu 
autorității competente.

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu alineatul (3), 
raportul modificat privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție este 
prezentat autorității competente în 
termenul menționat de autoritatea 
competentă și, cel târziu, cu 6 săptămâni
înainte de începerea lucrărilor planificate. 
Lucrările planificate nu sunt demarate
decât după ce autoritatea competentă a
aprobat raportul modificat privind riscurile 
majore referitor la instalația de producție.

(5) În conformitate cu alineatul (3), 
raportul modificat privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție este 
prezentat autorității competente cel târziu 
cu 12 săptămâni înainte de începerea 
lucrărilor planificate, sau într-un termen 
indicat de autoritatea competentă. Orice 
propunere de modificare a procedurilor și 
a măsurilor din actualul raport privind 
riscurile majore nu sunt aplicate decât 
după ce autoritatea competentă a aprobat 
raportul modificat privind riscurile majore 
referitor la instalația de producție.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cel puțin la fiecare 5 ani sau cu o 
frecvență mai ridicată, raportul privind 
riscurile majore referitor la o instalație de 
producție face obiectul unei revizuiri 
periodice de către operator, astfel cum este 
prevăzut de autoritatea competentă, iar 
rezultatele revizuirii sunt notificate
autorității competente.

(6) Cel puțin la fiecare 5 ani sau cu o 
frecvență mai ridicată, raportul privind 
riscurile majore referitor la o instalație de 
producție face obiectul unei revizuiri 
periodice de către operator, astfel cum este 
prevăzut de autoritatea competentă. Un 
rezumat al revizuirii este transmis 
autorității competente în termen de 
28 de zile de la încheierea acesteia sau, în 
cazul în care autoritatea competentă a 
solicitat revizuirea, într-un termen indicat 
de aceasta.

Or. en

Amendamentul 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include detaliile menționate în anexa II 
părțile 3 și 5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include, cel puțin, detaliile menționate în 
anexa II părțile 3 și 5 și trebuie revizuit, 
dacă este cazul. Reprezentanții 
lucrătorilor sunt consultați în elaborarea 
raportului privind riscurile majore.

Or. en

Justificare

Prezentul articol ar trebui să impună revizuirea de rutină a raportului privind riscurile 
majore, pentru ca acesta să fie mereu actualizat.

Amendamentul 287
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include detaliile menționate în anexa II 
părțile 3 și 5.

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include detaliile menționate în anexa II 
părțile 3 și 5, precum și elemente care 
dovedesc luarea în considerare a opiniilor 
reprezentanților lucrătorilor.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2



PE494.690v01-00 108/274 AM\911374RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt aduse modificări 
semnificative instalației neproductive sau 
este prevăzută demontarea instalației, 
raportul privind riscurile majore care 
vizează o instalație neproductivă este 
modificat în conformitate cu anexa II 
partea 6 [cu excepția alineatului (4)] și 
prezentat autorității competente.

(2) În cazul în care trebuie aduse 
modificări instalației neproductive care 
modifică în mod substanțial riscul de 
accidente majore sau este prevăzută 
demontarea unei instalații de producție 
fixe, raportul privind riscurile majore care 
vizează o instalație neproductivă este 
modificat în conformitate cu cerințele 
minime prevăzute în anexa II partea 6 [cu 
excepția alineatului (4)] și prezentat 
autorității competente.

Or. en

Justificare

Întrucât instalațiile mobile nu sunt dezasamblate la fața locului, această cerință ar trebui să 
se aplice doar pentru instalațiile fixe.

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei instalații fixe 
neproductive, raportul modificat privind 
riscurile majore, în conformitate cu 
alineatul (2), este prezentat autorității 
competente în termenul menționat de 
autoritatea competentă și, cel târziu, cu 2 
săptămâni înainte de începerea lucrărilor 
planificate. Lucrările planificate nu sunt 
demarate decât după ce autoritatea 
competentă a aprobat raportul modificat 
privind riscurile majore referitor la o 
instalație neproductivă.

(3) În cazul unei instalații fixe 
neproductive, raportul modificat privind 
riscurile majore, în conformitate cu 
alineatul (2), este prezentat autorității 
competente cel târziu cu 12 săptămâni 
înainte de începerea lucrărilor planificate, 
sau într-un termen indicat de autoritatea 
competentă. Orice propunere de 
modificare a procedurilor și a măsurilor 
în actualul raport privind riscurile majore
nu sunt aplicate decât după ce autoritatea 
competentă a aprobat raportul modificat 
privind riscurile majore referitor la 
instalația de producție.

Or. en
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Amendamentul 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unei instalații mobile 
neproductive, raportul modificat privind 
riscurile majore, în conformitate cu 
alineatul (2), este prezentat autorității 
competente în termenul menționat de 
autoritatea competentă și, cel târziu, cu 2 
săptămâni înainte de momentul în care 
instalația trebuie să demareze operațiunile. 
Instalația nu poate fi exploatată decât după 
ce autoritatea competentă a aprobat 
raportul modificat privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă.

(4) În cazul unei instalații fixe 
neproductive, raportul modificat privind 
riscurile majore, în conformitate cu 
alineatul (2), este prezentat autorității 
competente cel târziu cu 12 săptămâni
înainte de începerea lucrărilor planificate, 
sau într-un termen indicat de autoritatea 
competentă. Instalația nu poate fi 
exploatată decât după ce autoritatea 
competentă a aprobat raportul modificat 
privind riscurile majore referitor la o 
instalație neproductivă.

Or. en

Amendamentul 291
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, autoritatea 
competentă solicită informațiile 
suplimentare sau modificări ale
documentelor depuse.

(5) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, la cererea 
autorității competente, operatorul 
furnizează aceste informații și efectuează 
modificările necesare în cadrul raportului 
privind riscurile majore care a fost 
prezentat.

Or. en
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Amendamentul 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, autoritatea 
competentă solicită informațiile 
suplimentare sau modificări ale
documentelor depuse.

(5) În cazul în care sunt necesare informații 
suplimentare în vederea acceptării unui 
raport privind riscurile majore, la cererea 
autorității competente, operatorul 
furnizează aceste informații și efectuează 
modificările necesare în cadrul raportului 
privind riscurile majore care a fost 
prezentat.

Or. en

Justificare

Prezentul articol ar trebui să fie modificat, astfel încât obligația să revină operatorului, nu 
autorității competente.

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cel puțin la fiecare 5 ani sau cu o 
frecvență mai ridicată, raportul privind 
riscurile majore referitor la o instalație 
neproductivă face obiectul unei revizuiri 
periodice de către operator, astfel cum este 
prevăzut de autoritatea competentă. 
Rezultatele revizuirii sunt notificate
autorității competente.

(6) Cel puțin la fiecare 5 ani sau cu o 
frecvență mai ridicată, raportul privind 
riscurile majore referitor la o instalație 
neproductivă face obiectul unei revizuiri 
periodice de către operator, astfel cum este 
prevăzut de autoritatea competentă. Un 
rezumat al revizuirii este transmis 
autorității competente în termen de 
28 de zile de la încheierea acesteia sau, în 
cazul în care autoritatea competentă a 
solicitat revizuirea, într-un termen indicat 
de aceasta.

Or. en
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Amendamentul 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii pregătesc planuri interne de 
intervenție în caz de urgență ținând seama 
de evaluările riscului de accidente majore, 
efectuate pe parcursul pregătirii celui mai 
recent raport privind riscurile majore. În 
cazul forajului unei sonde de pe o instalație 
mobilă neproductivă, evaluarea riscului 
efectuată ca urmare a notificării privind 
sonda ar trebui să fie inclusă în planul de 
intervenție în caz de urgență pentru 
instalația respectivă.

(1) Operatorii pregătesc planuri interne de 
intervenție în caz de urgență ținând seama 
de evaluările riscului de accidente majore, 
efectuate pe parcursul pregătirii celui mai 
recent raport privind riscurile majore. În 
cazul forajului unei sonde de pe o instalație 
mobilă neproductivă, planul intern de 
intervenție în caz de urgență este transmis 
autorității competente împreună cu 
notificarea relevantă privind sonda.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul instalațiilor de producție și al 
celor neproductive, planul intern de 
intervenție în caz de urgență este prezentat
autorității competente ca parte a 
raportului privind riscurile majore.

(2) În cazul instalațiilor de producție și al 
celor neproductive, operatorul prezintă 
autorității competente planul intern de 
intervenție în caz de urgență împreună cu 
raportul privind riscurile majore.

Or. en

Amendamentul 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care planul intern de 
intervenție în caz de urgență este 
modificat datorită caracteristicilor 
speciale legate de locul de amplasare a 
sondei, instalațiile neproductive care 
efectuează operațiuni la sondă ar trebui 
să notifice autoritatea competentă cu 
privire la respectiva modificare adusă 
planului atunci când prezintă notificarea 
privind sonda.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest lucru este inutil, întrucât articolul 12 alineatul (1) indică faptul că planul trebuie 
prezentat cu fiecare evaluare a riscurilor efectuată ca urmare a notificării privind 
operațiunile la sondă.

Amendamentul 297
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorii dovedesc faptul că un 
echipament pentru oprirea oricăror 
scurgeri posibile este disponibil, pentru a 
permite utilizarea acestuia în timp util în 
cazul unui accident major.

Or. en

Amendamentul 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Echipamentele pentru oprirea 
eventualelor scurgeri sunt disponibile în 
aceste amplasamente pentru a permite 
utilizarea lor în timp util în cazul 
producerii unui accident major.

Or. en

Justificare

Sugestie alternativă la amendamentul 35 din proiectul de raport elaborat de dl Belet. 
Dispozitivele de închidere pot fi transportate pe calea aerului, astfel încât este posibil ca 
mențiunea „apropierea” să nu fie adecvată.

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu cel puțin 21 de zile înainte de 
începerea unei operațiuni la sondă, 
operatorul sondei trimite autorității 
competente o notificare care include 
detaliile referitoare la proiectarea sondei și 
la exploatarea acesteia în conformitate cu 
cerințele din anexa II partea 4.

(1) Operatorul sondei trimite autorității 
competente o notificare care include 
detaliile referitoare la proiectarea sondei și 
la operațiunile la sondă propuse în 
conformitate cu cerințele minime din anexa 
II partea 4, cel târziu cu 21 de zile înainte 
de începerea operațiunilor la sondă sau 
într-un termen indicat de autoritatea 
competentă.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și ia măsurile pe care le 
consideră necesare înainte ca operațiunea
la sondă să poată începe.

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și, dacă se consideră necesar,
ia măsurile corespunzătoare înainte ca 
operațiunile la sondă să poată începe.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sondei notifică imediat 
autoritatea competentă în legătură cu orice 
modificare semnificativă adusă detaliilor 
din notificarea privind operațiunile la 
sondă și informează simultan 
examinatorul independent al sondei în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3) 
litera (b).

(3) Operatorul sondei notifică imediat 
autoritatea competentă în legătură cu orice 
modificare semnificativă adusă detaliilor 
din notificarea privind operațiunile la 
sondă. Operatorul sondei va implica 
examinatorul independent în conformitate 
cu articolul 15 alineatul (3) litera (b).

Or. en

Justificare

Această succesiune de evenimente nu este logică. Operatorul sondei trebuie să implice 
examinatorul independent în pregătirea unei modificări semnificative înainte de transmiterea 
acesteia autorității competente. O modificare este sugerată pentru a reflecta acest lucru.

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care operațiunile la sondă 
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implică riscul unei scurgeri neprevăzute 
de hidrocarburi din sondă, operatorul 
prezintă rapoarte autorității competente în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa II partea 4A. Rapoartele sunt 
transmise săptămânal, începând cu data 
începerii operațiunilor la sondă, sau la 
intervale indicate de autoritatea 
competentă.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul unei instalații care trebuie să 
participe la o operațiune combinată trimite 
autorității competente o notificare care 
conține detalii privind operațiunea 
combinată în conformitate cu cerințele din 
anexa II partea 7. Operatorii instalațiilor în 
cauză pot conveni ca unul dintre aceștia să 
pregătească, în numele tuturor, notificarea 
privind operațiunile combinate. Notificarea 
este trimisă, cel târziu, cu 21 de zile înainte 
de începerea operațiunilor combinate.

(1) Operatorul unei instalații care trebuie să 
participe la operațiuni combinate prezintă
autorității competente o notificare care 
conține detalii privind operațiunile 
combinate în conformitate cu cerințele 
minime din anexa II partea 7. În cazul în 
care există mai mulți operatori ai 
instalațiilor implicați în operațiunile 
combinate, operatorii ar trebui să convină 
ca unul dintre aceștia să pregătească 
notificarea privind operațiunile combinate. 
Notificarea este trimisă, cel târziu, cu 21 de 
zile înainte de începerea operațiunilor 
combinate sau într-un termen indicat de 
autoritatea competentă.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și ia măsurile pe care le 
consideră necesare înainte ca operațiunea 
combinată să poată începe.

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și ia măsurile pe care le 
consideră necesare înainte ca operațiunile 
combinate să poată începe.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul care a pregătit notificarea 
informează fără întârziere autoritatea 
competentă în legătură cu orice modificare 
semnificativă adusă detaliilor din 
notificare.

(3) Operatorul care a pregătit notificarea 
informează fără întârziere autoritatea 
competentă în legătură cu orice modificare 
de substanță semnificativă adusă 
notificării privind operațiunile combinate.

Or. en

Amendamentul 306
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea de către organisme terțe 
independente

Verificarea de către organisme 
independente

Or. fr

Amendamentul 307
Rachida Dati
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Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea de către organisme terțe 
independente

Verificarea de către organisme 
independente

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 308
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea de către organisme terțe 
independente

Verificarea de către organisme
independente

Or. en

Amendamentul 309
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 
inclusă în raportul privind riscurile majore, 
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inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

în conformitate cu articolul 18.

Or. en

Amendamentul 310
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 
inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente pentru ciclul 
de viață al unei instalații sau sonde și 
descriu sistemele respective în prezentarea 
privind sistemul de gestionare a siguranței 
prezentat împreună cu raportul privind 
riscurile majore, în conformitate cu 
articolele 10 și 11.

Or. en

Justificare

Verificarea de către organisme independente ar trebui să înceapă cât de timpuriu și ar trebui 
să se aplice întregului ciclu de viață al instalației sau al sondei. Acest principiu important 
trebuie să fie mai clar la articolul 15.

Amendamentul 311
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 
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privind prevenirea accidentelor majore 
inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

Or. fr

Amendamentul 312
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor de 
către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 
inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

(1) Operatorii stabilesc sisteme de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente și descriu 
sistemele respective în sinteza politicii 
privind prevenirea accidentelor majore 
inclusă în raportul privind riscurile majore, 
în conformitate cu articolul 18.

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale.

Amendamentul 313
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rezultatele verificării de către 
organisme independente nu aduc atingere 
răspunderii pe care o are operatorul 
pentru funcționarea corectă și în condiții 
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de siguranță a echipamentului și a 
sistemelor în curs de verificare.

Or. en

Amendamentul 314
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Selectarea unui organism terț
independent și proiectarea sistemelor de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente respectă 
criteriile din anexa II partea 5.

(2) Selectarea unui organism independent 
de verificare și proiectarea sistemelor de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente respectă 
criteriile din anexa II partea 5.

Or. en

Amendamentul 315
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Selectarea unui organism terț
independent și proiectarea sistemelor de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente respectă 
criteriile din anexa II partea 5.

(2) Selectarea unui organism independent 
de verificare și proiectarea sistemelor de 
verificare și de examinare a sondelor de 
către organisme independente respectă, cel 
puțin, criteriile din anexa II partea 5.

Or. en

Amendamentul 316
Gaston Franco
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Selectarea unui organism terț
independent și proiectarea sistemelor de 
verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a sondelor 
de către organisme independente respectă 
criteriile din anexa II partea 5.

(2) Selectarea unui organism independent 
și proiectarea sistemelor de verificare și de 
examinare a sondelor de către organisme 
independente respectă criteriile din 
anexa II partea 5. 

Or. fr

Amendamentul 317
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Selectarea unui organism terț
independent și proiectarea sistemelor de 
verificare de către organisme terțe
independente și de examinare a sondelor de 
către organisme independente respectă 
criteriile din anexa II partea 5.

(2) Selectarea unui organism independent 
și proiectarea sistemelor de verificare de 
către organisme independente și de 
examinare a sondelor de către organisme 
independente respectă criteriile din 
anexa II partea 5.

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 318
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemul de verificare a instalațiilor de 
producție și a celor neproductive de către 
organisme terțe independente se instituie:

(3) Sistemele de verificare de către 
organisme independente se instituie:

Or. en

Amendamentul 319
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemul de verificare a instalațiilor de 
producție și a celor neproductive de către 
organisme terțe independente se instituie:

(3) Sistemul de verificare a instalațiilor de 
producție și a celor neproductive de către 
organisme independente se instituie:

Or. en

Amendamentul 320
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemul de verificare a instalațiilor de 
producție și a celor neproductive de către 
organisme terțe independente se instituie:

(3) Sistemul de verificare a instalațiilor de 
producție și a celor neproductive de către 
organisme independente se instituie:

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 
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Amendamentul 321
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că sistemele 
specificate și elementele critice de 
siguranță identificate în evaluările riscului 
și sistemul de gestionare a siguranței 
instalației sunt adecvate și actualizate și că
programul de examinare și testare a
sistemului de control privind riscurile 
majore este adecvat, actualizat și 
funcționează după plan;

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că utilajul 
specificat și elementele critice de siguranță 
identificate în evaluările riscului și sistemul 
de gestionare a siguranței instalației sunt 
adecvate și că examinarea și testarea
sistemelor de control privind riscurile 
majore sunt adecvate și sunt aplicate astfel 
cum a fost prevăzut;

Or. en

Justificare

Se introduce un nou termen, „sisteme specificate”, fără a explica / defini ceea ce înseamnă. 
Prin urmare, articolul 15 alineatul (3) poate fi înțeles ca impunând o verificare de către un 
organism terț a sistemului de gestionare a siguranței instalației, mai degrabă decât a 
utilajului și a echipamentului. Ar fi mai potrivită utilizarea sintagmei „utilaj specificat”.

Amendamentul 322
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că sistemele 
specificate și elementele critice de 
siguranță identificate în evaluările riscului 
și sistemul de gestionare a siguranței 
instalației sunt adecvate și actualizate și că 
programul de examinare și testare a 
sistemului de control privind riscurile 

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că sistemele 
specificate și, după caz, elementele critice 
de siguranță identificate în evaluările 
riscului și sistemul de gestionare a 
siguranței instalației sunt adecvate și 
actualizate și că programul de examinare și 
testare a sistemului de control privind 
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majore este adecvat, actualizat și 
funcționează după plan;

riscurile majore este adecvat, actualizat și 
funcționează după plan;

Or. en

Amendamentul 323
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că sistemele 
specificate și elementele critice de 
siguranță identificate în evaluările riscului 
și sistemul de gestionare a siguranței 
instalației sunt adecvate și actualizate și că 
programul de examinare și testare a 
sistemului de control privind riscurile 
majore este adecvat, actualizat și 
funcționează după plan;

(a) în ceea ce privește instalațiile, pentru a 
oferi o asigurare independentă că sistemele 
specificate și, dacă este necesar,
elementele critice de siguranță, astfel cum 
au fost identificate în evaluările riscului și 
sistemul de gestionare a siguranței 
instalației, sunt adecvate și actualizate și că 
programul de examinare și testare a 
sistemului de control privind riscurile 
majore este adecvat, actualizat și 
funcționează după plan;

Or. fr

Amendamentul 324
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt menținute ca 
referință în situația în care proiectarea 
sondei ar fi modificată dintr-un motiv sau 
altul.

(b) în ceea ce privește notificările privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia în orice situație.
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Or. en

Amendamentul 325
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt menținute ca 
referință în situația în care proiectarea 
sondei ar fi modificată dintr-un motiv sau 
altul.

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt actualizate în 
situația în care proiectarea sondei ar fi 
modificată dintr-un motiv sau altul.

Or. en

Amendamentul 326
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt menținute ca 
referință în situația în care proiectarea 
sondei ar fi modificată dintr-un motiv sau 
altul.

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt actualizate în 
situația în care proiectarea sondei ar fi 
modificată dintr-un motiv sau altul.

Or. en
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Amendamentul 327
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că proiectarea sondei și 
măsurile de control privind sonda sunt 
adecvate condițiilor prevăzute de 
funcționare a acesteia și sunt menținute ca 
referință în situația în care proiectarea 
sondei ar fi modificată dintr-un motiv sau 
altul.

(b) în ceea ce privește planurile privind 
sondele, pentru a oferi o asigurare 
independentă că măsurile privind 
proiectarea sondei sunt adecvate 
condițiilor prevăzute de funcționare a 
acesteia și sunt actualizate în situația în 
care proiectarea sondei ar fi modificată 
dintr-un motiv sau altul.

Or. fr

Amendamentul 328
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorii trebuie să reacționeze și să 
ia măsurile necesare pe baza rezultatelor 
verificării de către organismele 
independente.

Or. en

Amendamentul 329
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii se asigură că rezultatele (4) Operatorii se asigură că raportul 
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sistemului de verificare de către 
organismele terțe independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

privind sistemul de verificare de către 
organismele independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) și 
reacțiile și măsurile legate de raport sunt, 
la cerere, puse la dispoziția autorității 
competente și păstrate de către operator 
timp de 6 luni după încheierea 
operațiunilor petroliere și gaziere la care 
se referă.

Or. en

Justificare

Rapoartele de verificare sunt puse la dispoziția autorității competente, la cerere, însă același 
principiu nu este adoptat în anexa II punctul 5 subpunctul 3. Aceste informații trebuie 
păstrate pentru o anumită perioadă (de exemplu, toate evidențele examinărilor, ale 
revizuirilor sistemului etc. trebuie păstrate pe durata de viață a instalației, plus șase luni).

Amendamentul 330
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare de către 
organismele terțe independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare independentă în 
temeiul prezentului articol alineatul (3) 
litera (a) și reacțiile și măsurile la aceasta 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 331
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare de către 
organismele terțe independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare de către 
organismele independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă. 

Or. fr

Amendamentul 332
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare de către 
organismele terțe independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

(4) Operatorii se asigură că rezultatele 
sistemului de verificare de către 
organismele independente în temeiul 
prezentului articol alineatul (3) litera (a) 
sunt disponibile, la cerere, pentru 
autoritatea competentă.

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 333
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii se asigură că rezultatele și 
observațiile examinatorului independent 
al sondei în temeiul prezentului articol 
alineatul (3) litera (b) sunt incluse în 
notificarea privind sonda prevăzută la 
articolul 13.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar adăuga o mare valoare în raport cu sarcina administrativă suplimentară în cazul în 
care s-ar solicita operatorului să includă concluziile examinării de către organisme 
independente în notificarea referitoare la evaluarea proiectării sondei și la barierele sale. 
Este important ca examinatorul sondei să analizeze evaluarea înainte de inițierea sau 
adoptarea sondei.

Amendamentul 334
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul instalațiilor de producție, 
sistemul de verificare este introdus înainte 
ca raportul privind riscurile majore să fie 
prezentat autorității competente. În cazul 
unei instalații neproductive, sistemul este 
introdus înainte ca instalația neproductivă 
să fie implicată într-o anumită operațiune.

(6) În cazul instalațiilor de producție, 
sistemul de verificare este introdus înainte 
ca raportul privind riscurile majore să fie 
prezentat autorității competente. În cazul 
unei instalații neproductive, sistemul este 
introdus înainte ca instalația neproductivă 
să fie exploatată în apele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 335
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul instalațiilor de producție, 
sistemul de verificare este introdus înainte 
ca raportul privind riscurile majore să fie 
prezentat autorității competente. În cazul 
unei instalații neproductive, sistemul este 
introdus înainte ca instalația neproductivă 
să fie implicată într-o anumită operațiune.

(6) În cazul instalațiilor de producție, 
sistemul de verificare de către organisme
independente este introdus înainte ca 
raportul privind riscurile majore să fie 
prezentat autorității competente. În cazul 
unei instalații neproductive, sistemul 
independent este introdus înainte ca 
instalația neproductivă să fie implicată într-
o anumită operațiune.

Or. fr

Amendamentul 336
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Instalațiile neproductive situate în 
apele Uniunii respectă cerințele prevăzute 
de convențiile internaționale relevante, 
astfel cum au fost stabilite în 
Regulamentul 391/2009/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 aprilie 2009 sau standardele 
echivalente prevăzute de Codul pentru 
construcția și echiparea unităților mobile 
de foraj offshore (Codul MODU din 
2009). Instalațiile sunt certificate de o 
organizație recunoscută de Uniune în 
conformitate cu regulamentul menționat 
anterior.

eliminat

Or. en

Justificare

Trimiterile la Codul MODU al OMI și alte standarde maritime, precum și modul în care 
aceste cerințe ar trebui să fie certificate ar trebui să fie eliminate. Acestea nu adaugă valoare 
și este discutabil dacă Comisia Europeană are competența de a solicita astfel de modificări 
(de exemplu, statul de pavilion, care poate fi în afara UE, reglementează aceste zone). 
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Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că din punct de vedere juridic, Codul MODU al OMI 
este un cadru facultativ.

Amendamentul 337
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Instalațiile neproductive situate în apele 
Uniunii respectă cerințele prevăzute de 
convențiile internaționale relevante, astfel 
cum au fost stabilite în Regulamentul 
391/2009/CE al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 aprilie 2009 sau 
standardele echivalente prevăzute de Codul
pentru construcția și echiparea unităților 
mobile de foraj offshore (Codul MODU 
din 2009). Instalațiile sunt certificate de o 
organizație recunoscută de Uniune în 
conformitate cu regulamentul menționat 
anterior.

(7) Instalațiile neproductive mobile situate 
în apele Uniunii respectă cerințele 
prevăzute de convențiile internaționale 
relevante, astfel cum au fost stabilite în 
Regulamentul 391/2009/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 aprilie 2009 sau standardele 
echivalente prevăzute de versiunea 
aplicabilă a Codului pentru construcția și 
echiparea unităților mobile de foraj 
offshore (Codul MODU din 2009). 
Instalațiile sunt certificate ca îndeplinind 
cerințele necesare de o organizație 
recunoscută de Uniune în conformitate cu 
regulamentul menționat anterior.

Or. en

Amendamentul 338
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Instalațiile neproductive situate în apele 
Uniunii respectă cerințele prevăzute de 
convențiile internaționale relevante, astfel 
cum au fost stabilite în Regulamentul 
391/2009/CE al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 aprilie 2009 sau
standardele echivalente prevăzute de Codul 

(7) Instalațiile neproductive situate în apele 
Uniunii respectă cerințele prevăzute de 
convențiile internaționale relevante, astfel 
cum au fost stabilite în Regulamentul 
391/2009/CE al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 aprilie 2009. Noile 
unități de foraj mobile offshore (mobile 
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pentru construcția și echiparea unităților 
mobile de foraj offshore (Codul MODU 
din 2009). Instalațiile sunt certificate de o 
organizație recunoscută de Uniune în 
conformitate cu regulamentul menționat 
anterior.

offshore drilling units – MODU), a căror 
construcție a început după 
1 ianuarie 2012, respectă standardele 
echivalente prevăzute de Codul pentru 
construcția și echiparea unităților mobile 
de foraj offshore (Codul MODU din 2009). 
Instalațiile sunt certificate ca îndeplinind 
cerințele necesare de o organizație 
recunoscută de Uniune în conformitate cu 
regulamentul menționat anterior.

Or. en

Justificare

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

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

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia, în consultare cu Forumul 
autorităților offshore, întocmește și 
actualizează periodic o listă a 
organizațiilor recunoscute ca verificatori 
terți independenți pentru instalații de 
producție în conformitate cu articolul 35.
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Or. en

Justificare

Sugestie alternativă la amendamentul 40 din proiectul de raport elaborat de dl Belet. EMSA 
nu deține competențe în activitățile petroliere și gaziere offshore și, prin urmare, nu ar trebui 
să fie invitată să formuleze observații cu privire la organizațiile care sunt verificatori terți 
independenți în acest scop.

Amendamentul 340
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia întocmește și actualizează 
periodic o listă a organizațiilor 
recunoscute ca verificatori terți 
independenți pentru instalații de 
producție în conformitate cu articolul 35.

Or. en

Amendamentul 341
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența privind interzicerea 
activităților

Competența privind interzicerea 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore

Or. en

Justificare

Prevederile acestui articol ar trebui să fie extinse pentru a include competențe privind 
interzicerea activităților legate de „infrastructura conectată”, în plus față de instalații.



PE494.690v01-00 134/274 AM\911374RO.doc

RO

Amendamentul 342
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă interzice 
exploatarea sau punerea în exploatare a 
oricărei instalații sau a oricărei părți din 
aceasta în cazul în care măsurile propuse 
de operator pentru prevenirea și 
combaterea accidentelor majore în 
conformitate cu articolele 10, 11, 13, și 14 
sunt considerate a fi deficiente.

(1) Autoritatea competentă interzice 
exploatarea sau punerea în exploatare a 
oricărei instalații sau a oricărei părți din 
aceasta, sau orice infrastructură 
conectată, în cazul în care măsurile 
propuse în raportul privind riscurile 
majore (în cazul unei instalații de 
producție sau neproductive) pentru 
prevenirea și combaterea accidentelor 
majore în conformitate cu articolele 10, 11, 
13, și 14 sunt considerate a fi deficiente.

Statele membre se asigură că operatorii 
au dreptul de a primi detalii cu privire la 
deficiențele identificate, pe care 
autoritatea competentă propune să le 
utilizeze drept bază în exercitarea 
competenței sale în temeiul prezentului 
articol, și se asigură că operatorii pot 
formula un recurs împotriva unui ordin 
de restricție emis de către o autoritate 
competentă în temeiul alineatului (1), 
recurs adresat unui organism 
corespunzător, desemnat prin dreptul și 
procedurile naționale.

Or. en

Justificare

Pentru ca aceasta să se aplice, măsurile trebuie să fie deosebit de deficitare la o analiză 
obiectivă, iar dreptul de recurs ar trebui să aibă la bază, după cum este cazul, dispoziția 
echivalentă din Directiva Seveso. Operatorii ar trebui să fie informați cu privire la motivele 
autorității competente, pentru a le permite să reacționeze și să formuleze un recurs, dacă este 
necesar.

Amendamentul 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care raportul privind 
riscurile majore prevăzut la articolele 10 
și 11 sau notificările prevăzute la 
articolele 13 și 14 nu sunt prezentate în 
timp util, în situații excepționale sau în 
cazul în care aceasta consideră că 
siguranța și protecția mediului nu sunt 
compromise, autoritatea competentă poate 
conveni asupra unei prelungiri a 
termenului prevăzut pentru prezentarea 
raportului privind riscurile majore sau a 
notificării.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul articol ar trebui eliminat dacă dispozițiile de modificare a termenelor sunt incluse 
în altă parte în legislația propusă.

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

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă impune 
operatorului să ia orice măsuri 
complementare adecvate pe care ea le 
consideră necesare pentru a restabili 
respectarea legislației în temeiul articolului 
3 alineatul (1).

(3) Autoritatea competentă impune 
operatorului să ia orice măsuri pe care ea le 
consideră necesare pentru a restabili 
respectarea legislației în temeiul articolului 
3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 345
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă impune 
operatorului să ia orice măsuri 
complementare adecvate pe care ea le 
consideră necesare pentru a restabili 
respectarea legislației în temeiul 
articolului 3 alineatul (1).

(3) Autoritatea competentă impune 
operatorului să ia orice măsuri 
complementare pe care ea le consideră 
necesare pentru a restabili respectarea 
legislației în temeiul articolului 3 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 346
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă interzice
utilizarea oricărei instalații sau a oricărei 
părți din aceasta în cazul în care rezultatul 
unei inspecții, al revizuirii periodice a 
raportului privind riscurile majore în 
conformitate cu articolul 10 și 11 sau al 
modificărilor aduse notificărilor în 
conformitate cu articolele 13 și 14 indică 
faptul că cerințele menționate în prezentul 
regulament nu sunt respectate sau că există 
preocupări justificate cu privire la siguranța 
operațiunilor sau a instalațiilor.

(4) Autoritatea competentă deține 
competența de a suspenda utilizarea 
oricărei instalații sau a oricărei 
infrastructuri conectate la aceasta, sau a 
oricărei infrastructuri conectate, în cazul 
în care rezultatul unei inspecții, al revizuirii 
periodice a raportului privind riscurile 
majore în conformitate cu articolul 10 și 11 
sau al modificărilor aduse notificărilor în 
conformitate cu articolele 13 și 14 indică 
faptul că cerințele menționate în prezentul 
regulament nu sunt respectate sau că există 
preocupări justificate cu privire la siguranța 
operațiunilor sau a instalațiilor.

Statele membre se asigură că operatorii 
au dreptul să primească detalii cu privire 
la preocupările grave pe care autoritatea 
competentă propune să le utilizeze drept 
bază în exercitarea competenței sale în 
temeiul prezentului alineat și că operatorii 
dispun de o perioadă de timp rezonabilă 
în care să formuleze obiecții la 
suspendarea propusă. Statele membre se 
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asigură că operatorii pot formula un 
recurs împotriva unui ordin de 
suspendare emis de către o autoritate 
competentă în temeiul alineatului (4), 
recurs adresat unui organism 
corespunzător, desemnat prin dreptul și 
procedurile naționale.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se favorizeze un dialog corespunzător între operator și autoritatea competentă 
înainte de aplicarea acestei sancțiuni, pentru a soluționa neînțelegerile și pentru a lua măsuri 
de remediere a preocupările prezentate. Dreptul de recurs ar trebui să aibă la bază, după 
cum este cazul, dispoziția echivalentă din Directiva Seveso, iar operatorii ar trebui să fie 
informați cu privire la motivele autorității competente, pentru a le permite să reacționeze și 
să înainteze un recurs, dacă este necesar.

Amendamentul 347
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care o activitate 
desfășurată de un operator prezintă un 
pericol imediat pentru sănătatea umană 
și/sau mediul înconjurător sau crește 
semnificativ riscul unui accident major, 
autoritatea competentă obligă operatorii 
să suspende exploatarea instalației unde 
are loc activitatea în cauză până când 
riscul sau pericolul concret și iminent este 
sub control.

Or. en

Amendamentul 348
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că, în cazul unui accident, o 
operațiune desfășurată la sondă sau 
exploatarea unei instalații pot avea efecte
negative semnificative asupra apelor unui
alt stat membru, sau în cazul în care un stat 
membru susceptibil de a fi afectat în mod 
semnificativ solicită astfel, statul membru 
sub jurisdicția căruia urmează să fie 
efectuate operațiunile înaintează statului 
membru afectat informațiile relevante și se 
străduiește să adopte măsuri preventive 
comune pentru prevenirea daunelor.

(1) În cazul în care un stat membru 
consideră că un accident major legat de o 
operațiune petrolieră și gazieră offshore 
aflată sub jurisdicția sa ar putea avea 
efecte semnificative asupra mediului
dintr-un alt stat membru, sau în cazul în 
care un stat membru susceptibil de a fi 
afectat în mod semnificativ solicită astfel, 
statul membru sub jurisdicția căruia 
urmează să fie efectuate operațiunile 
înaintează către celălalt stat membru 
informațiile relevante în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale legislației 
Uniunii, în special Directiva 85/337/CEE 
a Consiliului.

Or. en

Justificare

Textul original ar fi putut rezulta în cerințe excesive privind consultarea. Înlocuirea 
cuvântului „apelor” cu cuvântul „mediului” dintr-un alt stat membru asigură includerea, de 
asemenea, a efectelor atmosferice.

Amendamentul 349
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aplicarea alineatului (1) nu aduce 
atingere celorlalte dispoziții relevante din 
legislația Uniunii, în special Directivei 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului și Convenției privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se străduiesc să 
adopte măsuri comune pentru prevenirea 
daunelor aduse mediului în cazul unui 
accident care ar putea avea efecte 
negative semnificative asupra apelor altor 
state membre.

Or. en

Amendamentul 351
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentul prevăzut la alineatul (1) 
este prezentat autorităților competente ca 
parte a raportului privind riscurile majore 
prevăzut la articolele 10 și 11 sau împreună 
cu notificarea privind operațiunile 
desfășurate la sondă prevăzută la articolul 
13.

(2) Documentul menționat la alineatul (1) 
este prezentat autorității competente 
împreună cu raportul privind riscurile 
majore prevăzut la articolele 10 și 11 sau 
împreună cu notificarea privind 
operațiunile desfășurate la sondă prevăzută 
la articolul 13.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se prevadă prezentarea politicii de prevenire a accidentelor majore ca document 
separat împreună cu raportul privind riscurile majore.
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Amendamentul 352
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii prezintă propriile modalități 
de organizare privind controlul riscurilor 
majore în cadrul unui sistem de gestionare 
a siguranței, inclusiv modalitățile pentru 
pregătirea sau prezentarea rapoartelor 
privind riscurile majore și, dacă este 
necesar, notificările privind sondele 
prevăzute la articolele 10, 11 și 13, precum 
și propriile sisteme de verificare de către 
organismele terțe independente a 
controalelor asupra riscurilor majore
prevăzute la articolul 15 și în anexa II 
partea 5.

(3) Operatorii prezintă propriile modalități 
de organizare privind controlul riscurilor 
majore în cadrul unui sistem de gestionare 
a siguranței, inclusiv modalitățile pentru 
pregătirea sau prezentarea rapoartelor 
privind riscurile majore și, dacă este 
necesar, notificările privind sondele 
prevăzute la articolele 10, 11 și 13, precum 
și propriile sisteme de verificare de către 
organismele independente prevăzute la 
articolul 15 și în anexa II partea 5.

Or. en

Amendamentul 353
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Politica și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
IV și clarifică responsabilitatea principală a 
operatorului pentru controlul asupra 
riscurilor majore, care reprezintă o 
consecință a propriilor activități.

(4) Politica de prevenire a accidentelor 
majore și sistemele de gestionare în 
materie de siguranță sunt pregătite în 
conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
IV și clarifică responsabilitatea principală a 
operatorului pentru controlul asupra 
riscurilor majore în legătură cu 
operațiunile petroliere și gaziere offshore.

Or. en
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Amendamentul 354
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii stabilesc prioritățile pentru 
industria de profil și se consultă periodic 
cu reprezentanții statelor membre 
relevante, în temeiul articolului 27, pentru 
a pregăti și/sau a revizui standardele și 
orientările privind cele mai bune practici 
pentru controlul riscurilor de accidente 
offshore majore pe durata ciclului de 
viață al proiectării și desfășurării 
operațiunilor offshore; în acest sens, ei 
respectă cel puțin prezentarea generală 
din anexa IV.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este oportună includerea într-un regulament a unor măsuri care nu pot fi aplicate decât 
prin infracțiune de către autoritatea competentă sau statul membru sau de către Comisia 
Europeană. În cazul în care textul devine o directivă această eliminare poate fi retrasă.

Amendamentul 355
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, sub rezerva nevoii de a 
respecta cerințele locale, să își desfășoare 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiul minimizării 
riscurilor de accidente majore ale acestor 
operațiuni, ori de câte ori este posibil.
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Or. en

Amendamentul 356
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 357
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 358
Corinne Lepage



AM\911374RO.doc 143/274 PE494.690v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune se străduiesc, atunci când se află în 
afara Uniunii, să își desfășoare
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 359
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care o activitate 
desfășurată de un operator prezintă un 
pericol imediat pentru sănătatea umană 
sau crește semnificativ riscul unui 
accident major, operatorii iau toate 
măsurile acceptabile, care pot să includă 
suspendarea exploatării instalației unde 
are loc activitatea în cauză până când 
riscul sau pericolul concret și iminent este 
sub control.

Or. en

Amendamentul 360
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care o activitate 
desfășurată de un operator prezintă un 
pericol imediat pentru sănătatea umană 
sau crește semnificativ riscul de accident 
major, operatorii adoptă imediat cele mai 
sigure măsuri posibile de atenuare, care 
pot include suspendarea exploatării 
instalației până în momentul în care 
riscul sau pericolul concret și iminent este 
sub control.

Or. en

Justificare

Prezentul alineat se bazează pe articolul 20 alineatul (2) și este mutat la articolul 18, întrucât 
acesta se referă la intervenția operatorului. Modificarea reflectă faptul că suspendarea în 
totalitate a operațiunii poate să nu fie întotdeauna cea mai sigură opțiune și, în unele cazuri, 
ar putea crește riscul de accident major.

Amendamentul 361
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care o activitate 
desfășurată de un operator prezintă un 
pericol imediat pentru sănătatea umană 
și/sau mediul înconjurător sau crește 
semnificativ riscul unui accident major, 
operatorii suspendă exploatarea 
instalației unde are loc activitatea în 
cauză până când riscul sau pericolul 
concret și iminent este sub control.

Or. en
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Amendamentul 362
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care se iau măsurile 
menționate la alineatul (6a) din prezentul 
articol, operatorul notifică autoritatea 
competentă în mod prompt, fără a 
compromite siguranța și în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Prezentul alineat se bazează pe articolul 20 alineatul (3) și este mutat la articolul 18, întrucât 
acesta se referă la intervenția operatorului.

Amendamentul 363
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă realizează 
aranjamentele corespunzătoare pentru a-și
asigura independența față de conflictele de 
interese între reglementarea în materie de 
siguranță și de protecție a mediului, pe de o 
parte, și funcțiile legate de dezvoltarea 
economică a statului membru, în special 
autorizarea activităților petroliere și gaziere 
offshore și politica privind veniturile 
aferente acestor operațiuni și colectarea lor, 
pe de altă parte.

(1) Statele membre sub a căror jurisdicție 
se desfășoară activități petroliere și 
gaziere offshore realizează aranjamentele 
corespunzătoare pentru a asigura 
independența autorităților competente față 
de conflictele de interese între 
reglementarea în materie de siguranță și de 
protecție a mediului, pe de o parte, și 
funcțiile legate de dezvoltarea economică a 
statului membru, în special autorizarea 
activităților petroliere și gaziere offshore și 
politica privind veniturile aferente acestor 
operațiuni și colectarea lor, pe de altă parte.
Autoritățile competente sunt, în special, 
independente funcțional de acele părți ale 
statelor membre responsabile pentru 



PE494.690v01-00 146/274 AM\911374RO.doc

RO

acordarea autorizațiilor în conformitate 
cu Directiva 94/22/CE și pentru stabilirea 
politicii privind veniturile aferente și 
colectarea lor.

Or. en

Amendamentul 364
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii respectă prezentul 
regulament și măsurile stabilite în raportul 
privind riscurile majore referitor la 
instalațiile de producție și la cele 
neproductive, precum și în planurile
menționate în notificarea privind sonda și 
în notificarea privind operațiunile 
combinate, pregătite în conformitate cu 
articolele 10, 11, 13 și 14.

(1) Operatorii respectă prezentul 
regulament și măsurile stabilite în raportul 
privind riscurile majore referitor la 
instalațiile de producție și la cele 
neproductive, și în menționate în 
notificarea privind sonda și în notificarea 
privind operațiunile combinate, pregătite în 
conformitate cu articolele 10, 11, 13 și 14.

Or. en

Amendamentul 365
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Operatorii asigură autorităților 
competente sau persoanelor care 
acționează sub conducerea autorității 
competente transportul către și dinspre o 
instalație (inclusiv transportul 
echipamentelor acestora) în orice moment 
rezonabil, precum și cazarea, masa și alte 
mijloace de subzistență aferente vizitei lor 
la instalații în scopul supravegherii, 
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inclusiv al efectuării de inspecții, anchete 
și al verificării aplicării corespunzătoare a 
dispozițiilor prezentului regulament.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorii asigură autorităților 
competente sau persoanelor care 
acționează sub conducerea autorității 
competente transportul către și dinspre o 
instalație (inclusiv transportul 
echipamentelor acestora) în orice moment 
rezonabil, precum și cazarea, masa și alte 
mijloace de subzistență aferente vizitei lor 
la instalații în scopul supravegherii, 
inclusiv al efectuării de inspecții, anchete 
și al verificării aplicării corespunzătoare a 
dispozițiilor prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 367
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nerespectarea 
dispozițiilor de la alineatul (1) de la 
prezentul articol prezintă un pericol 
imediat pentru sănătatea umană sau 
amenință să producă un efect imediat 
negativ grav asupra siguranței și/sau a 
mediului, exploatarea instalației sau a 

(2) În cazul în care o activitate desfășurată 
de un operator prezintă un pericol imediat 
pentru sănătatea umană sau crește 
semnificativ riscul de accident major, 
operatorii adoptă imediat cele mai sigure 
măsuri posibile de atenuare, care pot 
include suspendarea exploatării instalației
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unei părți relevante din aceasta este 
suspendată de către operator până în 
momentul în care se restabilește 
respectarea dispozițiilor.

până în momentul în care riscul sau 
pericolul concret și iminent este sub 
control.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă faptul că suspendarea în totalitate a operațiunii poate să nu fie 
întotdeauna cea mai sigură opțiune și, în unele cazuri, ar putea crește riscul de accident 
major.

Amendamentul 368
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă elaborează 
planuri anuale în vederea supravegherii 
eficiente, inclusiv prin inspecții, a 
activităților care prezintă riscuri majore, 
ținând seama de riscuri și verificând cu o 
atenție specială conformitatea cu 
documentele care îi sunt prezentate în 
temeiul articolului 9. Ea asigură 
monitorizarea eficacității sale și ia orice 
măsuri necesare cu scopul de a-i aduce 
îmbunătățiri.

(4) Autoritățile competente elaborează 
planuri anuale în vederea supravegherii 
eficiente, inclusiv prin inspecții, a 
activităților care prezintă riscuri majore, 
ținând seama de riscuri și acordând o
atenție specială conformității cu rapoartele 
privind riscurile majore, planurile interne 
de intervenție în caz de urgență și 
notificările privind operațiunile la sondă
care sunt prezentate în temeiul 
articolului 9.

Or. en

Justificare

Prezentul articol se suprapune cu articolul 19 alineatul (3), iar restul articolului 20 pare să
trateze obligațiile care îi revin operatorului. Prin urmare, mutarea articolului 20 alineatul (4) 
și posibila fuzionare cu articolul 19 alineatul (3) ar părea de dorit.

Amendamentul 369
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre sub a căror 
jurisdicție se desfășoară activități 
petroliere și gaziere offshore 
monitorizează eficacitatea autorității 
competente și iau toate măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea acesteia.

Or. en

Amendamentul 370
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii comunică angajaților lor și 
angajaților subcontractanților relevanți
detaliile referitoare la regimurile naționale 
în conformitate cu alineatul (1) și se 
asigură că referințele cu privire la 
raportarea anonimă sunt incluse în cadrul 
formării profesionale și al comunicărilor 
relevante.

(2) Operatorii comunică angajaților lor, 
contractanților și subcontractanților care 
au legătură cu operațiunea și angajaților 
acestora detaliile referitoare la regimurile 
naționale în conformitate cu alineatul (1) și 
se asigură că referințele cu privire la 
raportarea anonimă sunt incluse în cadrul 
formării profesionale și al comunicărilor 
relevante.

Or. en

Amendamentul 371
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Grupul autorităților offshore din UE, 
în consultare cu operatorii, iau în 
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considerare înființarea unui mecanism de 
raportare instantanee a accidentelor 
pentru a realiza un schimb de informații 
imediat ce s-a produs un accident major 
în apele UE.

Or. en

Amendamentul 372
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor și detaliile referitoare la 
schimbul de informații care trebuie să fie 
realizat. Actul de punere în aplicare este 
adoptat în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor.

Or. en

Amendamentul 373
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor și detaliile referitoare la 
schimbul de informații care trebuie să fie 
realizat. Actul de punere în aplicare este 
adoptat în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun pentru 
raportarea datelor pentru furnizarea 
informațiilor descrise în anexa VI. Actul 
de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 6 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 374
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru 
intervenție în caz de urgență puse la 
dispoziție sub jurisdicția lor atât de 
entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse la 
dispoziția celorlalte state membre sau a 
țărilor terțe potențial afectate și la 
dispoziția Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul articol se referă la ținerea evidenței, mai degrabă decât la schimbul de informații, 
și se repetă la articolul 30 alineatul (6). Prin urmare, ar trebui eliminat.

Amendamentul 375
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru 
intervenție în caz de urgență puse la 
dispoziție sub jurisdicția lor atât de 
entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse la 
dispoziția celorlalte state membre sau a 
țărilor terțe potențial afectate și la 
dispoziția Comisiei.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 376
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial afectate 
și la dispoziția Comisiei.

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial 
afectate, la dispoziția agenției și la 
dispoziția Comisiei.

Or. en

Amendamentul 377
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial afectate 
și la dispoziția Comisiei.

(3) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție sub 
jurisdicția lor atât de entitățile publice, cât 
și de cele private. Evidențele respective 
sunt puse la dispoziția celorlalte state 
membre sau a țărilor terțe potențial 
afectate, la dispoziția EMSA și la 
dispoziția Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 378
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile în temeiul anexei VI sunt
puse la dispoziția publicului fără a fi 
necesară o solicitare în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile ale legislației 
Uniunii privind accesul la informațiile 
despre mediu.

(1) Comisia stabilește, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun 
pentru furnizarea informațiilor descrise în 
anexa VI, care permite o comparare 
transfrontalieră simplă a datelor. Actul de 
punere în aplicare respectiv se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la
articolul 36 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Mențiunea privind punerea la dispoziția publicului ar trebui modificată pentru a clarifica 
mențiunea referitoare la constrângerile stabilite în Directiva privind informațiile despre 
mediu. Articolul 23 alineatul (1) ar trebui să fie mutat, de asemenea, la sfârșitul acestui 
articol.

Amendamentul 379
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile în temeiul anexei VI sunt 
puse la dispoziția publicului fără a fi 
necesară o solicitare în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile ale legislației 
Uniunii privind accesul la informațiile 
despre mediu.

(1) Informațiile în temeiul articolelor 22-
25 și al anexei VI sunt puse la dispoziția 
publicului de către autoritatea 
competentă, fără a fi necesară o solicitare 
în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu

Or. en
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Amendamentul 380
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, de asemenea, 
printr-un act de punere în aplicare, un 
format comun privind publicarea care 
permite o comparare transfrontalieră 
simplă a datelor. Actul de punere în 
aplicare este adoptat în conformitate cu
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
182/2011. Cu toate că rămâne accesibil 
publicului larg, formatul comun privind 
publicarea este elaborat pentru a permite 
o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

(2) Atunci când publică informații despre 
mediu în temeiul prezentului regulament, 
statele membre realizează, de asemenea,
acest lucru în conformitate cu articolul 7 
din Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificare

Ultima teză repetă informații descrise cu mai multă exactitate în prima frază, iar mențiunea 
privind punerea la dispoziția publicului ar trebui să fie introdusă într-un alineat separat.

Amendamentul 381
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, de asemenea, printr-
un act de punere în aplicare, un format 
comun privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 

(2) Comisia, sprijinită de agenție,
stabilește, de asemenea, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun 
privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
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(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

Or. en

Amendamentul 382
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, de asemenea, printr-
un act de punere în aplicare, un format 
comun privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

(2) Comisia, sprijinită de EMSA, 
stabilește, de asemenea, printr-un act de 
punere în aplicare, un format comun 
privind publicarea care permite o 
comparare transfrontalieră simplă a datelor. 
Actul de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. Cu toate că rămâne 
accesibil publicului larg, formatul comun 
privind publicarea este elaborat pentru a 
permite o comparație fiabilă a operațiunilor 
naționale și a practicilor de reglementare, 
în temeiul prezentului articol și al 
articolului 24.

Or. en

Amendamentul 383
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când își publică planurile 
naționale de intervenție în caz de urgență 
în temeiul articolului 30, statele membre 
se asigură că informațiile divulgate nu 
comportă riscuri pentru siguranța și 
securitatea instalațiilor petroliere și 
gaziere offshore și pentru exploatarea 
acestora.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest punct ar trebui transferat la articolul 30 alineatul (3), care tratează cerințele privind 
planul extern de intervenție în caz de urgență și ar trebui modificat pentru a reglementa 
publicarea informațiilor despre mediu stabilite de dispozițiile legislative.

Amendamentul 384
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea privind siguranța și impactul 
asupra mediului al activităților petroliere și 
gaziere offshore

Raportarea privind siguranța și impactul 
asupra mediului al operațiunilor petroliere 
și gaziere offshore

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc un raport 
anual privind:

(1) Statele membre pregătesc un raport 
anual privind siguranța și impactul asupra 
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mediului al activităților petroliere și 
gaziere offshore care include:

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele referitoare la incidente în 
conformitate cu sistemul comun de 
raportare prevăzut la articolul 22;

(c) datele referitoare la incidente în 
conformitate cu cerințele comune de
publicare a rapoartelor de la articolele 22 
și 23;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) performanța în materie de siguranță și 
de mediu privind operațiunile petroliere și 
gaziere offshore desfășurate sub 
jurisdicția acestora.

(e) orice modificare importantă în ceea ce 
privește prevenirea accidentelor majore și 
limitarea consecințelor accidentelor 
majore care au loc, inclusiv pertinența 
oricărei suspendări a operațiunilor care s-
ar putea aplica sub jurisdicția acestora.

Or. en

Justificare

Mențiunea privind performanța în materie de siguranță și de mediu ar trebui înlăturată, 
deoarece nu ar fi posibilă realizarea unei evaluări obiective pe baza comunicării 
incidentelor, iar acest lucru ar reprezenta un volum de muncă semnificativ, dacă se depășește 
comunicarea incidentelor. Revizuirile performanței în materie de siguranță și de mediu ar 
trebui să fie la latitudinea statelor membre și nu ar trebui să constituie o componentă a 
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rapoartelor anuale.

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

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre desemnează o 
autoritate responsabilă cu schimbul de 
informații în conformitate cu articolul 22 și 
cu publicarea informațiilor în conformitate 
cu articolul 23 și informează Comisia în 
mod corespunzător.

(2) Autoritățile competente sunt 
responsabile cu schimbul de informații în 
conformitate cu articolul 22 și cu 
publicarea informațiilor în conformitate cu 
articolul 23 și informează Comisia în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 389
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de 
statele membre și de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă. Comisia este 
sprijinită în îndeplinirea acestei sarcini de 
statele membre relevante în temeiul 
articolului 26.

eliminat

Or. en

Amendamentul 390
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de statele 
membre relevante în temeiul articolului 
26.

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte privind siguranța operațiunilor 
offshore pe cuprinsul Uniunii pe baza 
informațiilor comunicate acesteia de statele 
membre și de Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă. Comisia este sprijinită 
în îndeplinirea acestei sarcini de agenție și
statele membre relevante în temeiul 
articolului 27.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care 
implică pierderi majore de active. 
Raportul privind investigația include o 
evaluare cu privire la eficiența 
reglementării autorității competente 
referitoare la instalația în cauză în 
perioada anterioară producerii 
accidentului și recomandări privind 
modificări adecvate, acolo unde este 
cazul, ale practicilor de reglementare 
relevante.

(2) Statele membre inițiază investigații 
amănunțite cu privire la accidentele 
majore.

Or. en

Amendamentul 392
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care implică 
pierderi majore de active. Raportul privind 
investigația include o evaluare cu privire la 
eficiența reglementării autorității 
competente referitoare la instalația în cauză 
în perioada anterioară producerii 
accidentului și recomandări privind 
modificări adecvate, acolo unde este cazul, 
ale practicilor de reglementare relevante.

(2) Statele membre efectuează investigații 
amănunțite cu privire la accidentele majore 
care implică daune semnificative (aduse 
persoanelor sau mediului) sau care implică 
pierderi majore de active. Raportul privind 
investigația include o evaluare cu privire la 
eficiența supravegherii autorității 
competente referitoare la instalația în cauză 
în perioada anterioară producerii 
accidentului și recomandări privind 
modificări adecvate, acolo unde este cazul, 
ale practicilor de reglementare relevante.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre realizează o evaluare 
cu privire la eficiența supravegherii 
instalației în cauză de către autoritatea 
competentă în perioada anterioară 
producerii accidentului și formulează 
recomandări pentru modificarea 
corespunzătoare a practicilor de 
reglementare relevante.

Or. en

Amendamentul 394
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația și al raportului de evaluare
pregătit în conformitate cu alineatul (2) de 
la prezentul articol este furnizat Comisiei 
la finalizarea investigației sau la finalizarea 
procedurilor legale, în funcție de care 
situație survine mai târziu. Sub rezerva 
posibilelor constrângeri legale, un raport 
separat, care include informații în
conformitate cu anexa VI, este pus la 
dispoziția publicului. Informațiile despre 
mediu incluse în raport sunt în 
conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Amendamentul 395
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei și agenției la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

Or. en
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Amendamentul 396
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei la finalizarea
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

(3) Un rezumat al raportului privind 
investigația pregătit în conformitate cu 
alineatul (2) de la prezentul articol este 
furnizat Comisiei și EMSA la finalizarea 
investigației sau la finalizarea procedurilor 
legale, în funcție de care situație survine 
mai târziu. O variantă specifică a 
raportului, care ține seama de posibilele 
constrângeri legale, este pusă la dispoziția 
publicului în temeiul articolelor 22 și 23.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ca urmare a investigațiilor proprii 
prevăzute la alineatul (2), autoritatea 
competentă pune în aplicare orice 
recomandări rezultate pe baza investigației 
care sunt de competența sa.

(4) Ca urmare a investigațiilor prevăzute la 
alineatul (2), autoritatea competentă pune 
în aplicare orice recomandări rezultate pe 
baza investigației care sunt de competența 
sa.

Or. en

Amendamentul 398
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei persoane fizice sau 
juridice, la cerere, informațiile primite în 
temeiul prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente pun la 
dispoziția oricărei entități, la cerere, 
informațiile obținute în temeiul 
articolelor 24 și 25.

Or. en

Amendamentul 399
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul furnizează
autorității competente și pune la dispoziția 
publicului o variantă a documentului care 
nu include informații confidențiale.

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul prezintă autorității 
competente și pune la dispoziția publicului 
o variantă a documentului solicitat care nu 
include informații confidențiale.

Or. en

Amendamentul 400
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul furnizează 
autorității competente și pune la dispoziția 
publicului o variantă a documentului care 
nu include informații confidențiale.

(3) În conformitate cu alineatul (2) sau în 
scopul participării publicului în temeiul 
articolului 5, operatorul furnizează 
autorității competente și pune la dispoziția 
publicului o variantă a documentului care 
nu include informații confidențiale sau 
strategice.

Or. fr
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Justificare

În furnizarea de informații publicului, trebuie să se respecte interesele economice și 
strategice ale operatorului. 

Amendamentul 401
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente realizează un 
schimb reciproc periodic de cunoștințe, 
informații și experiență și participă la 
consultări cu industria de profil, celelalte 
părți interesate și Comisia cu privire la 
aplicarea cadrului juridic național și al 
Uniunii.

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre realizează un schimb de 
cunoștințe, informații și experiență cu 
privire la aplicarea cadrelor juridice 
relevante naționale și al Uniunii, cu alte 
autorități competente, industria de profil, 
celelalte părți interesate, Comisia și, după 
caz, în cadrul convențiilor privind mările 
regionale.

Or. en

Justificare

Reformularea este necesară pentru a clarifica cerințele și procedurile și rolul statelor 
membre.

Amendamentul 402
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente realizează un 
schimb reciproc periodic de cunoștințe, 
informații și experiență și participă la 
consultări cu industria de profil, celelalte 
părți interesate și Comisia cu privire la 
aplicarea cadrului juridic național și al 

(1) Autoritățile competente realizează un 
schimb periodic reciproc și cu Grupul 
autorităților din UE, de cunoștințe, 
informații și experiență și verifică 
transpunerea și aplicarea cadrului juridic 
național și al Uniunii, ținând seama de 
opiniile exprimate de industria de profil, 
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Uniunii. de celelalte părți interesate și de Comisie, 
pentru a consolida transpunerea și 
aplicarea celor mai înalte standarde în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 403
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Schimbul de informații realizat în 
temeiul alineatului (1) privește în special 
funcționarea măsurilor privind evaluarea 
riscului, prevenirea accidentelor, 
verificarea respectării legislației și 
intervenția în caz de urgență în legătură cu 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate în cadrul Uniunii, precum și 
dincolo de granițele sale, acolo unde este 
cazul.

(2) Schimbul de informații realizat în 
temeiul alineatului (1) privește în special 
măsurile privind evaluarea riscului, 
prevenirea accidentelor, verificarea 
respectării legislației și intervenția în caz 
de urgență în legătură cu operațiunile 
petroliere și gaziere offshore desfășurate în 
cadrul Uniunii, precum și dincolo de 
granițele sale, acolo unde este cazul.

Or. en

Amendamentul 404
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui stabilite priorități și proceduri
clare pentru pregătirea și actualizarea 
documentelor de orientare, cu scopul de a 
identifica și a facilita punerea în aplicare a 
celor mai bune practici în domeniile 
prevăzute la alineatul (2).

(3) Ar trebui stabilite priorități clare între 
operatori și autoritățile competente pentru 
pregătirea și actualizarea documentelor de 
orientare și a standardelor, cu scopul de a 
identifica și a facilita punerea în aplicare și 
aplicarea consecventă a celor mai bune 
practici.
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Or. en

Amendamentul 405
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui stabilite priorități și proceduri 
clare pentru pregătirea și actualizarea 
documentelor de orientare, cu scopul de a 
identifica și a facilita punerea în aplicare a 
celor mai bune practici în domeniile 
prevăzute la alineatul (2).

(3) Autoritățile competente ar trebui să 
stabilească priorități și proceduri pentru 
pregătirea și actualizarea documentelor de 
orientare, cu scopul de a identifica și a 
facilita punerea în aplicare a celor mai 
bune practici în domeniile prevăzute la 
alineatul (2).

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru poate solicita opinia 
celorlalte state membre, prin participarea 
la schimbul de informații prevăzut la 
alineatul (1), cu privire la orice decizie 
luată de un alt stat membru care are un 
eventual impact transfrontalier negativ.

(4) Un stat membru poate solicita opinia 
unui stat membru învecinat în temeiul 
alineatului (1) cu privire la orice decizie 
luată care ar putea avea un impact 
transfrontalier negativ.

Or. en

Justificare

Formularea actuală presupune că statele membre terțe care nu sunt afectate de o decizie ar 
putea interveni în proces, ceea ce este inutil și inoportun.
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Amendamentul 407
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea coordonată în vederea 
siguranței în regiunile învecinate și în 
activitățile internaționale

Operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în regiunile din afara Uniunii

Or. en

Justificare

Este propus un regulament cu acțiune directă, și nu este considerată oportună includerea 
într-un regulament a unor măsuri care nu pot fi aplicate decât prin infracțiune de către 
autoritatea competentă,de statul membru sau de către Comisia Europeană.

Amendamentul 408
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În strânsă cooperare cu statele
membre, inclusiv, acolo unde este cazul, în 
cadrul convențiilor privind mările 
regionale, Comisia promovează cooperarea 
cu țările terțe care desfășoară operațiuni 
petroliere și gaziere offshore în aceleași 
regiuni marine ca și statele membre.

(1) Comisia, cu acordul statelor membre 
interesate și recunoscând competența 
acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, în 
cadrul convențiilor privind mările 
regionale, promovează cooperarea cu țările 
terțe care desfășoară operațiuni petroliere și 
gaziere offshore în aceleași regiuni marine 
ca și statele membre.

Or. en

Amendamentul 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În strânsă cooperare cu statele membre, 
inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul 
convențiilor privind mările regionale, 
Comisia promovează cooperarea cu țările 
terțe care desfășoară operațiuni petroliere și 
gaziere offshore în aceleași regiuni marine 
ca și statele membre.

(1) În strânsă cooperare cu statele membre, 
inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul 
convențiilor privind mările regionale, 
Comisia promovează și, dacă este necesar, 
organizează cooperarea cu țările terțe care 
desfășoară operațiuni petroliere și gaziere 
offshore în aceleași regiuni marine ca și 
statele membre.

Or. lt

Amendamentul 410
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează siguranța 
operațiunilor petroliere și gaziere 
efectuate în apele țărilor terțe învecinate 
cu apele statelor membre și sprijină o 
abordare coordonată cu privire la schimbul 
de experiență și promovarea măsurilor 
preventive și a planurilor regionale de 
intervenție în caz de urgență.

(2) Comisia promovează o abordare 
coordonată cu privire la schimbul de 
experiență cu țările terțe, îndeosebi în 
legătură cu măsurile de prevenire a 
accidentelor și intervenția în caz de 
urgență.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță și de mediu în cazul 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
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internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

la nivel internațional, în cadrul tuturor
forumurilor corespunzătoare la nivel 
mondial și regional.

Or. en

Justificare

Mediul ar trebui să fie inclus.

Amendamentul 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, Forumul autorităților 
offshore din UE și autoritățile competente 
implicate cooperează cu alte forumuri 
internaționale și operatori din UE pentru 
a încuraja aplicarea celor mai înalte 
standarde de siguranță și de mediu la 
nivel mondial;

Or. en

Justificare

Există probleme semnificative de executare în contextul mandatării întreprinderilor cu sediul 
în UE de a-și funcționa oriunde în lume cu respectarea standardelor UE, îndeosebi întrucât 
operatorii trebuie să se conformeze cadrului legal al țării / jurisdicției în care funcționează. 
Cu toate acestea, operatorii trebuie să se asigure că aplică cele mai bune practici cunoscute 
în toate activitățile lor, respectând totodată cadrele legale locale, iar acest lucru trebuie să 
fie monitorizat cu atenție de către Comisie și de Forumul autorităților offshore din UE.

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

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un accident 
major în fază incipientă produs în cadrul 
instalației sau al zonei exclusive stabilite 
de statul membru în jurul perimetrului 
instalației sau al gurii sondei submarine;

(a) să fie inițiate pentru a interveni în cazul 
unui accident major produs în cadrul 
instalației, care implică o instalație sau
infrastructura conectată;

Or. en

Amendamentul 414
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un accident 
major în fază incipientă produs în cadrul 
instalației sau al zonei exclusive stabilite 
de statul membru în jurul perimetrului 
instalației sau al gurii sondei submarine;

(a) să fie inițiate pentru a preveni 
extinderea sau pentru a limita 
consecințele unui accident legat de 
operațiunile petroliere și gaziere offshore
în cadrul unei zone exclusive stabilite de
statul membru în jurul perimetrului 
instalației, al gurii sondei submarine sau al 
conductei;

Or. en

Amendamentul 415
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un accident
major în fază incipientă produs în cadrul
instalației sau al zonei exclusive stabilite 
de statul membru în jurul perimetrului 
instalației sau al gurii sondei submarine;

(a) să fie inițiate pentru a interveni în cazul 
unui accident care implică o instalație sau
infrastructura conectată;
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Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie executate în conformitate cu 
planul de urgență extern în cazul în care 
accidentul s-a extins în afara instalației.

(b) să fie în conformitate cu planul extern
de intervenție în caz de urgență în cazul în 
care accidentul s-a extins și se impune 
completarea planului intern de intervenție 
în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 417
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie executate în conformitate cu 
planul de urgență extern în cazul în care 
accidentul s-a extins în afara instalației.

(b) să fie în conformitate cu planul extern
de intervenție în caz de urgență în cazul în 
care accidentul s-a extins și se impune 
completarea planului intern de intervenție 
în caz de urgență.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul menține echipamentele și 
expertiza relevante pentru plan astfel încât 
acestea să fie disponibile în orice situație și 
să fie folosite în comun cu statul membru, 
în cazul în care este necesar, pentru 
aplicarea planului extern de intervenție în 
caz de urgență.

(2) Operatorul menține accesul la
echipamentele și expertiza relevante pentru 
plan astfel încât acestea să fie disponibile 
în orice situație și să fie folosite în comun 
cu statul membru relevant, în cazul în care 
este necesar, pentru aplicarea planului 
extern de intervenție în caz de urgență.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de urgență intern este pregătit în 
conformitate cu dispozițiile anexei V și 
este actualizat în conformitate cu orice 
modificare adusă evaluării riscurilor
majore referitoare la planul privind sonda 
sau, dacă este cazul, la raportul privind 
riscurile majore. Orice astfel de actualizări
sunt comunicate autorității responsabile 
cu pregătirea planurilor externe de 
intervenție în caz de urgență pentru zona în 
cauză.

(3) Planul intern de intervenție în caz de
urgență este pregătit în conformitate cu 
dispozițiile anexei V și este actualizat în 
conformitate cu orice modificare relevantă
adusă evaluărilor riscurilor referitoare la 
raportul privind riscurile majore sau 
notificările prezentate în conformitate cu 
anexa II. Actualizările semnificative sunt 
notificate autorităților relevante
responsabile cu planurile externe de 
intervenție în caz de urgență pentru zona în 
cauză.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca toate planurile interne să se reflecte în actualizări ale planurilor externe 
de intervenție în caz de urgență.

Amendamentul 420
Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de urgență intern este pregătit în 
conformitate cu dispozițiile anexei V și 
este actualizat în conformitate cu orice 
modificare adusă evaluării riscurilor 
majore referitoare la planul privind sonda 
sau, dacă este cazul, la raportul privind 
riscurile majore. Orice astfel de actualizări
sunt comunicate autorității responsabile cu 
pregătirea planurilor externe de intervenție 
în caz de urgență pentru zona în cauză.

(3) Planul de urgență intern este pregătit în 
conformitate cu dispozițiile anexei V și 
este actualizat în conformitate cu orice 
modificare adusă evaluării riscurilor 
majore referitoare la planul privind sonda 
sau, dacă este cazul, la raportul privind 
riscurile majore. Actualizările importante
sunt comunicate autorității responsabile cu 
pregătirea planurilor externe de intervenție 
în caz de urgență pentru zona în cauză.

Or. en

Amendamentul 421
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planul intern de intervenție în caz de 
urgență este integrat altor dispoziții 
privind protecția și salvarea personalului 
de pe instalația avariată, astfel încât să se 
asigure o șansă ridicată de supraviețuire.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții sunt incluse în planul intern de intervenție în caz de urgență (a se vedea 
anexa V). Prin urmare, acest punct este inutil și ar trebui eliminat.

Amendamentul 422
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul testează periodic eficiența 
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență.

(5) Operatorul testează periodic, cel puțin 
anual, planurile interne de intervenție în 
caz de urgență pentru a demonstra 
eficacitatea echipamentului și a 
capacității de reacție a acestora pentru a 
asigura un nivel ridicat de siguranță și de 
performanță în operațiunile de evacuare, 
izolare și control, recuperare, curățare și 
eliminare.

Or. en

Amendamentul 423
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul testează periodic eficiența 
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență.

(5) Operatorul testează periodic planurile
interne de intervenție în caz de urgență 
pentru a demonstra eficacitatea 
echipamentului și a capacității de reacție 
a acestora, recunoscând că este adecvată 
testarea anumitor echipamente și 
capacități critice mai frecvent decât a 
altora.

Or. en

Amendamentul 424
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Operatorul pune la dispoziția 
publicului planurile interne de intervenție 
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în caz de urgență, inclusiv rezultatele 
testului privind eficiența capacităților de 
intervenție.

Or. en

Amendamentul 425
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Operatorul pune la dispoziția 
publicului planurile interne de intervenție 
în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 426
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La cerere, operatorul pune la 
dispoziție planurile interne de intervenție 
în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 427
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Cercetarea pentru reducerea riscurilor de 

mediu, de sănătate și de siguranță a 
activităților petroliere și gaziere offshore

Operatorii și entitățile autorizate investesc 
anual cel puțin o sumă echivalentă cu 
5 % din investițiile destinate exploatării 
petroliere și gaziere offshore în cercetarea 
și dezvoltarea pentru reducerea riscurilor 
de mediu, de sănătate și de siguranță 
asociate activităților petroliere și gaziere 
offshore. Rezultatele cercetărilor realizate 
se pun la dispoziția publicului.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
urgență externe referitoare la toate 
instalațiile petroliere și gaziere offshore și 
la zonele eventual afectate aflate sub 
jurisdicția lor.

(1) Statele membre pregătesc planuri 
externe de intervenție în caz de urgență 
referitoare la toate instalațiile petroliere și 
gaziere offshore sau la infrastructura 
conectată și la zonele eventual afectate 
aflate sub jurisdicția lor. Planurile externe 
de intervenție în caz de urgență specifică 
rolul operatorilor în intervenția de 
urgență externă și răspunderea care le 
revine operatorilor pentru cheltuielile 
aferente intervenției de urgență externă.

Or. en

Amendamentul 429
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Planurile externe de intervenție în 
caz de urgență precizează rolul și 
contribuția financiară imediată a 
entităților autorizate și/sau a operatorilor 
în intervenția de urgență externă, precum 
și modul în care costurile imediate ale 
intervenției de urgență externe vor fi 
suportate.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență actuale pentru instalațiile 
existente sau prevăzute sau infrastructura 
conectată în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

Or. en

Amendamentul 431
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne, iar operatorii vor fi 
informați complet cu privire la orice 
modificare a planurilor externe de 
intervenție în caz de urgență care îi 
afectează.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexelor I și V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei și a publicului, dacă 
este cazul.

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexei V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei, a Forumului 
autorităților offshore și a publicului.
Atunci când își publică planurile externe 
de intervenție în caz de urgență, statele 
membre sub a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
offshore se asigură că informațiile 
divulgate nu comportă riscuri pentru 
siguranța și securitatea instalațiilor 
petroliere și gaziere offshore și pentru 
exploatarea acestora.

Or. en
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Justificare

Trimiterea la anexa I ar trebui eliminată deoarece nu este relevantă pentru dispozițiile 
articolului 30 alineatul (3). Proiectul ar trebui completat, de asemenea, de textul transferat 
de la articolul 23 alineatul (3). Din motive de securitate, de exemplu, statele membre pot să 
nu dorească să publice numele și datele personale ale persoanelor implicate în activitățile 
petroliere și gaziere offshore.

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a atinge un nivel ridicat de 
compatibilitate și interoperabilitate privind 
echipamentele de intervenție și expertiza 
între toate statele membre dintr-o regiune 
geografică și, dacă este cazul, din afara 
acesteia. Statele membre încurajează 
industria de profil să elaboreze 
instrumente de intervenție compatibile în 
conformitate cu prezentul alineat.

(4) Statele membre sub a căror jurisdicție 
se desfășoară activități petroliere și 
gaziere offshore iau toate măsurile 
adecvate pentru a atinge un nivel ridicat de 
compatibilitate și interoperabilitate privind 
echipamentele de intervenție și expertiza 
între toate statele membre dintr-o regiune 
geografică și, dacă este cazul, din afara 
acesteia. Statele membre în cauză
încurajează industria de profil să elaboreze 
echipamente și servicii de intervenție 
compatibile în conformitate cu prezentul 
alineat.

Or. en

Amendamentul 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție pe 
teritoriul lor sau sub jurisdicția lor atât de 

(6) Statele membre în cauză păstrează 
evidențe actualizate ale echipamentelor și 
serviciilor pentru intervenție în caz de 
urgență puse la dispoziție pe teritoriul lor 
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entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse la 
dispoziția celorlalte state membre și, în 
mod reciproc, sunt disponibile țărilor terțe 
învecinate și Comisiei.

sau sub jurisdicția lor atât de entitățile 
publice, cât și de cele private. Evidențele 
respective sunt puse, la cerere, la 
dispoziția celorlalte state membre, a 
Forumului autorităților offshore și, în 
mod reciproc, sunt disponibile țărilor terțe 
învecinate și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre și operatorii își testează 
periodic propria capacitate de pregătire în 
vederea unei intervenții eficiente în cazul 
accidentelor petroliere și gaziere offshore.

(7) Statele membre în cauză și operatorii 
își testează periodic propria capacitate de 
pregătire în vederea unei intervenții 
eficiente în cazul accidentelor petroliere și 
gaziere offshore.

Or. en

Amendamentul 436
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul informează imediat 
autoritățile relevante cu privire la un 
accident major sau la o situație care 
prezintă un risc imediat de accident major. 
În cazul în care este necesar, autoritățile 
relevante sprijină operatorul în cauză în 
vederea prevenirii extinderii riscului sau a
accidentului.

(1) Operatorul informează imediat 
autoritățile relevante cu privire la un 
accident major sau la o situație care 
prezintă un risc imediat de accident major. 
Notificarea ar trebui să includă 
circumstanțele accidentului și consecințele 
prevăzute ale acestuia.

Or. en
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Amendamentul 437
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui accident, autoritățile 
relevante, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele.

(2) În cazul unui accident major, 
operatorul ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni extinderea accidentului și 
pentru a-i limita consecințele. Operatorul 
poate fi sprijinit de autoritățile relevante 
ale statelor membre, care pot oferi resurse 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 438
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui accident major care 
depășește capacitățile naționale de 
intervenție, un stat membru afectat poate 
solicita acordarea de asistență 
suplimentară din partea statelor membre 
și a Agenției Europene pentru Siguranță 
Maritimă prin intermediul mecanismului 
UE de protecție civilă, instituit prin 
Decizia 2007/779/CE a Consiliului.

eliminat

Or. en

Justificare

Este discutabil dacă solicitarea de asistență trebuie să facă obiectul unei dispoziții legislative 
și, prin urmare, prezentul alineat ar putea fi eliminat.
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Amendamentul 439
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cursul unei intervenții de urgență, 
statul membru colectează informațiile 
necesare în vederea unei analize complete 
privind accidentul.

eliminat

Or. en

Justificare

Datele care trebuie să fie colectate și raportate sunt prezentate în detaliu în capitolul V și, 
prin urmare, prezentul articol ar putea fi eliminat.

Amendamentul 440
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cursul unei intervenții de urgență, 
statul membru colectează informațiile
necesare în vederea unei analize complete 
privind accidentul.

(4) În cursul unei intervenții de urgență, 
statul membru garantează colectarea 
informațiilor necesare în vederea unei 
analize complete privind accidentul.

Or. en

Amendamentul 441
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere (1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
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ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
pun, în mod reciproc, informații la 
dispoziția Comisiei și a eventualelor state 
afectate sau a țărilor terțe și iau în 
considerare riscurile identificate atunci 
când pregătesc planul de urgență extern.
Statele membre în cauză își coordonează
propriile planuri de urgență pentru a 
facilita răspunsul comun în cazul unui 
accident.

ale accidentelor petroliere și gaziere 
offshore pot fi prevăzute, statele membre 
în cauză fac schimb de informații cu 
eventuale state afectate sau țări terțe 
învecinate, atunci când elaborează
planurile externe de intervenție în caz de
urgență și convin asupra sistemelor de 
coordonare a punerii în aplicare a acestor
planuri, facilitând o intervenție comună în 
cazul unui accident. 

Or. en

Justificare

Nu este necesară, nici potrivită implicarea Comisiei în acorduri bilaterale și în aranjamente 
privind intervenția în cazul unor incidente, însă, în mod excepțional, aceasta poate fi 
informată cu privire la aceste acorduri.

Amendamentul 442
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre coordonează măsurile 
referitoare la zonele din afara granițelor 
Uniunii pentru a preveni eventualele efecte 
negative ale operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore.

(2) Statele membre în cauză coordonează 
măsurile referitoare la zonele din afara 
granițelor Uniunii pentru a preveni 
eventualele efecte negative ale 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore.

Or. en

Amendamentul 443
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre își testează periodic 
capacitatea de pregătire în vederea unei 
intervenții eficiente în cazul accidentelor, 
cooperând cu statele membre posibil 
afectate, agențiile relevante ale UE sau cu 
țările terțe. Comisia poate contribui la 
exercițiile care se axează pe testarea 
mecanismelor de urgență transfrontaliere și 
ale Uniunii.

(3) Statele membre în cauză își testează 
periodic capacitatea de pregătire în vederea 
unei intervenții eficiente în cazul 
accidentelor, cooperând cu alte state
membre posibil afectate, agențiile relevante 
ale UE sau cu țările terțe învecinate. 
Comisia poate contribui la exercițiile care 
se axează pe testarea mecanismelor de 
urgență transfrontaliere și ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 444
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere Comisia 
și statele membre care pot fi afectate de 
situația de urgență respectivă.

(4) În cazul unui accident major sau al unei 
amenințări iminente legate de acesta care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru sub 
jurisdicția căruia a survenit situația de 
urgență informează fără întârziere statele 
membre care pot fi afectate de situația de 
urgență respectivă și Comisia.

Or. en

Amendamentul 445
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie sancțiuni 
aplicabile de către industria de profil

Statele membre sub a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
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încălcărilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

offshore instituie sancțiuni aplicabile 
încălcărilor prezentului regulament de către 
operatori și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că sancțiunile sunt 
aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Amendamentul 446
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 35 din 
prezentul regulament pentru a adapta 
cerințele din anexele I-VI la regulament la 
cele mai recente progrese în domeniul 
tehnologiilor și procedurilor relevante.

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 35 din 
prezentul regulament pentru a adapta 
cerințele de la punctele 3, 4 și 5 din anexa 
VI la regulament la cele mai recente 
progrese în domeniul tehnologiilor și 
procedurilor relevante.

Or. en

Amendamentul 447
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolul 
35 din prezentul regulament, în vederea 
aplicării cu exactitate a cerințelor 
menționate în regulament în legătură cu:

eliminat

(a) detaliile care trebuie prezentate în 
notificarea de proiectare sau în raportul 
privind riscurile majore, în conformitate 
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cu anexa II punctele 1, 2, 3, 6;
(b) notificarea privind operațiunile la 
sondă/combinate, în conformitate cu 
anexa II punctele 4 și 7;
(c) cerințele cu privire la verificarea de 
către organisme terțe independente, în 
conformitate cu anexa II punctul 5 litera 
(d); cerințele privind funcționarea și 
organizarea autorităților competente, în 
conformitate cu anexa III și
„ACEST ALINEAT LIPSEȘTE SAU NU 
ESTE LA LOCUL POTRIVIT.”
(d) cerințele referitoare la prevenirea 
riscurilor majore de către operatori, 
prezentate în anexa IV.

Or. en

Justificare

Dacă aceste elemente fac obiectul actelor delegate, va fi dificilă actualizarea regulată a 
acestora, astfel încât să reflecte modificările relevante materiale, tehnice sau ale 
echipamentelor de care s-ar putea să fie nevoie să se țină cont. Prin urmare, anexele ar 
trebui să stabilească cerințe minime, iar autorităților competente ar trebui să li se impună să 
actualizeze și să îmbunătățească standardele, ceea ce poate implica solicitarea unor 
informații suplimentare față de cele incluse în anexe.

Amendamentul 448
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, de asemenea,
acte delegate în conformitate cu articolul 
35 din prezentul regulament, în vederea 
aplicării cu exactitate a cerințelor 
menționate în regulament în legătură cu:

(2) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 35 din prezentul 
regulament și după consultarea cu Grupul 
autorităților din UE, întreprinderile din 
sector și sindicatele, în vederea aplicării cu 
exactitate a cerințelor menționate în 
regulament în legătură cu:

Or. en
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Amendamentul 449
Silvia-Adriana Țicău

 Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă nedeterminată de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 34 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 450
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă nedeterminată de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 34 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
3 ani de la *.
*Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Dacă aceste cerințe rămân, ar trebui să fie stabilite pentru o perioadă determinată.

Amendamentul 451
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 34 intră în vigoare doar în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de 2 luni de la data notificării 
actului respectiv acestor două instituții sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a nu 
formula obiecțiuni. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
acest termen se prelungește cu 2 luni.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 34 intră în vigoare doar în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la data notificării 
actului respectiv acestor două instituții sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a nu 
formula obiecțiuni. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
acest termen se prelungește cu trei luni.

Or. en

Amendamentul 452
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
directiva respectivă se înlocuiește cu 
textul următor:

(1) Anterior modificării 
Directivei 2004/35/CE, Comisia realizează 
o evaluare a impactului pentru a stabili 
modul în care extinderea domeniului de 
aplicare geografic al directivei va afecta 
toate sectoarele industriei marine. 
Comisia asigură consultarea deplină a 
sectoarelor relevante, inclusiv a 
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industriilor pescuitului și asigurărilor.

Or. en

Justificare

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (Directiva 2004/35/CE) se aplică 
tuturor industriilor din sectorul maritim, nu doar industriilor petrolieră și gazieră. Prin 
urmare, orice modificare din prezentul regulament va avea în mod inevitabil implicații la 
nivelul altor industrii din sectorul maritim, în special pentru industria pescuitului. Comisia 
trebuie să se asigure că Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător rămâne 
realizabilă, practică și eficientă pentru sectoarele relevante.

Amendamentul 453
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
directiva respectivă se înlocuiește cu textul 
următor:

(1) În scopul operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore, articolul 2 alineatul (1) 
litera (b) din directiva respectivă se 
înlocuiește cu textul următor:

Or. en

Amendamentul 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Modificarea Directivei 2008/99/CE 
privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal
Directiva 2008/99/CE se modifică după 
cum urmează:
1. la articolul 3, se adaugă următoarea 
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literă:
„(h) orice act care provoacă deteriorarea 
semnificativă a unui habitat în cadrul 
unui sit protejat, inclusiv un accident 
major cauzat de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore;”
2. în anexa A, se adaugă următoarea 
liniuță:
„– Directiva XX/XX/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
siguranța activităților petroliere și gaziere 
offshore de prospectare, explorare și 
producție.”

Or. en

Amendamentul 455
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Rapoartele către Parlamentul European 

și Consiliu
Până la 20 decembrie 2013, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
disponibilitatea instrumentelor de 
garanție financiară, însoțit de propuneri 
de aranjamente care să faciliteze 
furnizarea de garanții financiare.
Până la 20 decembrie 2013, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
mecanismele corespunzătoare menite să 
asigure că întreprinderile stabilite în UE 
operează la nivel mondial în conformitate 
cu cerințele prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 456
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii instalațiilor respectă integral 
prezentul regulament în termen de doi ani
de la intrarea în vigoare a acestuia, cu 
următoarele excepții:

Operatorii instalațiilor respectă integral 
prezenta directivă în termen de [3] ani de 
la intrarea în vigoare a acesteia, cu 
următoarele excepții:

Or. en

Justificare

În cazul în care acest act legislativ este o directivă, trei ani poate fi un termen adecvat.

Amendamentul 457
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii instalațiilor respectă integral 
prezentul regulament în termen de doi ani
de la intrarea în vigoare a acestuia, cu 
următoarele excepții:

Operatorii instalațiilor respectă integral 
prezentul regulament în termen de trei ani
de la intrarea în vigoare a acestuia, cu 
următoarele excepții:

Or. en

Amendamentul 458
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Operatorii instalațiilor neproductive (a) operatorii instalațiilor neproductive 
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care funcționează în baza unui contract, 
dar care nu s-au instalat încă pe 
amplasament respectă integral prezentul 
regulament în termen de 1 an de la 
intrarea în vigoare a acestuia sau înainte de 
acest termen, prin acord cu autoritatea 
competentă.

respectă integral prezenta directivă în 
termen de [2] ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia sau înainte de acest termen, prin 
acord cu autoritatea competentă;

Or. en

Justificare

În cazul în care acest act legislativ este o directivă, doi ani poate fi un termen adecvat.

Amendamentul 459
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Operatorii instalațiilor planificate 
respectă integral prezentul regulament în 
cazul în care nu se convine altfel cu 
autoritatea competentă și, în orice caz, în 
termen de cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a regulamentului;

(b) operatorii instalațiilor planificate 
respectă integral prezenta directivă în 
cazul în care nu se convine altfel cu 
autoritatea competentă și, în orice caz, în 
termen de cel mult [2] ani de la intrarea în 
vigoare a directivei;

Or. en

Justificare

În cazul în care acest act legislativ este o directivă, doi ani poate fi un termen adecvat.

Amendamentul 460
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Operatorii instalațiilor planificate 
respectă integral prezentul regulament în 

(b) operatorii instalațiilor de producție
planificate respectă integral prezentul 
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cazul în care nu se convine altfel cu 
autoritatea competentă și, în orice caz, în 
termen de cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a regulamentului.

regulament în cazul în care nu se convine 
altfel cu autoritatea competentă și, în orice 
caz, în termen de cel mult un an de la 
intrarea în vigoare a regulamentului;

Or. en

Amendamentul 461
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Operatorii sondelor respectă integral 
prezentul regulament în termen de 3 luni 
de la intrarea în vigoare a acestuia sau 
înainte de acest termen, prin acord cu 
autoritatea competentă.

(c) operatorii sondelor respectă integral 
prezenta directivă în termen de [12] luni
de la intrarea în vigoare a acesteia sau 
înainte de acest termen, prin acord cu 
autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

În cazul în care acest act legislativ este o directivă, 12 luni poate fi un termen adecvat.

Amendamentul 462
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la adoptarea de către UE a 
dispozițiilor privind securitatea 
financiară, statele membre decid care 
instrumente (printre altele, asigurarea, 
fondurile de rezervă, garanțiile bancare, 
și / sau gestionarea în comun a riscurilor) 
sunt adecvate pentru a asigura că 
operatorii își demonstrează capacitatea de 
a plăti pentru consecințele daunelor 
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cauzate de operațiunile lor, în toate
etapele proiectelor offshore (de explorare, 
operaționale și de dezafectare). Statele 
membre emit în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament o notificare cu privire la 
instrumentele identificate.

Or. en

Amendamentul 463
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea publicului în ceea ce privește 
autorizațiile în temeiul Directivei 
94/22/CE

Participarea publicului în temeiul 
Directivei 2001/42/CE, al 
Directivei 85/337/CEE, al 
Directivei 92/43/CEE și al 
Directivei 79/409/CEE

Or. en

Justificare

După cum se indică în observațiile referitoare la articolul 5, această condiție ar trebui să se 
limiteze la cerințele existente privind participarea publicului. Astfel, titlul a fost modificat în 
consecință.

Amendamentul 464
Silvia-Adriana Țicău

 Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 
posibil), asupra solicitărilor de autorizare 

(a) publicul este informat, prin anunțuri 
publice, prin publicare pe site-ul internet 
al autorității competente și prin alte 
mijloace adecvate (de exemplu, pe cale 



AM\911374RO.doc 195/274 PE494.690v01-00

RO

prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 
căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

electronică, dacă este posibil), asupra 
solicitărilor de autorizare prezentate 
statelor membre și că sunt puse la 
dispoziția publicului informațiile relevante 
privind astfel de propuneri, inclusiv, între 
altele, informațiile privind dreptul de 
participare și privind autoritatea căreia îi 
pot fi prezentate observații sau întrebări;

Or. ro

Amendamentul 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 
posibil), asupra solicitărilor de autorizare 
prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 
căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dar nu 
numai), asupra solicitărilor de autorizare 
prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 
căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

Or. lt

Amendamentul 466
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 
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posibil), asupra solicitărilor de autorizare
prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 
căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

posibil), asupra solicitărilor relevante
prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 
căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

Or. en

Justificare

Prin eliminarea sintagmei „de autorizare” se extinde domeniul de aplicare a dispozițiilor la 
alte solicitări prezentate relevante.

Amendamentul 467
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) publicul are dreptul de a-și exprima 
observațiile și opiniile atunci când toate 
opțiunile sunt posibile, înainte de adoptarea 
deciziilor privind solicitările de autorizare;

(b) publicul are dreptul de a-și exprima 
observațiile și opiniile atunci când toate 
opțiunile sunt posibile, înainte de adoptarea 
deciziilor privind solicitările;

Or. en

Justificare

Eliminarea sintagmei „de autorizare” – a se vedea observațiile privind punctul 1 litera (a).

Amendamentul 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) după examinarea observațiilor și a 
opiniilor exprimate de către public, statul 

(d) după examinarea observațiilor și a 
opiniilor exprimate de către public, statul 
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membru depune toate eforturile 
rezonabile în vederea informării 
publicului cu privire la deciziile adoptate 
și la motivele și considerentele pe care se 
bazează acestea, incluzând informații 
privind procesul de participare a 
publicului.

membru informează publicul cu privire la 
deciziile adoptate și la motivele și 
considerentele pe care se bazează acestea, 
incluzând informații privind procesul de 
participare a publicului.

Or. lt

Amendamentul 469
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se stabilesc termene rezonabile care 
oferă suficient timp pentru fiecare etapă 
distinctă a participării publicului. Statele 
membre identifică publicul îndreptățit să 
participe în sensul alineatului (1), inclusiv 
organizațiile neguvernamentale relevante
care îndeplinesc cerințele impuse de 
legislația națională, precum cele care 
promovează protecția mediului sau 
siguranța activităților offshore.

(2) Se stabilesc termene rezonabile care 
oferă suficient timp pentru fiecare etapă 
distinctă a participării publicului. Statele 
membre identifică publicul îndreptățit să 
participe în sensul alineatului (1), inclusiv 
orice organizație neguvernamentală 
relevantă care îndeplinește cerințele 
impuse de legislația națională, precum cele 
care promovează protecția mediului sau 
siguranța activităților offshore.

Or. en

Amendamentul 470
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele referitoare la documentele 
privind procedura de aprobare

Informațiile care trebuie incluse într-o 
notificare privind proiectarea sau mutarea 
pentru o instalație de producție

Or. en
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Amendamentul 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele privind informațiile expuse în 
prezenta anexă sunt cerințe minime. 
Autoritățile competente țin cont de 
evoluțiile legate de bunele practici și pot 
solicita, în orice moment, informații 
suplimentare care să reflecte modificările 
relevante materiale, tehnice sau aferente 
echipamentelor de care s-ar putea să 
trebuiască să se țină cont. Grupul 
autorităților offshore din UE este unul 
dintre instrumentele prin care aceste 
evoluții pot fi identificate și împărtășite.

Or. en

Amendamentul 472
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea privind proiectarea pentru o 
instalație de producție prevăzută la 
articolul 9 include cel puțin următoarele 
informații:

Notificările privind proiectarea și mutarea
pentru o instalație de producție planificată, 
prevăzută la articolul 9 include cel puțin 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 473
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. o descriere a procesului aplicat 
activității de proiectare, a standardelor 
relevante utilizate și a opțiunilor de 
proiectare produse cu ajutorul acestui
proces;

2. o descriere a filosofiei și a procesului de 
proiectare pentru operațiunile de 
producție, de la un concept inițial până la 
proiectul prezentat, a standardelor 
relevante utilizate și a conceptelor de 
proiectare incluse în proces;

Or. en

Amendamentul 474
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. o dovadă conform căreia conceptul 
reduce, într-o măsură considerabilă, 
riscurile majore;

4. o dovadă conform căreia conceptul 
reduce, până la un nivel acceptabil, 
riscurile majore;

Or. en

Amendamentul 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. o descriere a instalației și a condițiilor în 
cadrul amplasamentului prevăzut;

5. o descriere a instalației și a condițiilor în 
cadrul amplasamentului prevăzut, ținând 
seama de vârsta instalației și de durata de 
viață prevăzută a acesteia;

Or. en
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Amendamentul 476
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. o descriere generală a sistemului de 
gestionare a siguranței prin intermediul 
căruia măsurile prevăzute pentru controlul 
riscurilor majore vor fi menținute în mod 
eficient, inclusiv a sistemului de verificare 
de către organismele independente care 
urmează a fi selectat.

7. o descriere generală a sistemului de 
gestionare a siguranței prin intermediul 
căruia măsurile prevăzute pentru controlul 
riscurilor majore vor fi menținute în mod 
eficient;

Or. en

Justificare

Verificarea trebuie să înceapă cât mai curând posibil, în caz contrar nu va fi eficientă.

Amendamentul 477
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. o descriere generală a sistemului de 
gestionare a siguranței prin intermediul 
căruia măsurile prevăzute pentru controlul 
riscurilor majore vor fi menținute în mod 
eficient, inclusiv a sistemului de verificare 
de către organismele independente care 
urmează a fi selectat.

7. o descriere generală a sistemului de 
gestionare a siguranței prin intermediul 
căruia măsurile prevăzute pentru controlul 
riscurilor majore vor fi menținute în mod 
eficient;

Or. en

Amendamentul 478
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. o descriere a modalităților 
independente de verificare și o listă 
inițială a elementelor critice de siguranță 
și a performanței necesare a acestora;

Or. en

Amendamentul 479
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. în cazul în care o instalație de 
producție urmează să fie mutată într-un 
nou amplasament pentru a servi unei 
operațiuni de producție diferite, o 
justificare care să demonstreze că 
instalația este potrivită pentru 
operațiunea de producție propusă;

Or. en

Amendamentul 480
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7c. în cazul în care o instalație 
neproductivă urmează să a fi modificată 
pentru a fi utilizată ca instalație de 
producție, o justificare care să 
demonstreze că instalația este potrivită 
pentru trecerea la o operațiune de 
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producție;

Or. en

Amendamentul 481
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. o descriere privind instalația și 
infrastructura conectată și orice alte 
structuri, inclusiv sondele conectate la 
aceasta;

3. o descriere privind instalația și orice 
asociere cu alte instalații sau 
infrastructură conectată;

Or. en

Amendamentul 482
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate, inclusiv eventualele limitări 
privind siguranța operațiunilor datorate a 
condițiilor de mediu, meteorologice și
naturii fundului mării, și că măsurile 
pentru controlul acestora sunt adecvate, 
astfel încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă; această dovadă 
include o evaluare a timpilor de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol;

Or. en
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Amendamentul 483
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

4. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora, inclusiv elementele 
critice de siguranță, sunt și vor continua 
să fie adecvate, astfel încât riscurile de 
producere a unui eveniment care comportă 
riscuri majore pentru persoane și mediu să 
fie reduse la un nivel acceptabil;

Or. en

Amendamentul 484
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. detalii cu privire la utilaje și la 
modalitățile de a asigura controlul sondei, 
siguranța procesului, izolarea substanțelor 
periculoase, prevenirea incendiilor și a 
exploziilor, protecția forței de muncă 
împotriva substanțelor periculoase și 
protecția mediului împotriva unui 
eveniment în fază incipientă care prezintă 
riscuri majore (în conformitate cu planul de 
urgență intern prevăzut în anexa V);

6. detalii cu privire la echipament și la 
modalitățile de a asigura controlul sondei 
(după caz), siguranța procesului, izolarea 
substanțelor periculoase, prevenirea 
incendiilor și a exploziilor, protecția forței 
de muncă împotriva substanțelor 
periculoase și protecția mediului împotriva 
unui eveniment în fază incipientă care 
prezintă riscuri majore (în conformitate cu 
planul intern de intervenție în caz de
urgență prevăzut în anexa V);

Or. en
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Amendamentul 485
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. detalii privind modalitățile de protecție a 
persoanelor de pe platformă împotriva 
riscurilor majore și de asigurare a evacuării 
și recuperării lor în condiții de siguranță, 
precum și privind întreținerea sistemelor 
de control pentru prevenirea daunelor 
cauzate instalației și mediului în cazul în 
care este evacuat tot personalul;

7. detalii privind modalitățile de protecție a 
persoanelor de pe instalații împotriva 
riscurilor majore și de asigurare a evacuării 
și salvării lor în condiții de siguranță, 
precum și modalitățile de întreținere a
sistemelor de control pentru prevenirea 
daunelor cauzate instalației și mediului în 
cazul în care este evacuat tot personalul;

Or. en

Amendamentul 486
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. codurile, standardele și orientările 
relevante utilizate în construcția și în 
punerea în funcțiune a instalației;

8. detalii privind codurile, standardele și 
orientările relevante utilizate în construcția 
și în punerea în funcțiune a instalației;

Or. en

Amendamentul 487
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. informațiile referitoare la sistemul de 
gestionare a siguranței privind operațiunile, 
întreținerea, modificările și sistemele de 

9. o descriere a sistemului de gestionare a 
siguranței privind operațiunile, întreținerea 
și modificările;
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verificare, inclusiv principalele limitări 
operaționale privind instalația care 
trebuie controlate cu ajutorul sistemului 
de gestionare;

Or. en

Justificare

Transferat în lista de cerințe de la articolul 9.

Amendamentul 488
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. informațiile referitoare la sistemul de 
verificare prevăzute în secțiunea 5 punctul 
(2) din prezenta anexă;

10. detalii privind sistemul de verificare 
prevăzute în secțiunea 5 punctul (2) din 
prezenta anexă;

Or. en

Amendamentul 489
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. informațiile relevante în sensul 
cerințelor din prezentul regulament, 
obținute în temeiul oricărui alt act 
legislativ aplicabil al UE, în special al 
Directivelor 92/91/CE și 85/337/CEE;

12. toate informațiile relevante în sensul 
cerințelor din prezentul regulament, 
obținute în temeiul cerințelor de prevenire 
a accidentelor majore prevăzute de 
Directiva 92/91/CE;

Or. en
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Amendamentul 490
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. în ceea ce privește operațiunile 
petroliere și gaziere offshore care trebuie 
efectuate cu ajutorul instalației, o 
descriere argumentativă a aspectelor de 
mediu care ar putea fi afectate în mod 
semnificativ, o evaluare a posibilelor 
efecte asupra mediului, în special a 
eliberărilor de substanțe poluante în 
mediu, și o descriere a măsurilor tehnice 
și nontehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau contracararea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare, care pot fi îndeplinite prin 
descrierea și evaluarea în temeiul 
Directivei 85/337/CEE și acceptate de 
autoritatea competentă;

Or. en

Amendamentul 491
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – paragraful 1 – punctul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. un plan intern de intervenție în caz 
de urgență complementar în temeiul 
articolului 12;

Or. en

Amendamentul 492
Ivo Belet
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

5. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate, inclusiv eventualele limitări 
privind siguranța operațiunilor datorate 
condițiilor de mediu, meteorologice și
naturii fundului mării, și că măsurile 
pentru controlul acestora sunt adecvate, 
astfel încât riscurile de producere a unui
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă; această dovadă 
include o evaluare a timpilor de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol;

Or. en

Amendamentul 493
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

5. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora și elementele cruciale de 
siguranță sunt și vor continua să fie
adecvate, astfel încât riscurile de producere 
a unui eveniment care comportă riscuri 
majore pentru persoane și mediu să fie 
reduse într-o măsură acceptabilă;

Or. en
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Amendamentul 494
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. detalii cu privire la utilaje și la 
modalitățile de a asigura controlul sondei,
siguranța procesului, izolarea substanțelor 
periculoase, prevenirea incendiilor și a 
exploziilor, protecția forței de muncă 
împotriva substanțelor periculoase și 
protecția mediului împotriva unui 
eveniment în fază incipientă care prezintă 
riscuri majore (în conformitate cu planul de 
urgență intern prevăzut în anexa V);

6. detalii cu privire la utilaje și la 
modalitățile de a asigura controlul sondei și
siguranța procesului (după caz), izolarea 
substanțelor periculoase, prevenirea 
incendiilor și a exploziilor, protecția forței 
de muncă împotriva substanțelor 
periculoase și protecția mediului împotriva 
unui eveniment în fază incipientă care 
prezintă riscuri majore (în conformitate cu 
planul intern de intervenție în caz de
urgență prevăzut în anexa V);

Or. en

Amendamentul 495
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. detalii privind modalitățile de protecție a 
persoanelor de pe platformă împotriva 
riscurilor majore și de asigurare a evacuării 
și recuperării lor în condiții de siguranță, 
precum și privind întreținerea sistemelor 
de control pentru prevenirea daunelor 
cauzate instalației și mediului în cazul în 
care este evacuat tot personalul;

7. detalii privind modalitățile de protecție a 
persoanelor de pe instalații împotriva 
riscurilor majore și de asigurare a evacuării 
și salvării lor în condiții de siguranță, 
precum și modalitățile privind întreținerea
sistemelor de control pentru prevenirea 
daunelor cauzate instalației și mediului în 
cazul în care este evacuat tot personalul;

Or. en

Amendamentul 496
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. codurile, standardele și orientările 
relevante utilizate în construcția și în 
punerea în funcțiune a instalației;

8. detalii privind codurile, standardele și 
orientările relevante utilizate în construcția 
și în punerea în funcțiune a instalației;

Or. en

Amendamentul 497
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore în cazul 
tuturor activităților pe care instalația le 
poate efectua și că riscurile de producere a 
unui eveniment care prezintă riscuri majore 
pentru persoane și mediu sunt reduse într-o 
măsură acceptabilă;

9. o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore în cazul 
tuturor operațiunilor pe care instalația le 
poate efectua și că riscurile de producere a 
unui eveniment care prezintă riscuri majore 
pentru persoane și mediu sunt reduse la un 
nivel acceptabil;

Or. en

Amendamentul 498
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. detalii referitoare la limitările privind 
siguranța operațiunilor datorate mediului, 
condițiilor meteorologice și naturii 
fundului mării și modalitățile de 
identificare a riscurilor cauzate de 
pericolele existente pe fundul mării și de 
cele din mediul marin, cum ar fi conductele 

10. detalii referitoare la orice fel de 
limitări privind siguranța operațiunilor 
datorate mediului, condițiilor 
meteorologice și naturii fundului mării și 
modalitățile de identificare a riscurilor 
cauzate de pericolele existente pe fundul 
mării și de cele din mediul marin, cum ar fi 
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și zonele de acostare ale instalațiilor 
învecinate;

conductele și zonele de acostare ale 
instalațiilor învecinate;

Or. en

Amendamentul 499
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. o imagine de ansamblu a politicii de 
prevenire a accidentelor majore, aplicate 
de operator în temeiul articolului 18;

Or. en

Amendamentul 500
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. informații referitoare la sistemul de 
gestionare a siguranței în ceea ce privește 
operațiunile, întreținerea și modificările;

11. o descriere a sistemului de gestionare a 
siguranței privind operațiunile, întreținerea 
și modificările instalației;

Or. en

Amendamentul 501
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. informațiile referitoare la sistemul de 12. detalii privind sistemul de verificare 
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verificare prevăzute în secțiunea 5 punctul 
(2) din prezenta anexă;

independent, prevăzut în secțiunea 5 
punctul (2) din prezenta anexă;

Or. en

Amendamentul 502
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. orice alte detalii relevante, de exemplu 
în cazul în care două sau mai multe 
instalații funcționează combinat într-un 
mod care afectează potențialul de risc 
major pe care îl prezintă oricare dintre 
instalațiile respective sau toate instalațiile;

13. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 503
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. o descriere a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a efectelor potențiale asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
poluanți în mediu și o descriere a 
măsurilor tehnice și non-tehnice avute în 
vedere pentru prevenirea, reducerea sau 
compensarea acestora, inclusiv a 
măsurilor de monitorizare.

14. orice fel de informații relevante în
sensul cerințelor din prezentul 
regulament, obținute în temeiul cerințelor 
privind prevenirea accidentelor majore 
prevăzute de Directiva 92/91/CE.

Or. en
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Justificare

Transferat în lista de cerințe de la articolul 9.

Amendamentul 504
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. în ceea ce privește operațiunile 
petroliere și gaziere offshore care trebuie 
efectuate de la instalație, o descriere 
argumentativă a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a posibilelor efecte asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
substanțe poluante în mediu, și o 
descriere a măsurilor tehnice și 
nontehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau contracararea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare, care pot fi îndeplinite prin 
descrierea și evaluarea obținute în temeiul 
Directivei 85/337/CEE și acceptate de 
autoritatea competentă;

Or. en

Amendamentul 505
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 3 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. un plan intern de intervenție în caz 
de urgență complementar în temeiul 
articolului 12;

Or. en
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Justificare

Text transferat de la articolul 9. Aceasta ar trebui să fie o cerință separată, întrucât va fi un 
document operațional accesat în caz de urgență.

Amendamentul 506
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea privind operațiunile la sondă 
prevăzută la articolul 13 include cel puțin 
următoarele informații:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 507
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. denumirea instalației care urmează fie 
utilizată și numele proprietarului;

2. denumirea instalației care urmează fie 
utilizată și numele și adresa proprietarului 
instalației;

Or. en

Amendamentul 508
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. în ceea ce privește operațiunile 
petroliere și gaziere offshore care trebuie 
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efectuate de la instalație, o descriere 
argumentativă a aspectelor de mediu care 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, o 
evaluare a posibilelor efecte asupra 
mediului, în special a eliberărilor de 
substanțe poluante în mediu, și o 
descriere a măsurilor tehnice și 
nontehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau contracararea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare, care pot fi îndeplinite prin 
descrierea și evaluarea obținute în temeiul 
Directivei 85/337/CEE și acceptate de 
autoritatea competentă;

Or. en

Justificare

Acest lucru se referă la o evaluare a impactului asupra mediului relevantă, care ar trebui 
prezentată ca document separat, întrucât este posibil să fi fost revizuită deja separat.

Amendamentul 509
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. un plan intern de intervenție în caz de 
urgență complementar în temeiul 
articolului 12;

Or. en

Justificare

Transferat în lista de cerințe de la articolul 9.

Amendamentul 510
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. detaliile privind identificarea sondei și 
orice asociere cu alte sonde sau activități 
de dezvoltare;

3. detaliile privind identificarea sondei și 
orice asociere cu instalații sau 
infrastructura conectată;

Or. en

Amendamentul 511
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. informații privind programul de lucru al 
sondei, inclusiv privind perioada în care 
aceasta este exploatată, verificarea 
barierelor în calea pierderii controlului 
asupra sondei și privind starea prevăzută 
pentru sondă la finalizarea operațiunii;

4. informații privind programul de lucru al 
sondei, inclusiv privind perioada în care 
aceasta este exploatată, verificarea 
barierelor în calea pierderii controlului 
asupra sondei (echipamente, fluide de 
foraj, ciment etc.), controlul de direcție 
privind traiectoria sondei și limitările cu 
privire la exploatarea în condiții de 
siguranță în conformitate cu evaluarea 
riscului;

Or. en

Justificare

au fost fuzionate, întrucât exista o suprapunere însemnată.

Amendamentul 512
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. INFORMAȚII CARE TREBUIE 
PREZENTATE LA EFECTUAREA 
OPERAȚIUNILOR LA SONDĂ
Informațiile privind operațiunile la sondă 
în temeiul articolului 13 includ cel puțin 
următoarele:
(1) denumirea și adresa operatorului;
(2) denumirea instalației și numele și 
adresa proprietarului instalației;
(3) detaliile privind identificarea sondei și 
orice asociere cu instalații sau 
infrastructura conectată;
(4) un rezumat al operațiunilor efectuate 
de la începerea operațiunilor sau de la 
raportul anterior;
(5) diametrul și adâncimea reală verticală 
și măsurată a:
(a) oricărui puț de foraj; precum și
(b) oricărui tubaj instalat;
(6) densitatea fluidului de foraj la 
momentul elaborării raportului; 
precum și
(7) în cazul operațiunilor referitoare la o 
sondă existentă, starea sa de funcționare 
actuală;

Or. en

Justificare

Actul legislativ ar trebui să prevadă rapoarte periodice privind operațiunile la sondă în cazul 
în care există riscul unei deversări de hidrocarburi.

Amendamentul 513
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. detalii referitoare la proiectarea sondei, 
inclusiv barierele în calea pierderii 
controlului asupra sondei (echipamente, 
fluide de foraj, ciment etc.), controlul de 
direcție privind traiectoria sondei și 
limitările cu privire la exploatarea în 
condiții de siguranță în conformitate cu 
evaluarea riscului;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest text a fost fuzionat cu punctul (4) partea 4 din anexa II, întrucât existau suprapuneri 
între cele două puncte.

Amendamentul 514
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. detalii cu privire la configurarea sondei 
la finalizarea operațiunilor – și anume, 
abandonată definitiv sau temporar, 
precum și în cazul în care aceasta este 
executată în vederea utilizării ulterioare;

8. detalii cu privire la configurarea sondei 
planificate la finalizarea operațiunilor – și 
anume, suspendată temporar sau 
abandonată definitiv, precum și dacă a 
fost adăugat echipament de producție la 
sondă în vederea utilizării ulterioare;

Or. en

Amendamentul 515
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. în cazul unei sonde existente, informații 
pertinente cu privire la istoricul și starea 
acesteia;

9. în cazul unei sonde existente, informații 
cu privire la istoricul și starea acesteia;

Or. en

Amendamentul 516
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. în cazul în care o sondă este executată
cu ajutorul unei instalații neproductive, 
informații suplimentare după cum 
urmează:

11. în cazul în care o sondă este construită, 
modificată sau întreținută cu ajutorul unei 
instalații neproductive, informații 
suplimentare după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 517
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) detalii privind condițiile meteorologice, 
cele din mediul marin și cele referitoare la 
fundul mării de la locul de amplasare, 
inclusiv orice obstrucții fizice, cum ar fi 
conductele;

(a) detalii referitoare la orice limitări
privind siguranța operațiunilor datorate 
condițiilor de mediu, meteorologice și 
naturii fundului mării și modalitățile de 
identificare a riscurilor cauzate de 
pericolele existente pe fundul mării și de 
cele din mediul marin, cum ar fi 
conductele și zonele de acostare ale 
instalațiilor învecinate;

Or. en
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Amendamentul 518
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. informațiile relevante în sensul 
cerințelor din prezentul regulament 
obținute în temeiul oricărui alt act 
legislativ aplicabil al UE, în special al 
Directivelor 92/91/CE și 85/337/CEE.

2. orice informații relevante în sensul 
cerințelor din prezentul regulament
obținute în temeiul cerințelor privind 
prevenirea accidentelor majore prevăzute 
de Directiva 92/91/CE.

Or. en

Justificare

Acest lucru necesită o explicație mai bună privind informațiile solicitate pentru a fi prezentate 
în temeiul anexei II. Trimiterea la Directiva EIM ar trebui să fie mutată în secțiunea 
următoare.

Amendamentul 519
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

1. Organismul independent de examinare
respectă următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

Or. en

Amendamentul 520
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

1. Verificatorul independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 521
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

1. Organismul independent de examinare
respectă următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de sondă:

Or. en

Amendamentul 522
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:

1. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
independența sa strictă față de operatorul 
instalației sau față de operatorul sondei:
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Or. en

Amendamentul 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) este o entitate juridică independentă;

Or. en

Amendamentul 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) nu are un conflict de interese cu 
operatorul instalației sau operatorul 
sondei;

Or. en

Amendamentul 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera -ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) organismul terț independent și 
persoanele care îi oferă asistență nu au 
nici un interes comercial sau financiar 
legat de operațiunile care urmează să fie 
efectuate de operator;
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Or. en

Amendamentul 526
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcția pe care o deține acesta nu îi 
impune să ia în considerare niciun aspect 
legat de elementul critic de siguranță sau 
de utilajul menționat în care a fost implicat 
anterior sau în cazul căruia obiectivitatea 
sa ar putea fi compromisă;

(a) funcțiile nu impun să se ia în 
considerare niciun aspect legat de 
elementul critic de siguranță sau de utilajul 
menționat în cazul în care ar putea exista 
un conflict de interese și obiectivitatea ar 
putea fi compromisă;

Or. en

Justificare

În unele părți nu est clar că operatorul, nu verificatorul, este cel care trebuie să efectueze 
evaluări și declarații relevante pe baza constatărilor de verificare independente. În general, 
obligațiile operatorilor trebuie să fie exprimate mai clar. A fost sugerată și reformularea 
pentru a include acest aspect.

Amendamentul 527
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcția pe care o deține acesta nu îi 
impune să ia în considerare niciun aspect 
legat de elementul critic de siguranță sau 
de utilajul menționat în care a fost implicat 
anterior sau în cazul căruia obiectivitatea 
sa ar putea fi compromisă;

(a) funcțiile nu impun să se ia în 
considerare niciun aspect legat de 
elementul critic de siguranță sau de utilajul 
menționat în care a existat o implicare 
anterioară sau în cazul în care
obiectivitatea ar putea fi compromisă în 
orice fel;

Or. en
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Amendamentul 528
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) el este suficient de independent față de 
sistemul de gestionare care are sau care a 
avut orice responsabilitate pentru orice 
aspect legat de o componentă a sistemului 
independent de verificare sau de 
examinare a sondei, pentru a asigura că va 
demonstra obiectivitate în îndeplinirea 
funcțiilor sale în cadrul sistemului;

(b) examinatorul este suficient de 
independent față de sistemul de gestionare 
care are sau care a avut orice
responsabilitate pentru orice aspect legat de 
sondă, pentru a asigura obiectivitatea în 
îndeplinirea funcțiilor în cadrul sistemului.

Or. en

Justificare

Stabilește cerințele pentru organismul terț independent de examinare. Astfel cum este 
formulat, acestea ar putea exclude numeroși examinatori tradiționali, care fac parte din 
organizații multinaționale mai mari, cu o serie de implicări cu proiecte, materiale sau 
echipamente. Comisia a declarat în cadrul NSOAF că nu aceasta a fost intenția sa, iar acest 
amendament încearcă să soluționeze această chestiune.

Amendamentul 529
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) el este suficient de independent față de 
sistemul de gestionare care are sau care a 
avut orice responsabilitate pentru orice 
aspect legat de o componentă a sistemului 
independent de verificare sau de 
examinare a sondei, pentru a asigura că va 
demonstra obiectivitate în îndeplinirea 
funcțiilor sale în cadrul sistemului;

(b) examinatorul este suficient de 
independent față de sistemul de gestionare 
care are sau care a avut orice 
responsabilitate pentru orice aspect sau 
componentă a examinării sondei sau a 
sistemului independent de verificare,
pentru a asigura obiectivitatea în 
îndeplinirea funcțiilor în cadrul sistemului.
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Or. en

Amendamentul 530
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) el este suficient de independent față de 
sistemul de gestionare care are sau care a 
avut orice responsabilitate pentru orice 
aspect legat de o componentă a sistemului 
independent de verificare sau de examinare 
a sondei, pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului;

(b) el este independent față de sistemul de 
gestionare care are sau care a avut orice 
responsabilitate pentru orice aspect legat de 
o componentă a sistemului independent de 
verificare sau de examinare a sondei, 
pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului.

Or. en

Amendamentul 531
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) el este suficient de independent față de 
sistemul de gestionare care are sau care a 
avut orice responsabilitate pentru orice 
aspect legat de o componentă a sistemului 
independent de verificare sau de examinare 
a sondei, pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului;

(b) el este independent față de sistemul de 
gestionare care are sau care a avut orice 
responsabilitate pentru orice aspect legat de 
o componentă a sistemului independent de 
verificare sau de examinare a sondei, 
pentru a asigura că va demonstra 
obiectivitate în îndeplinirea funcțiilor sale 
în cadrul sistemului.

Or. en

Amendamentul 532
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul terț independent respectă
următoarele cerințe cu privire la 
competența proprie:

2. Operatorul asigură că organismul 
independent de examinare este în măsură 
să respecte următoarele cerințe cu privire 
la competența proprie:

Or. en

Amendamentul 533
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
competența proprie:

2. Organismul independent de examinare
respectă următoarele cerințe cu privire la 
competența proprie:

Or. en

Amendamentul 534
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul terț independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
competența proprie:

2. Verificatorul independent respectă 
următoarele cerințe cu privire la 
competența proprie:

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
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reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 535
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și
organismul terț independent;

(c) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și 
organismul independent de examinare;

Or. en

Amendamentul 536
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și 
organismul terț independent;

(c) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și 
organismul independent de examinare;

Or. en

Amendamentul 537
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) autoritatea suficientă acordată de 
operator organismului terț independent 

(d) autoritatea suficientă acordată de 
operator organismului independent de 
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pentru ca acesta să își îndeplinească 
funcțiile în mod corespunzător;

examinare pentru ca acesta să își 
îndeplinească funcțiile în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 538
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și 
organismul terț independent;

(c) modalitățile adecvate pentru a asigura 
fluxul de informații între operator și 
verificatorul independent;

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 539
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) autoritatea suficientă acordată de 
operator organismului terț independent 
pentru ca acesta să își îndeplinească 
funcțiile în mod corespunzător;

(d) autoritatea suficientă acordată de 
operator verificatorului independent pentru 
ca acesta să își îndeplinească funcțiile în 
mod corespunzător;

Or. fr
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Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 540
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul articolului 13 alineatul (3), o 
modificare semnificativă a notificării 
privind operațiunile la sondă include:

3. În sensul articolului 13 alineatul (3), o 
modificare substanțială a notificării 
privind operațiunile la sondă include:

Or. en

Amendamentul 541
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice modificare susceptibilă să 
contravină obiectivului proiectării inițiale 
a planului sondei, în special în ceea ce 
privește controlul sondei și barierele 
acesteia împotriva fluxurilor, precum și 
verificarea lor;

(a) orice modificare susceptibilă să 
modifice obiectivul proiectării inițiale a 
planului sondei, în special în ceea ce 
privește controlul sondei și barierele 
acesteia împotriva fluxurilor, precum și 
verificarea lor;

Or. en

Amendamentul 542
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice modificare substanțială a 
utilajului, a echipamentelor, a sistemului de 
gestionare sau a operatorului sondei 
notificată în conformitate cu anexa II 
partea 4;

(b) orice modificare substanțială a 
utilajului, a echipamentelor, a sistemului de 
gestionare sau o schimbare a operatorului 
sondei notificată în conformitate cu anexa 
II partea 4;

Or. en

Amendamentul 543
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificările semnificative ar trebui 
sesizate organismului independent de 
examinare a sondei în vederea unei 
verificări suplimentare, iar rezultatele 
verificării suplimentare ar trebui 
comunicate autorității competente.

Modificările substanțiale ar trebui sesizate 
organismului independent de examinare în 
vederea unei verificări suplimentare, iar 
rezultatele verificării suplimentare ar trebui 
puse la dispoziția autorității competente, la 
cerere.

Or. en

Amendamentul 544
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul unei notificări privind 
operațiunile la sondă, este inclusă o 
declarație din partea unui organism
independent de examinare a sondei
conform căreia evaluarea riscului în 
legătură cu proiectarea sondei și barierele 

4. În cazul unei notificări privind
operațiunile la sondă, este inclusă o 
declarație a operatorului, luând în 
considerare raportul organismului
independent de examinare, conform căreia 
evaluarea riscului în legătură cu proiectarea 
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acesteia în calea pierderii controlului sunt 
adecvate tuturor condițiilor și 
circumstanțelor anticipate.

sondei și barierele acesteia în calea 
pierderii controlului sunt adecvate tuturor 
condițiilor și circumstanțelor anticipate.

Or. en

Amendamentul 545
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație din partea verificatorului 
terț independent conform căreia 
înregistrarea elementelor critice de 
siguranță și sistemul de întreținere a 
acestora menționat în raportul privind 
riscurile majore sunt sau vor fi adecvate;

(a) o declarație a operatorului, luând în 
considerare raportul verificatorului
independent, conform căreia înregistrarea 
elementelor critice de siguranță și sistemul 
acestora de întreținere menționat în 
raportul privind riscurile majore sunt sau 
vor fi adecvate;

Or. en

Amendamentul 546
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație din partea verificatorului 
terț independent conform căreia 
înregistrarea elementelor critice de 
siguranță și sistemul de întreținere a 
acestora menționat în raportul privind 
riscurile majore sunt sau vor fi adecvate;

(a) o declarație a operatorului, luând în 
considerare raportul verificatorului
independent, conform căreia înregistrarea 
elementelor critice de siguranță și sistemul 
acestora de întreținere a acestora menționat 
în raportul privind riscurile majore sunt sau 
vor fi adecvate;

Or. en
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Amendamentul 547
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație din partea verificatorului 
terț independent conform căreia 
înregistrarea elementelor critice de 
siguranță și sistemul de întreținere a 
acestora menționat în raportul privind 
riscurile majore sunt sau vor fi adecvate;

(a) o declarație din partea verificatorului 
independent conform căreia înregistrarea 
elementelor critice de siguranță și sistemul 
de întreținere a acestora menționat în 
raportul privind riscurile majore sunt sau 
vor fi adecvate;

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 548
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor terți 
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor 
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

Or. en

Amendamentul 549
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor terți 
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor 
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

Or. en

Amendamentul 550
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor terți
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

(b) o descriere a sistemului de verificare, 
inclusiv a selecției verificatorilor 
independenți și a mijloacelor de verificare 
privind întreținerea în stare bună de 
funcționare a elementelor critice de 
siguranță și a oricărui utilaj menționat în 
cadrul sistemului;

Or. fr

Justificare

Nu există niciun fel de dovadă privind faptul că o verificare realizată de un organism terț ar 
reprezenta cea mai bună practică din punctul de vedere al independenței. Textul ar trebui să 
asigure flexibilitatea necesară pentru o executare a verificărilor independente care să reflecte 
condițiile și practicile naționale. 

Amendamentul 551
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mijloacele menționate la alineatul (5) 
litera (b) includ examinarea și testarea 
necesară privind elementele critice de 
siguranță de către persoane independente
și competente, verificarea privind 
proiectarea, standardele, certificarea sau alt 
sistem de conformitate a elementelor 
critice de siguranță, examinarea 
progresului lucrărilor, raportarea privind 
orice neconformități și măsurile de 
remediere luate de către operator.

(c) o descriere a mijloacelor de verificare 
menționate la alineatul (5) litera (b), care
include informații detaliate privind 
principiile care vor fi aplicate pentru a 
îndeplini funcțiile în cadrul sistemului, 
precum și pentru a menține sistemul în 
curs de revizuire de-a lungul ciclului de 
viață a instalației; examinarea și testarea 
necesară privind elementele critice de 
siguranță de către un organism 
independent și competent de examinare; 
verificarea privind proiectarea, standardele, 
certificarea sau alt sistem de conformitate a 
elementelor critice de siguranță; 
examinarea progresului lucrărilor; și 
raportarea privind orice neconformități și 
orice măsuri de remediere luate de către 
operator.

Or. en

Amendamentul 552
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt aduse modificări
majore unei instalații, informațiile 
prezentate autorității competente în 
conformitate cu articolele 10 și 11 includ 
cel puțin următoarele informații:

În cazul în care sunt aduse modificări 
substanțiale unei instalații, informațiile 
prezentate autorității competente în 
conformitate cu articolele 10 și 11 includ 
cel puțin următoarele:

Or. en

Justificare

Acest text ar trebui să fie extins pentru a include și toate „infrastructurile conectate”.
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Amendamentul 553
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 6 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. în cazul unei modificări majore, detalii 
suficiente pentru a actualiza complet 
raportul anterior privind riscurile majore și 
planul de urgență intern aferent referitor la 
instalație și pentru a demonstra că riscurile 
majore sunt reduse într-o măsură 
acceptabilă;

3. detalii suficiente pentru a actualiza 
complet raportul anterior privind riscurile 
majore și planul intern de intervenție în 
caz de urgență aferent referitor la instalație 
și pentru a demonstra că riscurile majore 
sunt reduse la un nivel acceptabil;

Or. en

Amendamentul 554
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a riscurilor majore asociate 
cu demontarea instalației, a populației 
totale expuse și a măsurilor de control al 
riscurilor;

(b) o descriere a riscurilor majore asociate 
cu dezafectarea instalației, a populației 
totale expuse și a măsurilor de control al 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 555
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile de intervenție în caz de (c) modalitățile de intervenție în caz de 
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urgență pentru a asigura evacuarea în 
condiții de siguranță și recuperarea
personalului și pentru a preveni un 
accident major pentru mediul 
înconjurător.

urgență pentru a asigura evacuarea în 
condiții de siguranță și salvarea
personalului și pentru întreținerea 
sistemelor de control pentru prevenirea 
daunelor cauzate mediului în cazul 
evacuării întregului personal.

Or. en

Amendamentul 556
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un document justificativ care să 
conțină descriere a aspectelor de mediu 
care ar putea fi afectate în mod 
semnificativ, o evaluare a posibilelor 
efecte asupra mediului, în special a 
eliberărilor de substanțe poluante în 
mediu, și o descriere a măsurilor tehnice 
și nontehnice avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea sau contracararea 
acestora, inclusiv a măsurilor de 
monitorizare.

Or. en

Justificare

Acest lucru se referă la o EIM relevantă, care ar trebui prezentată ca document separat, 
întrucât este posibil să fi fost revizuită deja.

Amendamentul 557
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 7 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3 o descriere a modului în care sistemele 3 o descriere, sub forma unui document 
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de gestionare pentru instalațiile implicate 
în operațiunea combinată vor fi 
coordonate, astfel încât să fie reduse
riscurile rezultate în urma unui accident 
major;

de legătură cu documentul principal, 
aprobat de toate părțile, a modului în care 
sistemele de gestionare pentru instalațiile 
implicate în operațiunea combinată vor fi 
coordonate, astfel încât să fie redus riscul 
de accident major la un nivel acceptabil;

Or. en

Amendamentul 558
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 7 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. o descriere a operațiunii combinate și a 
programului de lucru, care include datele la 
care se estimează că operațiunea combinată 
va fi demarată și finalizată și o copie a 
acordului între operatorii care participă la 
operațiunile combinate.

6. o descriere a operațiunii combinate și a 
programului de lucru, care include datele la 
care se estimează că operațiunea combinată 
va fi demarată;

Or. en

Amendamentul 559
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prevăzute de autoritățile 
competente în vederea reglementării 
operațiunilor care comportă riscuri
majore

Dispozițiile prevăzute de autoritățile 
competente în vederea reglementării 
riscurilor majore

Or. en
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Amendamentul 560
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul numirii unei autorități 
competente responsabile cu funcțiile de 
reglementare menționate în prezentul 
regulament privind siguranța și protecția
mediului, statele membre aplică 
următoarele criterii minime:

1. În scopul numirii unei autorități 
competente căreia îi revin obligațiile ce 
decurg din domeniul de aplicare a 
prezentului regulament, statele membre 
aplică următoarele:

Or. en

Amendamentul 561
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sistemele de organizare care permit 
îndeplinirea eficientă a tuturor obligațiilor 
menționate în prezentul regulament, 
inclusiv regimurile de reglementare în 
materie de siguranță și de protecție a 
mediului într-un mod echitabil;

(a) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 562
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declarație de politică care abordează
obiectivele privind supravegherea și 

(b) o declarație de politică care descrie
obiectivele autorității competente și modul 
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aplicarea legislației și modul în care 
autoritatea competentă va realiza 
transparența, consecvența, 
proporționalitatea și obiectivitatea în ceea 
ce privește reglementarea activităților 
petroliere și gaziere offshore. Autoritatea 
competentă ar trebui să clarifice, de 
asemenea, publicului diviziunea 
responsabilităților între autoritatea de 
reglementare și operator, acesta din urmă 
având principala responsabilitate de a 
controla riscurile, iar cea dintâi fiind 
responsabilă cu verificarea faptului că 
operatorul a pus în aplicare măsuri 
adecvate care pot fi eficiente în ceea ce 
privește controlul riscurilor majore;

în care aceasta va realiza transparența, 
consecvența, proporționalitatea și 
obiectivitatea în ceea ce privește 
reglementarea activităților petroliere și 
gaziere offshore;

Or. en

Amendamentul 563
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedurile operaționale care descriu 
modul în care autoritatea competentă va 
examina și va pune în aplicare obligațiile 
operatorilor prevăzute în prezentul 
regulament, inclusiv modul în care
aceasta va trata, evalua și aproba 
rapoartele privind riscurile majore, va 
trata notificările privind operațiunile la 
sondă și în care trebuie să fie stabilită 
frecvența inspecțiilor privind măsurile de 
control al riscurilor majore (inclusiv 
pentru mediu) referitoare la o anumită 
instalație sau activitate;

(d) procedurile operaționale care descriu 
modul în care autoritatea competentă va 
evalua rapoartele privind riscurile majore, 
notificările privind operațiunile la sondă 
și notificările privind operațiunile 
combinate, va examina și va pune în 
aplicare obligațiile operatorilor și modul în 
care trebuie să fie stabilită frecvența 
inspecțiilor sau operațiunile petroliere și 
gaziere offshore;

Or. en
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Amendamentul 564
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) procedurile care îi permit autorității 
competente să își execute funcțiile în 
temeiul prezentului regulament, fără a 
aduce atingere altor responsabilități, legate, 
de exemplu, de operațiunile petroliere și 
gaziere onshore și de regimurile prevăzute 
în Directiva 92/91/CE;

(e) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 565
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 - punctul 1 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care autoritatea competentă 
include două sau mai multe agenții, un 
acord formal de stabilire a mecanismelor 
necesare în vederea gestionării comune a 
autorității competente, inclusiv 
supravegherea, monitorizarea și revizuirile 
de către organele superioare de conducere, 
planificarea în comun și inspecția,
diviziunea responsabilităților pentru 
gestionarea rapoartelor privind riscurile 
majore, investigarea comună, 
comunicările interne și raportarea
externă.

(f) în cazul în care o autoritate competentă 
include două sau mai multe agenții, un 
acord formal de stabilire a mecanismelor 
necesare în vederea gestionării comune a 
autorității competente, inclusiv 
supravegherea, monitorizarea și revizuirile 
de către organele superioare de conducere; 
diviziunea responsabilităților;
planificarea, inspectarea și investigarea în 
comun; comunicările; și publicarea 
rapoartelor externe.

Or. en

Amendamentul 566
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expertiza suficientă din partea 
specialiștilor disponibilă la nivel intern
sau prin intermediul unui regim extern 
pentru a examina și investiga activitățile, a 
lua măsuri de executare și a trata 
rapoartele privind riscurile majore și 
notificările;

(a) asigurarea unei experiența și a unor 
cunoștințele de specialitate suficiente din 
partea specialiștilor în cadrul autorității 
competente sau prin intermediul 
acordurilor formale cu una sau mai multe 
părți terțe, pentru a evalua rapoartele 
privind riscurile majore și notificările; 
pentru a efectua inspecții și investigații; și 
pentru a lua măsuri de executare;

Or. en

Amendamentul 567
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care există încredere în 
sursele externe de expertiză, orientările
suficiente în formă scrisă și activitatea de 
supraveghere pentru a menține consecvența 
abordării și pentru a asigura faptul că 
autoritatea competentă numită legal își 
păstrează responsabilitatea deplină 
prevăzută de prezentul regulament;

(b) în cazul în care există încredere în 
sursele externe de expertiză, furnizarea de 
orientări suficiente în formă scrisă și 
activitatea de supraveghere pentru a 
menține consecvența abordării și pentru a 
asigura faptul că autoritatea competentă 
numită legal își păstrează responsabilitatea 
deplină prevăzută de prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 568
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resurse adecvate pentru formarea 
esențială, comunicarea, accesul la 
tehnologie, cheltuielile de deplasare și de 
ședere ale personalului din cadrul 
autorității competente în contextul 
exercitării funcțiilor sale de reglementare, 
astfel încât să permită cooperarea activă 
între autoritățile competente în 
conformitate cu articolul 27;

(c) furnizarea de resurse adecvate pentru 
formarea esențială, comunicarea, accesul la 
tehnologie, și cheltuielile de deplasare și de 
ședere ale personalului din cadrul 
autorității competente pentru exercitarea
funcțiilor sale de reglementare, și pentru a 
facilita cooperarea activă între autoritățile 
competente în conformitate cu articolul 27;

Or. en

Amendamentul 569
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă este cazul, rambursarea obligatorie 
din partea operatorilor și/sau a 
proprietarilor de instalații către autoritatea 
competentă a cheltuielilor referitoare la 
funcțiile îndeplinite de aceasta în 
conformitate cu prezentul regulament;

(d) dacă este cazul, rambursarea obligatorie 
din partea operatorilor către autoritatea 
competentă a cheltuielilor referitoare la 
funcțiile îndeplinite de aceasta în 
conformitate cu prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Trimiterea la proprietarii de instalații ar trebui eliminată, întrucât aceștia sunt incluși în 
definițiile operatorilor.

Amendamentul 570
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) realizarea sau promovarea de activități
de cercetare conform funcțiilor autorității 
competente prevăzute de prezentul 
regulament;

(e) realizarea sau încurajarea activităților
de cercetare conform funcțiilor autorității 
competente prevăzute de prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 571
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) întocmirea de rapoarte de către 
autoritatea competentă.

(f) instituirea unei autorități competente 
care să întocmească rapoarte.

Or. en

Amendamentul 572
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Procedurile pentru evaluarea raportului 
privind riscurile majore și a notificărilor, a 
planurilor de urgență interne și a altor 
documente relevante includ:

3. Procedurile pentru evaluarea raportului 
privind riscurile majore și a notificărilor 
sunt pregătite de către autoritățile 
competente și puse la dispoziția
operatorilor. Informații cu privire la 
principiile de evaluare sunt, de asemenea, 
pregătite și puse la dispoziția publicului:

Or. en

Justificare

Trimiterea la proprietarii de instalații ar trebui eliminată, întrucât aceștia sunt incluși în 
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definițiile operatorilor.

Amendamentul 573
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză cantitativă privind evaluarea 
riscurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 574
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare a deciziei operatorului cu 
privire la detaliile relevante privind locul 
de desfășurare al operațiunilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 575
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare a standardelor tehnice și de 
organizare utilizate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 576
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o evaluare a soluțiilor în materie de 
inginerie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o evaluare a modalităților de care 
dispune operatorul pentru gestionarea 
modificărilor aduse planurilor 
operaționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 578
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 - punctul 3 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o comparație a soluțiilor utilizate în 
situația în cauză cu cele utilizate în alte 
situații comparabile;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 579
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o evaluare privind conformitatea 
planurilor de urgență cu riscurile 
identificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 580
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o evaluare a mecanismelor stabilite de 
operator pentru întreruperea 
operațiunilor în cazul unui risc iminent;

eliminat

Or. en

Amendamentul 581
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a disponibilității 
echipamentelor de intervenție în caz de 
urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 582
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a disponibilității 
echipamentelor de intervenție în caz de 
urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient.

(i) o evaluare a disponibilității și 
suficienței echipamentelor de intervenție în 
caz de urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient, inclusiv o analiză a timpilor de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol, 
dacă este relevant;

Or. en

(Are legătură cu amendamentul 22 al raportorului)

Amendamentul 583
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a disponibilității 
echipamentelor de intervenție în caz de 
urgență și caracterul adecvat al 
procedurilor pentru a le utiliza în mod 
eficient.

(i) o evaluare a disponibilității într-un 
număr suficient a echipamentelor de 
intervenție în caz de urgență și caracterul 
adecvat al procedurilor pentru a le utiliza în 
mod eficient;

Or. en

Amendamentul 584
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera ia (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o evaluare a eficienței capacităților de 
intervenție în caz de urgență ale 
operatorului, inclusiv a performanțelor de 
organizare și de recuperare în cazul unei 
deversări extrem de grave.

Or. en

Amendamentul 585
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o evaluare a eficienței capacităților de 
intervenție în caz de urgență ale 
operatorului, inclusiv a performanțelor de 
organizare și de recuperare în cazul unei 
deversări extrem de grave.

Or. en

Amendamentul 586
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru procedurile detaliate de 
evaluare a rapoartelor privind riscurile 
majore sunt necesare toate informațiile 
faptice și alte indicații, descrise în 
anexa II la prezentul regulament, și alte 
elemente convenite ulterior în temeiul 
prezentului regulament, care să fie 
furnizate de către expeditor. Autoritățile 
competente abordează cel puțin aspectele 
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principale, pentru a demonstra că:
(a) toate pericolele cu potențialul de a 
provoca un accident major, inclusiv la 
adresa mediului, au fost identificate, 
riscurile acestora au fost evaluate și au 
fost identificate măsuri pentru a controla 
riscurile;
(b) sistemul de gestionare a siguranței 
este corespunzător pentru a asigura 
conformitatea cu cerințele legale privind 
controlul riscurilor majore și cu orice alte 
reglementări ale statelor membre cu 
privire la siguranță și la protecția 
mediului;
(c) au fost luate măsuri adecvate pentru 
verificarea independentă și pentru 
efectuarea auditului de către operator;

Or. en

Amendamentul 587
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La efectuarea unei evaluări 
aprofundate a rapoartelor privind 
riscurile majore, autoritățile competente 
asigură că:
(a) toate informațiile faptice necesare sunt 
furnizate;
(b) operatorul a identificat toate riscurile 
de accidente majore previzibile în mod 
rezonabil, la adresa instalației și a 
funcțiilor acesteia, împreună cu 
eventualele evenimente de inițiere și că 
metodologia și criteriile de evaluare 
adoptate pentru evaluarea riscurilor de 
accidente majore, inclusiv factorii de 
incertitudine în analiză, sunt explicate în 
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mod clar;
(c) evaluările riscurilor au luat în 
considerare toate etapele relevante în 
ciclul de viață al instalației și au anticipat 
toate situațiile previzibile, inclusiv:
(i) modul în care deciziile referitoare la 
proiectare, descrise în notificarea privind 
proiectarea, au luat în considerare 
evaluarea riscurilor astfel încât să asigure 
că principiile inerente de siguranță sunt 
aplicate;
(ii) orice operațiuni la sondă care 
urmează să fie efectuate de la instalație 
atunci când este în funcțiune;
(iii) orice operațiune la sondă care 
urmează să fie efectuată și suspendată 
temporar înainte de începerea producției 
de la o instalație de producție;
(iv) operațiunile combinate efectuate în 
comun cu alte instalații;
(v) dezafectarea instalației;
(d) măsurile de reducere a riscurilor 
identificate în cadrul evaluării riscurilor 
sunt destinate a fi puse în aplicare, după 
caz, pentru a reduce riscurile la un nivel 
acceptabil;
(e) în stabilirea măsurilor necesare pentru 
atingerea unor niveluri acceptabile de 
risc, operatorul a demonstrat în mod clar 
luarea în considerare a bunelor practici 
relevante și a deciziei bazate pe bunele 
practici uzuale, a celor mai bune practici 
de gestionare și a factorilor umani și 
organizaționali;
(f) măsurile și modalitățile de detectare și 
reacția rapidă eficientă la o situație de 
urgență sunt clar identificate și 
justificate;
(g) modalitățile și măsurile de evacuare și 
de salvare pentru a limita escaladarea 
consecințelor accidentului și pentru a 
reduce impactul acestuia asupra mediului 
sunt integrate în mod logic și sistematic, 
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ținând seama de condițiile posibil de 
urgență în care vor fi întreprinse;
(h) cerințele prevăzute în anexa V 
partea 1 sunt incluse în planul intern de 
intervenție în caz de urgență, iar acest 
plan este transmis pentru a completa 
raportul privind riscurile majore;
(i) sistemul de gestionare a siguranței 
descris în raportul privind riscurile 
majore este corespunzător pentru a 
asigura controlul riscului de accidente 
majore în toate etapele relevante în ciclul 
de viață al instalației și pentru toate 
situațiile previzibile, pentru a asigura 
respectarea tuturor prevederilor legale 
relevante, precum și pentru a asigura 
auditul sistemului și punerea în aplicare a 
recomandărilor de audit;
(j) sistemul independent de verificare este 
explicat clar.

Or. en

Justificare

În partea 3b litera (b) și 3b litera (d), trimiterile la proprietar ar trebui eliminate, întrucât 
proprietarii sunt incluși în definițiile operatorilor. 3b(g): proiectul ar trebui modificat pentru 
a permite operatorilor să prezinte un plan intern de intervenție în caz de urgență împreună cu 
raportul privind riscurile majore.

Amendamentul 588
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ar trebui să fie 
în mod clar independente de orice 
organizație guvernamentală în ceea ce 
privește sponsorizarea industriei de profil, 
acordarea autorizațiilor sau colectarea 
veniturilor. Autoritatea competentă nu ar 
trebui să adopte nicio poziție politică cu 

eliminat
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privire la sectorul petrolului și al gazelor.

Or. en

Amendamentul 589
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritățile competente se asigură că 
nici prevenirea și nici remedierea 
accidentelor nu sunt limitate de condițiile 
extreme de operare. La eliberarea 
autorizațiilor, se ține seama în mod 
corespunzător de eficiența prevenirii 
accidentelor și de capacitățile de reacție în 
caz de urgență. Autoritățile competente 
asigură cel mai înalt nivel de performanță 
în ceea ce privește prevenirea și 
remedierea accidentelor, cel puțin egal cu 
performanța celor mai bune practici în
condiții de operare normale, printre care, 
inclusiv suficiența resurselor, nivelurile 
de siguranță pentru mobilizare, perioadele 
de utilizare și ratele de recuperare și 
curățare a petrolului și a gazelor.

Or. en

Amendamentul 590
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – titlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prevăzute în prezenta anexă 
sunt dispoziții minime. Autoritățile 
competente țin cont de evoluțiile legate de 
bunele practici și pot solicita operatorilor, 
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în orice moment, dispoziții suplimentare, 
care să asigure că, în cazul în care este 
necesar, se poate ține cont de modificările 
relevante materiale, tehnice sau aferente 
echipamentelor. Grupul autorităților 
offshore din UE este unul dintre 
instrumentele prin care evoluțiile pot fi 
identificate și împărtășite.

Or. en

Amendamentul 591
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemul de gestionare a siguranței ar 
trebui să fie integrat în sistemul de 
gestionare global al operatorului și să 
includă structura organizațională, 
responsabilitățile, practicile, procedurile, 
procesele și resursele în vederea stabilirii și 
punerii în aplicare a politicii privind 
riscurile majore.

(b) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 592
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea impactului asupra mediului
în cadrul evaluărilor riscurilor majore din 
raportul privind riscurile majore;

(c) integrarea considerentelor de mediu în 
cadrul evaluărilor riscurilor majore din 
raportul privind riscurile majore;

Or. en
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Amendamentul 593
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operatorii acordă o atenție specială 
evaluării cerințelor de fiabilitate și de 
integritate cu privire la toate sistemele 
critice pentru siguranță și își stabilesc 
sistemele de inspecție și de întreținere în 
vederea atingerii acestui nivel de 
integritate privind siguranța.

3. Operatorii acordă o atenție specială 
evaluării cerințelor de fiabilitate și de 
integritate cu privire la toate sistemele 
critice pentru siguranță și își stabilesc 
sistemele de inspecție și de întreținere în 
vederea atingerii nivelului necesar de 
integritate privind siguranța.

Or. en

Amendamentul 594
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele formale de comandă și de 
control care implică participarea organelor 
superioare de conducere și a forței de 
muncă și

(e) sistemele formale de comandă și de 
control care implică participarea organelor 
superioare de conducere și a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 595
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 - punctul 6 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) competența la toate nivelurile (f) competența la toate nivelurile 
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operațiunii. operațiunii, și

Or. en

Amendamentul 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) respectarea clară a consultărilor 
tripartite și a acțiunilor care decurg din 
acestea;

Or. en

Amendamentul 597
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o cultură deschisă privind raportarea 
incidentelor;

Or. en

Amendamentul 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cooperarea cu reprezentanții aleși în 
domeniul siguranței;
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Or. en

Amendamentul 599
Peter Skinner

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 6 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) independență și protecție pentru 
denunțători;

Or. en

Amendamentul 600
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Industria de profil cooperează cu 
autoritatea competentă pentru a stabili și a 
pune în aplicare planul de priorități pentru 
dezvoltarea standardelor, a orientărilor și a 
normelor care vor permite punerea în 
aplicare a celor mai bune practici privind 
prevenirea riscurilor majore și, după caz, 
limitarea consecințelor accidentelor 
majore. Aspectele care trebuie avute în 
vedere ar trebui să includă:

7. Industria de profil cooperează cu 
autoritățile competente pentru a stabili și a 
pune în aplicare planul de priorități pentru 
dezvoltarea standardelor, a orientărilor și a 
normelor care vor permite punerea în 
aplicare a celor mai bune practici privind 
prevenirea accidentelor majore și, după 
caz, limitarea consecințelor accidentelor 
majore. Aspectele care trebuie avute în 
vedere ar trebui să includă:

Or. en

Amendamentul 601
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea izolării principale pentru 
sistemele de siguranță a proceselor;

(b) îmbunătățirea izolării principale;

Or. en

Amendamentul 602
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) existența unui proces decizional fiabil 
în ceea ce privește mediile caracterizate 
prin presiune ridicată;

(d) existența unui proces decizional fiabil;

Or. en

Amendamentul 603
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) garantarea unei evaluări efective a 
riscurilor atunci când condițiile sunt 
schimbătoare;

(g) garantarea unei evaluări efective;

Or. en

Amendamentul 604
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) integrarea efectivă a sistemelor de 
gestionare a siguranței între operatori, 
operatorii sondelor, proprietarii de 
platforme petroliere și alte persoane 
implicate în operațiunile combinate.

(j) integrarea efectivă a sistemelor de 
gestionare a siguranței între operatori și 
alte entități implicate în operațiunile 
petroliere și gaziere offshore.

Or. en

Justificare

Trimiterile la operatorii sondelor și proprietarii de platforme petroliere ar trebui eliminate, 
întrucât aceștia sunt incluși în definiția operatorului.

Amendamentul 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 7 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) respectarea consultărilor tripartite și 
a acțiunilor care decurg din acestea.

Or. en

Amendamentul 606
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe referitoare la capacitatea de 
pregătire și de intervenție în caz de urgență

Cerințe referitoare la capacitatea de 
pregătire și de intervenție în caz de urgență
– planurile interne de intervenție în caz de 
urgență

Or. en
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Amendamentul 607
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – titlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele prevăzute în prezenta anexă 
sunt cerințe minime. Autoritățile 
competente țin cont de evoluțiile legate de 
bunele practici și pot pune în aplicare, în 
orice moment, cerințe suplimentare, care 
să asigure că, în cazul în care este 
necesar, se poate ține cont de modificările 
relevante materiale, tehnice sau aferente 
echipamentelor. Grupul autorităților 
offshore din UE este unul dintre 
instrumentele prin care evoluțiile pot fi 
identificate și împărtășite.

Or. en

Amendamentul 608
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și funcțiile persoanelor 
autorizate să inițieze proceduri de urgență 
și a persoanei care conduce intervenția de 
urgență internă;

(a) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 609
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și funcția persoanei care are
responsabilitatea de a coopera cu 
autoritatea responsabilă cu planul de
urgență extern;

(b) numele și funcția persoanelor care au
responsabilitatea de a coopera cu 
autoritatea sau autoritățile responsabile cu 
planul extern de intervenție în caz de
urgență;

Or. en

Justificare

În conformitate cu alte articole, este necesară eliminarea limitării referitoare la zona de 
siguranță. Se propune modificarea formulării, de asemenea, pentru a specifica măsurile pe 
care operatorul le „va lua”, spre deosebire de măsurile pe care „ar trebui să le ia”, de 
asemenea, pentru a specifica echipamentul prezentat în detaliu ca echipament „de 
intervenție”, pentru a extinde modalitățile de limitare a riscurilor la adresa mediului și 
pentru a recunoaște faptul că ar putea exista mai mult de o autoritate de intervenție.

Amendamentul 610
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) toate condițiile sau evenimentele 
previzibile care ar putea produce un 
accident major, astfel cum sunt descrise în 
raportul privind riscurile majore la care 
este anexat planul;

(c) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 611
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare a acțiunilor care ar trebui 
să fie întreprinse cu scopul de a controla 
condițiile sau evenimentele și de a limita 
consecințele acestora în cadrul instalației 
și a zonei sale exclusive;

(d) o prezentare a acțiunilor care vor fi 
întreprinse cu scopul de a controla 
condițiile sau evenimentele și de a limita 
consecințele acestora;

Or. en

Amendamentul 612
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor disponibile;

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor disponibile, inclusiv pentru 
oprirea eventualelor scurgeri;

Or. en

Amendamentul 613
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor disponibile;

(e) o descriere a echipamentelor și 
resurselor de intervenție disponibile;

Or. en

Amendamentul 614
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dovada privind evaluările anterioare 
cu privire la substanțele chimice utilizate 
ca agent de dispersie, care au fost 
efectuate pentru a reduce la minimum 
implicațiile asupra sănătății publice și 
daunele suplimentare aduse mediului;

Or. en

Amendamentul 615
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) modalitățile de limitare a riscurilor 
pentru persoanele care se află pe instalație, 
inclusiv modul în care sunt transmise 
avertismentele și măsurile care se 
preconizează că vor fi luate de persoane la 
primirea avertismentului;

(f) modalitățile de limitare a riscurilor 
pentru mediu și pentru persoanele care se 
află pe instalație, inclusiv modul în care 
sunt transmise avertismentele și măsurile 
care se preconizează că vor fi luate de 
persoane la primirea avertismentului;

Or. en

Amendamentul 616
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
evacuare și de salvare descrise în raportul 
privind riscurile majore, de exemplu 
descrise în anexa II partea (2) punctul (7) și 
partea (3) punctul (7), pentru a asigura o 



PE494.690v01-00 262/274 AM\911374RO.doc

RO

ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație în timpul unui accident 
major;

șansă ridicată de supraviețuire persoanelor 
care se află pe instalație în timpul unui 
accident major;

Or. en

Amendamentul 617
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație în timpul unui accident 
major;

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație și pentru a reduce la 
minimum daunele aduse mediului în 
timpul unui accident major;

Or. en

Amendamentul 618
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație în timpul unui accident 
major;

(g) sistemele coordonate cu sistemele de 
recuperare descrise în raportul privind 
riscurile majore, de exemplu descrise în 
anexa II partea (2) punctul (7) și partea (3) 
punctul (7), pentru a asigura o șansă 
ridicată de supraviețuire persoanelor care 
se află pe instalație și pentru a reduce la 
minimum daunele aduse mediului în 
timpul unui accident major;
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Or. en

Amendamentul 619
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sistemele care oferă o avertizare 
timpurie cu privire la accident autorităților 
responsabile cu inițierea planului de 
urgență extern, tipul de informații care ar 
trebui incluse într-un avertisment inițial și 
sistemele de furnizare a informațiilor mai 
amănunțite pe măsură ce acestea devin 
disponibile;

(h) sistemele care oferă o avertizare 
timpurie cu privire la accident autorității 
sau autorităților responsabile cu inițierea 
planului extern de intervenție în caz de
urgență, tipul de informații care ar trebui 
incluse într-un avertisment inițial și 
sistemele de furnizare a informațiilor mai 
amănunțite pe măsură ce acestea devin 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 620
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o estimare a timpilor de intervenție în 
cazul scurgerilor de petrol, exprimată ca 
procent de timp, și o descriere a 
limitărilor privind funcționarea 
instalațiilor în cauză. Această analiză a 
timpilor implică un calcul al limitelor 
maxime de funcționare în cazul 
intervenției ale sistemelor de intervenție în 
cazul scurgerilor pentru un set de factori 
de mediu și de siguranță și o analiză 
privind frecvența, durata și calendarul 
condițiilor care ar exclude o intervenție la 
un anumit amplasament. Condițiile de 
mediu care trebuie avute în vedere în 
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acest calcul al intervenției includ:
(i) vremea, respectiv vântul, vizibilitatea, 
precipitațiile și temperatura;
(ii) stările mării, mareele și curenții;
(iii) prezența gheții și a epavelor;
(iv) orele de lumină naturală; precum și
(v) alte condiții de mediu cunoscute care 
ar putea influența eficiența 
echipamentelor de intervenție sau 
eficacitatea generală a unei acțiuni de 
intervenție;

Or. en

Amendamentul 621
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Autoritățile competente pot accepta un 
plan elaborat de un operator pe care 
statul membru l-a aprobat ca fiind 
conform cu Convenția internațională 
privind prevenirea, reacția și cooperarea 
în caz de poluare cu hidrocarburi din 
1990, în cadrul planului intern de 
intervenție în caz de urgență.

Or. en

Justificare

Este propusă o nouă secțiune pentru a permite planurilor de urgență de combatere a poluării 
cu hidrocarburi, elaborate în temeiul Convenției internaționale privind prevenirea, reacția și 
cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi din 1990 pentru a face parte din planul intern 
de intervenție în caz de urgență.

Amendamentul 622
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorii ar trebui să pregătească un 
inventar privind echipamentele disponibile, 
proprietarii acestora, locația, transportul 
acestora și modul în care sunt distribuite pe 
instalație. Inventarul ar trebui să identifice 
măsurile introduse pentru a asigura că 
echipamentele și procedurile sunt 
menținute în condiții de operare.

2. Operatorii ar trebui să pregătească un 
inventar privind echipamentele disponibile, 
proprietarii acestora, locația, transportul 
acestora și modul în care sunt distribuite pe 
instalație, precum și orice entități 
relevante pentru punerea în aplicare a 
planului intern de intervenție în caz de 
urgență. Inventarul ar trebui să identifice 
măsurile introduse pentru a asigura că 
echipamentele și procedurile sunt 
menținute în condiții de operare.

Or. en

Amendamentul 623
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Operatorii își testează periodic 
planurile de urgență pentru a demonstra 
eficacitatea echipamentelor și a 
capacităților lor de intervenție, în vederea 
garantării unui nivel ridicat de siguranță 
și performanță al operațiunilor de 
evacuare, izolare și control, recuperare, 
curățare și eliminare. Operatorii investesc 
permanent în cercetarea privind tehnicile 
și practicile de urgență pentru a 
îmbunătăți performanța și pentru a 
asigura utilizarea tehnologiei de ultimă 
generație.

Or. en



PE494.690v01-00 266/274 AM\911374RO.doc

RO

Amendamentul 624
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile de urgență externe ar trebui să 
includă, fără a se limita la:

1. Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență ar trebui să includă, fără a se 
limita la:

Or. en

Amendamentul 625
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemele pentru primirea avertizărilor 
timpurii privind accidentele și alertele și 
procedurile de convocare asociate 
acestora;

(b) sistemele pentru primirea avertizărilor 
timpurii privind accidentele și alertele și 
procedurile de intervenție;

Or. en

Amendamentul 626
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sistemele pentru coordonarea resurselor 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
planului de urgență extern;

(c) sistemele pentru coordonarea resurselor 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
planului extern de intervenție în caz de
urgență;

Or. en
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Amendamentul 627
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sistemele care vizează furnizarea de 
asistență pentru planul de urgență intern 
care tratează evenimentele care au loc pe 
o instalație și în zona exclusivă din jurul 
acesteia;

(d) sistemele care vizează furnizarea de 
asistență pentru planul de urgență intern;

Or. en

Amendamentul 628
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere amănunțită a sistemelor de 
intervenție în caz de urgență ex situ;

(e) o descriere amănunțită a sistemelor 
externe de intervenție în caz de urgență;

Or. en

Amendamentul 629
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea principală responsabilă cu 
intervenția de urgență ar trebui să prevadă 
următoarele dispoziții disponibile:

2. Autoritatea sau autoritățile responsabile
cu coordonarea intervenției de urgență ar 
trebui să prevadă următoarele dispoziții 
disponibile:
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Or. en

Amendamentul 630
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un inventar privind echipamentele 
disponibile, proprietarii acestora, locația, 
transportul și modul de distribuire al 
acestora pe instalație;

(a) un inventar privind echipamentele 
disponibile, proprietarii acestora, locația, și 
mijloacele de transport și modul de 
distribuire al acestora la locul 
accidentului;

Or. en

Amendamentul 631
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada privind evaluările anterioare 
cu privire la mediu și sănătate a oricărei 
substanțe chimice prevăzute a fi utilizată 
ca agent de dispersie;

Or. en

Amendamentul 632
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsuri pentru a asigura că (e) măsuri pentru a asigura că 
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echipamentele, personalul și procedurile 
sunt pregătite în vederea operării și 
actualizate pentru orice situație.

echipamentele, personalul și procedurile 
sunt disponibile și actualizate și un număr 
suficient de membri ai personalului 
instruit este disponibil pentru orice 
situație.

Or. en

Justificare

Reformulat, în conformitate cu alte articole, pentru a indica faptul că planul nu este limitat la 
zona de siguranță.

Amendamentul 633
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul de planuri cu statele membre 
învecinate și Comisie;

(a) schimbul de planuri externe de 
intervenție în caz de urgență cu statele 
membre învecinate și Comisie;

Or. en

Amendamentul 634
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întocmirea inventarelor 
transfrontaliere privind activele în caz de 
intervenție, atât cele deținute de industria 
de profil, cât și la nivel național și toate 
adaptările necesare pentru a asigura că 
echipamentele și procedurile sunt 
compatibile între țările învecinate și statele 
membre;

(b) întocmirea inventarelor la nivel 
transfrontalier privind activele în caz de 
intervenție, atât cele deținute de industria 
de profil, cât și la nivel național și toate 
adaptările necesare pentru a asigura că 
echipamentele și procedurile sunt 
compatibile între țările învecinate și statele 
membre;
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Or. en

Amendamentul 635
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 2 – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planificarea unor exerciții 
transfrontaliere de intervenție de urgență 
externă.

(d) planificarea unor planuri
transfrontaliere externe de intervenție de
urgență.

Or. en

Amendamentul 636
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cerințele definitorii privind raportarea 
menționate la alineatul (1) includ 
următoarele informații și date minime:

2. Cerințele privind raportarea menționate 
la alineatul (1) trebuie să cuprindă cel 
puțin:

Or. en

Justificare

Există unele suprapuneri între prezenta anexă și articolului 3 alineatul (4) din 
Directiva 92/91/CE cu privire la raportarea accidentelor grave și fatale. Întrucât prezentul 
act legislativ propus vizează riscurile majore, cerințele de raportare ar trebui să se refere 
strict la aceste riscuri, iar prezenta anexă ar trebui să se limiteze la furnizarea de informații 
cu privire la accidentele majore, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (18). 
Informațiile cu privire la decesele care nu sunt legate de accidente majore nu ar trebui să fie 
incluse.

Amendamentul 637
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la pierderea 
controlului asupra sondei, situație care 
necesită declanșarea echipamentelor de 
control ale sondei, sau la defecțiunea unei 
bariere la sondă, fiind astfel necesară 
înlocuirea sau reparația acesteia;

(b) informații referitoare la pierderea 
controlului asupra sondei, situație care 
necesită declanșarea echipamentelor de 
control ale sondei, inclusiv detalii cu 
privire la orice defecțiune a unei bariere la 
sondă, fiind astfel necesară înlocuirea sau 
reparația acesteia;

Or. en

Justificare

Ar putea exista defecțiuni care necesită înlocuire sau reparare, neconstituind un risc de 
siguranță sau de mediu, în cazul în care nu există proceduri curente de raportare, iar 
schimbul de informații ar fi inutil.

Amendamentul 638
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pierderea semnificativă a integrității 
structurale sau pierderea protecției 
împotriva efectelor incendiului sau 
exploziei ori pierderea menținerii poziției 
în cazul unei instalații de plutire;

(d) pierderea semnificativă a integrității 
structurale sau pierderea protecției 
împotriva efectelor incendiului sau 
exploziei ori pierderea menținerii poziției 
în cazul unei instalații mobile, care 
constituie un risc de siguranță sau de 
mediu;

Or. en

Justificare

Ar putea exista pierderi ale menținerii poziției care nu ar constitui un risc de siguranță sau de 
mediu, în cazul în care nu există proceduri curente de raportare, iar schimbul de informații 
ar fi inutil.
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Amendamentul 639
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) un accident ecologic major. (j) un accident major cu efecte adverse 
semnificative asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 640
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Informațiile menționate la alineatul (2) 
constau în informații atât faptice, cât și 
analitice cu privire la operațiunile 
petroliere și gaziere și nu sunt ambigue. 
Informațiile și datele sunt furnizate astfel 
încât performanța operatorilor individuali 
să poată fi comparată nu doar în cadrul 
statului membru, ci și în cadrul industriilor 
de profil din statele membre în ansamblul 
lor.

3. Informațiile menționate la alineatul (2) 
constau în informații atât faptice, cât și 
analitice cu privire la operațiunile 
petroliere și gaziere și nu sunt ambigue. 
Informațiile ar trebui, de asemenea, să 
descrie în detaliu eficacitatea globală a 
măsurilor și a controalelor realizate de 
operator și, după caz, industria de profil 
în ansamblul ei, îndeosebi cu scopul de a 
preveni accidentele majore și de a reduce 
la minimum riscurile. Informațiile și
datele sunt furnizate astfel încât 
experiențele operatorilor individuali să 
poată fi comparate nu doar în cadrul 
statului membru, ci și în cadrul industriilor 
de profil din statele membre în ansamblul 
lor.

Or. en

Justificare

Ultima frază de la punctul 4 ar trebui modificată și transferată în punctul 3, care vizează 
informațiile care trebuie furnizate. Trimiterea la performanță ar trebui, de asemenea, 
modificată, întrucât solicitările de informații nu ar putea fi utilizate pentru a evalua în mod 
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eficient performanța operatorilor.

Amendamentul 641
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Obiectivul privind colectarea 
informațiilor menționate la alineatul (2) 
este de a furniza un avertisment prealabil
cu privire la deteriorarea (nouă) a 
barierelor critice pentru siguranță și mediu, 
cu scopul de a lua măsuri corective 
proactive. Informațiile ar trebui să 
stabilească, de asemenea, eficacitatea 
generală a măsurilor și a controalelor 
puse în aplicare de operatorii individuali 
și de industria de profil în ansamblu, în 
special pentru a preveni riscurile de 
accidente majore și pentru a reduce la 
minimum riscurile pentru mediu.

4. Obiectivul privind colectarea 
informațiilor menționate la alineatul (2) 
este de a furniza un avertisment privind 
anumite incidente care au o eventuală 
legătură cu deteriorarea barierelor critice 
pentru siguranță și mediu, cu scopul de a 
determina dacă este adecvată luarea de
măsuri corective proactive.

Or. en

Justificare

Ultima frază ar trebui modificată și transferată la punctul 3, care vizează informațiile care 
trebuie furnizate.

Amendamentul 642
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a respecta cerințele articolului 
23, este elaborat un format simplificat în 
vederea publicării datelor relevante în 
conformitate cu alineatul (2) și a 
pregătirii rapoartelor în conformitate cu 

eliminat
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articolul 24, într-un mod care să fie ușor 
accesibil publicului și care să faciliteze 
compararea transfrontalieră a datelor.

Or. en

Justificare

Formatele pentru raportare, scopul și disponibilitatea pentru public sunt prezentate în detaliu 
în articolele relevante, și este inutilă repetarea informațiilor în anexă.


