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

Förslag till förordning
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV

om säkerhet för prospekterings-, 
undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till 
havs

om säkerhet för prospekterings-, 
undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till 
havs

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten. Om ändringsförslaget antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 95
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om säkerhet för prospekterings-, 
undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till 
havs

om säkerhet för prospekterings-, 
undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till 
havs

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en
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Ändringsförslag 96
Alyn Smith

Förslag till förordning
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till (Denna ändring berör inte den svenska 
versionen.)

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om säkerhet för prospekterings-, 
undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till 
havs

(Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 97
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målet för denna förordning är att 
minska förekomsten av stora olyckor i 
samband med olje- och gasverksamhet till 
havs och att begränsa deras följder, och 
därigenom öka skyddet av den marina 
miljön och kustländernas ekonomier mot 
förorening liksom att fastställa 
minimivillkoren för säker prospektering, 
undersökning och utvinning av olja och gas 
till havs och att begränsa möjliga avbrott i 
unionens inhemska energiproduktion och 
förbättra beredskapsmekanismerna i 
händelse av en olycka.

(2) Målet för denna förordning är att så 
långt det är möjligt minska förekomsten av 
stora olyckor i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs och att begränsa 
deras följder, och därigenom öka skyddet 
av den marina miljön, säkerheten för dem 
som arbetar där och kustländernas 
ekonomier mot förorening liksom att 
fastställa minimivillkoren för säker 
prospektering, undersökning och utvinning 
av olja och gas till havs och att begränsa 
möjliga avbrott i unionens inhemska 
energiproduktion och förbättra 
beredskapsmekanismerna i händelse av en 
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olycka.

Or. en

Ändringsförslag 98
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målet för denna förordning är att 
minska förekomsten av stora olyckor i 
samband med olje- och gasverksamhet till 
havs och att begränsa deras följder, och 
därigenom öka skyddet av den marina 
miljön och kustländernas ekonomier mot 
förorening liksom att fastställa 
minimivillkoren för säker prospektering, 
undersökning och utvinning av olja och gas 
till havs och att begränsa möjliga avbrott i 
unionens inhemska energiproduktion och 
förbättra beredskapsmekanismerna i 
händelse av en olycka.

(2) Målet för detta direktiv är att minska 
förekomsten av stora olyckor i samband 
med olje- och gasverksamhet till havs och 
att begränsa deras följder, och därigenom 
öka skyddet av den marina miljön och 
kustländernas ekonomier mot förorening 
liksom att fastställa minimivillkoren för 
säker prospektering, undersökning och 
utvinning av olja och gas till havs och att 
begränsa möjliga avbrott i unionens 
inhemska energiproduktion och förbättra 
beredskapsmekanismerna i händelse av en 
olycka.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 99
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målet för denna förordning är att 
minska förekomsten av stora olyckor i 
samband med olje- och gasverksamhet till 
havs och att begränsa deras följder, och 
därigenom öka skyddet av den marina 
miljön och kustländernas ekonomier mot 
förorening liksom att fastställa 

(2) Målet för denna förordning är att 
minska förekomsten av stora olyckor till ett 
absolut minimum i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs och att begränsa 
deras följder, och därigenom öka skyddet 
av den marina miljön och kustländernas 
ekonomier mot förorening liksom att 
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minimivillkoren för säker prospektering, 
undersökning och utvinning av olja och gas 
till havs och att begränsa möjliga avbrott i 
unionens inhemska energiproduktion och 
förbättra beredskapsmekanismerna i 
händelse av en olycka.

fastställa minimivillkoren för säker 
prospektering, undersökning och utvinning 
av olja och gas till havs och att begränsa 
möjliga avbrott i unionens inhemska 
energiproduktion och förbättra 
beredskapsmekanismerna i händelse av en 
olycka.

Or. en

Ändringsförslag 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3 a) Olje- och gasverksamhet till havs 
sker i allt mer utmanande områden och i 
extrema förhållanden, där olyckor 
sannolikt medför förödande och 
oåterkalleliga konsekvenser för marina 
miljöer och kustmiljöer samt betydande 
negativa effekter för kustländernas 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Riskerna med en stor olje- eller 
gasolycka till havs är betydande. Genom 
att minska riskerna för förorening av 
marina farvatten bör detta initiativ därför 
bidra till skyddet av den marina miljön och 
i synnerhet till att åstadkomma en god 
miljöstatus senast 2020, vilket presenteras i 

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

artikel 1.1 i det Europeiska parlamentets 
och rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 som fastställer ett ramverk för 
gemenskapsåtgärder inom området för 
marin miljöpolitik (ramdirektivet om en 
marin strategi), men också till att förbättra 
säkerhetsstandarderna för arbetstagare 
som utför offshorearbete i enlighet med 
översynen av direktiv 92/91/EEG.

Or. en

Motivering

Direktiv 92/91/EEG fastställer minimikraven för förbättring av skydd av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa inom mineralutvinnande industrier som utnyttjar borrning, dvs. utvinning 
av mineral (på land och till havs), beredning av utvunnet material för försäljning osv. 
Direktivet revideras för närvarande för att säkerhetsstandarderna ska förbättras.

Ändringsförslag 102
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det inte
alltid att peka ut den ansvariga parten
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

(8) Medlemsstaternas olika rättsliga
ramverk som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Det bör säkerställas att 
det inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen alltid bör gå
att peka ut den ansvariga parten innan 
verksamheten inleds och att denna bör 
kunna betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat, 
eventuellt via ömsesidiga 
ersättningssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 103
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom de befintliga
ansvarsskyldighetssystemen går det inte 
alltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

(8) Medlemsstaternas olika rättsliga
ramverk som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom vissa befintliga
ansvarsskyldighetssystem går det inte 
alltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att detta inte är fallet i alla förvaltningsområden. I flera 
medlemsstater fastställs den ansvariga parten redan från början.

Ändringsförslag 104
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga 
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 

(Berör inte den svenska versionen.)
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inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det inte 
alltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 105
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det inte 
alltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

(8) Medlemsstaternas befintliga rättsliga
ramverk som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte en fullt tillfredsställande försäkran om 
att riskerna med offshore-olyckor 
minimeras inom unionen och, i händelse av 
att en olycka inträffar i unionens farvatten, 
att en så effektiv hantering som möjligt 
skulle sättas in i rätt tid. Inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det inte 
alltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med Europeiska parlamentets 
och rådets direktiv 1994/22/EG av den 
30 maj 1994 om villkoren för att bevilja 
och utnyttja godkännanden för 
prospektering, undersökande och 
produktion av kolväten[1] får olje- och 
gasverksamheter till havs i unionen 
bedrivas efter erhållandet av ett tillstånd. I 
detta sammanhang måste den berörda 
myndigheten beakta de tekniska och 
ekonomiska riskerna och, där så är 
lämpligt, tidigare visat ansvarstagande från 
sökanden som anhåller om exklusiva 
undersöknings- och produktionslicenser.
Det finns ett behov av att säkerställa att när
de berörda myndigheterna granskar 
licensinnehavarens tekniska och 
ekonomiska förmåga även noggrant 
granskar dennes förmåga att säkerställa en 
kontinuerligt säker och effektiv verksamhet 
under alla förutsebara förhållanden.

(9) I enlighet med Europeiska parlamentets 
och rådets direktiv 1994/22/EG av den 
30 maj 1994 om villkoren för att bevilja 
och utnyttja godkännanden för 
prospektering, undersökande och 
produktion av kolväten[1] får olje- och 
gasverksamheter till havs i unionen 
bedrivas efter erhållandet av ett tillstånd. I 
detta sammanhang måste
licensmyndigheten beakta de tekniska och 
ekonomiska riskerna och, där så är 
lämpligt, tidigare visat ansvarstagande från 
sökanden som anhåller om exklusiva 
undersöknings- och produktionslicenser.
Det finns ett behov av att säkerställa att när
licensmyndigheterna granskar 
licensinnehavarens tekniska och 
ekonomiska förmåga även noggrant 
granskar dennes förmåga att säkerställa en 
kontinuerligt säker och effektiv verksamhet 
under alla förutsebara förhållanden.

Or. en

Motivering

Det är licensmyndigheten, inte den berörda myndigheten, som utför dessa uppgifter.

Ändringsförslag 107
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett behov av att klargöra att 
alla innehavare av tillstånd för offshore-
verksamhet enligt direktiv 94/22/EG även 
potentiellt sett är ansvarskyldiga 
”aktörer” i enlighet med innebörden av 

(10) Det finns ett behov av att innan 
verksamheten till havs inleds klargöra och 
otvetydigt fastställa vilka som bör vara 
ansvariga parter.
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det Europeiska parlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar gällande förebyggande 
och åtgärdande av miljöskador, och är 
inte berättigade att delegera sitt ansvar i 
detta hänseende till tredje part som de 
anlitar.

Or. en

Ändringsförslag 108
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett behov av att klargöra att
alla innehavare av tillstånd för offshore-
verksamhet enligt direktiv 94/22/EG även
potentiellt sett är ansvarskyldiga 
”aktörer” i enlighet med innebörden av det 
Europeiska parlamentets och rådets
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar gällande förebyggande och 
åtgärdande av miljöskador, och är inte 
berättigade att delegera sitt ansvar i detta 
hänseende till tredje part som de anlitar.

(10) Det finns ett behov av att klargöra att
innehavaren av ett tillstånd för offshore-
verksamhet enligt direktiv 94/22/EG även
är den ansvarige ”aktören” i enlighet med 
innebörden av det Europeiska parlamentets 
och rådets direktiv 2004/35/EG av den 
21april 2004 om miljöansvar gällande 
förebyggande och åtgärdande av 
miljöskador, och inte är berättigad att 
delegera sitt ansvar i detta hänseende till 
tredje part som denne anlitar.

Or. en

Ändringsförslag 109
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10 a) När det gäller annan 
ansvarsskyldighet bör de ansvariga 
parterna otvetydigt fastställas innan 
verksamheten till havs inleds.
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Or. en

Ändringsförslag 110
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Formuleringen kommer från skäl 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av 
den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar).
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Ändringsförslag 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 112
Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på den höga 
säkerhetsnivå som garanteras av goda 
arbetsmetoder i europeiska vatten, och i 
syfte att harmonisera standarderna på 
internationell nivå, bör EU driva på i 
lämpliga internationella forum för att 
främja dessa goda arbetsmetoder bland 
tredjeländer, så att varje anläggning, 
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oavsett var den ligger och vilken 
lagstiftning som gäller, iakttar höga 
miljö- och säkerhetskrav.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att upprätthålla en lämplig 
åtskillnad mellan ekonomisk utveckling 
och miljö- och säkerhetstillsyn bör den 
behöriga myndigheten vara påvisbart 
oberoende av nationell ekonomisk 
sponsring.

(16) För att upprätthålla en lämplig 
åtskillnad mellan ekonomisk utveckling 
och miljö-, hälso- och säkerhetstillsyn bör
de behöriga myndigheterna med ansvar 
för licenser och tillstånd för olje- och 
gasverksamhet till havs och den 
myndighet som har ansvar för att bedöma 
miljö-, hälso- och säkerhetsvillkoren vara 
påvisbart oberoende av nationell 
ekonomisk sponsring.

Or. en

Ändringsförslag 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett offshore-system måste gälla 
verksamheter som utförs både på fasta och 
rörliga anläggningar och gälla under 
livscykeln med undersöknings- och 
produktionsverksamheter från utformning 
till avveckling och slutlig nedläggning.

(19) Ett offshore-system måste gälla 
verksamheter som utförs både på fasta och 
rörliga anläggningar och gälla under 
livscykeln med undersöknings- och 
produktionsverksamheter (inklusive 
transport via rörledningar) från 
utformning till avveckling och slutlig 
nedläggning.
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Or. lt

Ändringsförslag 115
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Den bästa verksamhetspraxis som nu 
finns tillgänglig för förebyggande av stora 
risker inom olje- och gasverksamhet till 
havs grundar sig på att man uppnår 
önskvärda resultat via en noggrann 
riskanalys och tillförlitliga 
hanteringssystem.

(20) Den bästa verksamhetspraxis som nu 
finns tillgänglig för förebyggande av stora 
risker inom olje- och gasverksamhet till 
havs grundar sig på en strategi med 
fastställda mål och att man uppnår 
önskvärda resultat via en noggrann 
riskanalys och tillförlitliga 
hanteringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Bästa praxis inom unionen kräver att 
ägarna av och/eller aktörerna på 
anläggningar, inbegripet mobila 
oljeborrplattformar, upprättar en effektiv 
företagspolicy och lämpliga arrangemang 
för förebyggande av stora risker och att de 
gör en uttömmande och systematisk 
identifiering av alla stora riskscenarier 
gällande riskfyllda verksamheter som kan 
bedrivas på den anläggningen. Denna bästa 
praxis kräver även en bedömning av 
sannolikheten för och konsekvenserna av 
och den nödvändiga regleringen av sådana 
scenarier, inom ett vittomfattande 
säkerhetshanteringssystem. En sådan 

(21) Bästa praxis inom unionen kräver att 
ägarna av och/eller aktörerna på 
anläggningar, inbegripet mobila 
oljeborrplattformar, upprättar en effektiv 
företagspolicy och lämpliga arrangemang 
för förebyggande av stora risker och att de 
gör en uttömmande och systematisk 
identifiering av alla stora riskscenarier 
gällande riskfyllda verksamheter som kan 
bedrivas på den anläggningen. Denna bästa 
praxis kräver även en bedömning av 
sannolikheten för och konsekvenserna av 
och den nödvändiga regleringen av sådana 
scenarier, inom ett vittomfattande 
säkerhetshanteringssystem. En sådan 
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policy och arrangemang bör tydligt 
beskrivas i en handling (”rapporten om 
stora risker – MHR”). MHR bör vara 
jämförbar med och komplettera säkerhets-
och hälsohandlingen som det hänvisas till i 
direktiv 92/91/EG och den bör även 
inbegripa bestämmelser om miljöriskanalys 
och beredskapsplaner. MHR måste lämnas 
in till den behöriga myndigheten för 
godkännandeförfarandet.

policy och arrangemang bör tydligt 
beskrivas i en handling (”rapporten om 
stora risker – MHR”). MHR bör vara 
jämförbar med och komplettera säkerhets-
och hälsohandlingen som det hänvisas till i 
direktiv 92/91/EG och den bör även 
inbegripa bestämmelser om miljöriskanalys 
och beredskapsplaner. MHR måste lämnas 
in till den behöriga myndigheten för 
godkännandeförfarandet. I linje med 
direktiv 91/92/EEG bör arbetstagare 
och/eller deras företrädare rådfrågas om 
frågor som rör hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och tillåtas delta i 
diskussioner om alla frågor som rör 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. De 
anställda bör rådfrågas under de 
relevanta stadierna av förberedelsen av 
MHR.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att bibehålla effektiviteten i 
riskregleringen av stora olyckor inom 
unionens farvatten finns det ett behov av 
ett upprätta rapporter om stora risker 
avseende alla väsentliga aspekter under en 
produktionsanläggnings livscykel, 
inbegripet utformning, drift, verksamhet i 
kombination med andra anläggningar, 
större förändringar och slutlig nedläggning,
och rapporten ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten så att verksamheten 
inte får fortsätta om inte den behöriga 
myndigheten har godtagit rapporten om 
stora risker genom att anta ett lämpligt 
bifallsförfarande.

(22) För att bibehålla effektiviteten i 
riskregleringen av stora olyckor inom 
unionens farvatten finns det ett behov av 
ett upprätta rapporter om stora risker 
avseende alla väsentliga aspekter under en 
produktionsanläggnings livscykel, 
inbegripet utformning, drift, verksamhet i 
kombination med andra anläggningar, 
större förändringar och slutlig nedläggning,
och rapporten ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten så att verksamheten 
inte får fortsätta om inte den behöriga 
myndigheten har bedömt och sedan
godtagit rapporten om stora risker genom 
att anta ett lämpligt bifallsförfarande.



AM\911374SV.doc 17/269 PE494.690v01-00

SV

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten måste göra en bedömning av rapporten om stora risker innan de 
godtar den.

Ändringsförslag 118
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att bibehålla effektiviteten i 
riskregleringen av stora olyckor inom 
unionens farvatten finns det ett behov av 
ett upprätta rapporter om stora risker 
avseende alla väsentliga aspekter under en 
produktionsanläggnings livscykel, 
inbegripet utformning, drift, verksamhet i 
kombination med andra anläggningar, 
större förändringar och slutlig nedläggning,
och rapporten ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten så att verksamheten 
inte får fortsätta om inte den behöriga 
myndigheten har godtagit rapporten om 
stora risker genom att anta ett lämpligt 
bifallsförfarande.

(22) För att bibehålla effektiviteten i 
riskregleringen av stora olyckor inom 
unionens farvatten finns det ett behov av 
ett upprätta rapporter om stora risker 
avseende alla väsentliga aspekter under en 
produktionsanläggnings livscykel, 
inbegripet utformning, drift, verksamhet i 
kombination med andra anläggningar, 
större förändringar och slutlig nedläggning,
och rapporten ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten så att verksamheten 
inte får fortsätta om inte den behöriga 
myndigheten har bedömt och sedan
godtagit rapporten om stora risker genom 
att anta ett lämpligt bifallsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 119
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att bibehålla effektiviteten i 
riskregleringen av stora olyckor inom 
unionens farvatten finns det ett behov av 
ett upprätta rapporter om stora risker 

(Berör inte den svenska versionen.)
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avseende alla väsentliga aspekter under en 
produktionsanläggnings livscykel, 
inbegripet utformning, drift, verksamhet i 
kombination med andra anläggningar, 
större förändringar och slutlig nedläggning, 
och rapporten ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten så att verksamheten 
inte får fortsätta om inte den behöriga 
myndigheten har godtagit rapporten om 
stora risker genom att anta ett lämpligt 
bifallsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 120
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Att borra efter och reparera olje- och 
gaskällor bör endast utföras av en 
anläggning som har den tekniska förmågan 
att hantera alla förutsebara risker på källans 
plats och som har en godkänd MHR.

(23) Att borra efter och reparera olje- och 
gaskällor bör endast utföras av en 
anläggning som har den tekniska förmågan 
att hantera alla förutsebara risker på källans 
plats och som har en godkänd rapport om 
stora risker.

Or. en

Ändringsförslag 121
Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende 
tredjepartsverifiering av avgörande 

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende kontroll av 
avgörande säkerhetsaspekter.



AM\911374SV.doc 19/269 PE494.690v01-00

SV

säkerhetsaspekter.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende
tredjepartsverifiering av avgörande 
säkerhetsaspekter.

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende verifiering av 
avgörande säkerhetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende
tredjepartsverifiering av avgörande 
säkerhetsaspekter.

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje-
och gasverksamhet till havs kräver 
tillämpningen av bästa praxis av aktörerna 
ett system med oberoende verifiering av 
avgörande säkerhetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 124
Fiona Hall
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Riskanalysen i rapporten om stora 
risker bör beakta risken för miljön, 
inbegripet konsekvenser som 
klimatförhållanden och klimatförändringar 
har på anläggningarnas motståndskraft på 
lång sikt; och med tanke på att olje- och 
gasverksamheter till havs i en medlemsstat 
kan ha betydande skadliga effekter på 
miljön i en annan medlemsstat är det 
nödvändigt att fastställa och tillämpa 
särskilda bestämmelser i enlighet med 
konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 125
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att kunna säkerställa en effektiv 
beredskap inför krissituationer bör aktörer 
ta fram platsspecifika krisberedskapsplaner 
baserade på risker och riskscenarier som 
identifieras i MHR, inlämna dessa till de 
behöriga myndigheterna och upprätthålla
sådana resurser som krävs för omedelbart 
utförande av de planerna när så behövs.

(29) För att kunna säkerställa en effektiv 
beredskap inför krissituationer bör aktörer 
ta fram platsspecifika krisberedskapsplaner 
baserade på risker och riskscenarier som 
identifieras i rapporten om stora risker, 
inlämna dessa till de behöriga 
myndigheterna och upprätthålla sådana 
resurser som krävs för omedelbart 
utförande av de planerna när så behövs.

Or. en

Ändringsförslag 126
Peter Skinner
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Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa att inga relevanta 
säkerhetsaspekter missas eller ignoreras är 
det viktigt att fastställa och uppmuntra till 
tillräckliga medel för rapportering av de 
aspekterna och skydd för uppgiftslämnare.

(30) För att säkerställa att inga relevanta 
säkerhetsaspekter missas eller ignoreras är 
det viktigt att fastställa och uppmuntra till 
tillräckliga medel för rapportering av de 
aspekterna, vilka ska inbegripa 
regelbundet samråd med valda 
skyddsombud, samt skydd för 
uppgiftslämnare.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att regelbundna samråd hålls med fackföreningar och deras företrädare, helst 
valda skyddsombud.

Ändringsförslag 127
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31 a) EU:s grupp av myndigheter för 
olje- och gasverksamhet till havs, som 
inrättades genom kommissionens beslut 
av den 19 januari 20121, bör i samråd 
med operatörerna undersöka om en direkt 
rapporteringsmekanism för 
informationsutbyte, liknande den inom 
flygindustrin, kan inrättas inom olje- och 
gassektorn till havs för att säkerställa att 
information om en olycka finns tillgänglig 
så fort den inträffar.
________________

1 EUT C 18, 21.1.2012, s. 8.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
(Emsa) eller en nyinrättad lämplig byrå 
ska tillhandahålla kommissionen och 
medlemsstaterna tekniskt och 
vetenskapligt stöd i syfte att garantera 
riskminimering och lämplig tillämpning 
av EU-lagstiftningen inom området 
säkerhet vid olje- och gasverksamhet till 
havs. Emsa bör övervaka inspektionerna 
samt medlemsstaternas arrangemang för 
nödsituationsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 129
Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Verkställigheten av förpliktelserna 
enligt denna förordning bör beakta att 
marina farvatten som täcks av 
medlemsstaternas suveränitet eller 
domsrätt bildar en sammanhängande del av 
de fyra marina områdena som identifieras i 
artikel 4.1 i direktiv 2008/56, nämligen 
Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet 
och Svarta havet. Av detta skäl bör 
samordningen med tredjepartsländer som 
har suveränitet eller domsrätt över 
farvatten i sådana marina områden stärkas. 
Lämpliga samarbetsramar inbegriper 
regionala sjöfartskonventioner, enligt 

(38) Verkställigheten av förpliktelserna 
enligt denna förordning bör beakta att 
marina farvatten som täcks av 
medlemsstaternas suveränitet eller 
domsrätt bildar en sammanhängande del av 
de fyra marina områdena som identifieras i 
artikel 4.1 i direktiv 2008/56, nämligen 
Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet 
och Svarta havet. Av detta skäl bör 
kommissionen som prioritering stärka 
samordningen med tredjepartsländer som 
har suveränitet eller domsrätt över 
farvatten i sådana marina områden. 
Lämpliga samarbetsramar inbegriper 
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definitionerna i artikel 3.10 i 
direktiv 2008/56.

regionala sjöfartskonventioner, enligt 
definitionerna i artikel 3.10 i 
direktiv 2008/56.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) De medlemsstater som tillhör 
Arktiska rådet förväntas aktivt, i nära 
samarbete med kommissionen och EU:s 
myndighetsgrupp, främja de högsta 
miljösäkerhetsstandarderna i detta 
sårbara och unika ekosystem samt 
skapandet av ett internationellt – helst 
bindande – instrument för beredskap och 
hantering av marina oljeföroreningar i 
Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 131
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör främja skapandet av ett effektivt 
internationellt tillsynssystem för att 
skydda det arktiska området från 
oljeföroreningar.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Utrustning för topptätning av alla 
eventuella utsläpp bör utgöra en väsentlig 
del av beredskapsplanerna och finnas 
lättillgänglig nära anläggningarna så att 
den snabbt kan sättas in i händelse av en 
allvarlig incident.

Or. en

Ändringsförslag 133
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att säkerställa ett effektivt 
verkställande av kraven i denna förordning 
bör effektiva och proportionerliga 
sanktioner införas.

(43) För att säkerställa ett effektivt 
verkställande av kraven i denna förordning 
bör medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sitt 
förvaltningsområde se till att det införs
effektiva och proportionerliga sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) För att säkerställa en hög 
miljöskyddsnivå bör tredjeländer, särskilt 
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sådana med sjögränser till Europeiska 
unionen, iaktta lika strikta 
miljöskyddsstandarder.

Or. lt

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

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Förutom åtgärderna som införs i 
denna förordning bör kommissionen 
undersöka andra lämpliga åtgärder för att 
förbättra förebyggandet av olje- och 
gasolyckor till havs och att begränsa deras 
effekter.

(47) Förutom åtgärderna som införs i 
denna förordning bör kommissionen (via 
forumet för offshore-myndigheter)
undersöka andra lämpliga åtgärder för att 
förbättra förebyggandet av olje- och 
gasolyckor till havs och att begränsa deras 
effekter.

Or. en

Motivering

Kommissionen har inrättat ett forum för offshore-myndigheter (Offshore Authorities Forum) 
för att ge rådgivning om olje- och gasverksamhet till havs. Efter att ha inrättat denna grupp 
är det lämpligt att kommissionen arbetar inom den för att undersöka andra lämpliga åtgärder 
och sätt att förbättra förebyggandet av olje- och gasolyckor till havs och att begränsa deras 
effekter.

Ändringsförslag 136
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Förutom åtgärderna som införs i 
denna förordning bör kommissionen 
undersöka andra lämpliga åtgärder för att 
förbättra förebyggandet av olje- och 

(47) Förutom åtgärderna som införs i 
denna förordning bör kommissionen (via 
forumet för offshore-myndigheter) 
undersöka andra lämpliga åtgärder för att 
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gasolyckor till havs och att begränsa deras 
effekter.

förbättra förebyggandet av olje- och 
gasolyckor till havs och att begränsa deras 
effekter.

Or. en

Ändringsförslag 137
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Medlemsstaterna bör se till att de 
operatörer som bedriver olje- och 
gasverksamhet inom deras 
förvaltningsområde visar sin förmåga att 
betala för konsekvenserna av de skador 
som deras verksamhet orsakar, genom att 
tillhandahålla ekonomisk säkerhet, och 
bör även bedöma vilka instrument (t.ex. 
fonder, bankgarantier, försäkringar 
och/eller risksammanslagning) som är 
lämpligast för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 138
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Eftersom inga befintliga ekonomiska 
säkerhetsinstrument, inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett
tillräckligt stabilt 

(48) Medlemsstaterna ska se till att 
operatörer visar sin förmåga att betala för 
konsekvenserna av de skador som deras 
verksamhet orsakar i alla faser av projekt 
till havs (undersökning, drift och 
avveckling). Eftersom inga befintliga 
ekonomiska säkerhetsinstrument, 
inbegripet 
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skadeståndsansvarssystem för skador i 
förbindelse med olje- och gasverksamhet 
till havs, krav på ekonomisk förmåga, 
vilket inbegriper tillgängligheten av
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument
eller andra arrangemang.

risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
stabilt skadeståndsansvarssystem för 
skador i förbindelse med olje- och 
gasverksamhet till havs samt krav på 
ekonomisk förmåga, vilket inbegriper
förbättring av tillgängligheten av 
ekonomiska säkerhetsinstrument och
arrangemang (bland annat försäkringar, 
reservfonder, bankgarantier och/eller 
risksammanslagning). Kommissionen bör 
senast den 20 december 2013 rapportera 
åt Europaparlamentet och rådet om sina 
resultat och alla förslag. Innan EU antar 
bestämmelserna om ekonomisk säkerhet 
ska medlemsstaterna definiera vilka 
instrument som är lämpliga för att 
säkerställa att operatörerna kan uppvisa 
ekonomisk säkerhet, och meddela dem 
senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 139
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Medlemsstaterna bör se till att de 
operatörer som verkar inom deras 
förvaltningsområde visar sin förmåga att 
betala för konsekvenserna av de skador
som deras verksamhet orsakar, genom att 
tillhandahålla ekonomisk säkerhet, och 
bör även besluta vilka instrument (bland 
annat försäkringar, reservfonder, 
bankgarantier och/eller 
risksammanslagning) som är lämpliga för 
detta ändamål. Eftersom inga befintliga 
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vilket inbegriper tillgängligheten av
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument
eller andra arrangemang.

ekonomiska säkerhetsinstrument, 
inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
stabilt skadeståndsansvarssystem för 
skador i förbindelse med olje- och 
gasverksamhet till havs samt krav på 
ekonomisk förmåga, vilket inbegriper
förbättring av tillgängligheten av 
ekonomiska säkerhetsinstrument och
arrangemang. Kommissionen bör 
rapportera om resultaten och förslagen 
inom ett år efter antagande av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 140
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Medlemsstaterna bör se till att de 
operatörer som verkar inom deras 
förvaltningsområde visar sin förmåga att 
betala för konsekvenserna av de skador 
som deras verksamhet orsakar, genom att 
tillhandahålla ekonomisk säkerhet, och 
bör även besluta vilka instrument (t.ex. 
fonder, bankgarantier, försäkringar 
och/eller risksammanslagning) som är 
lämpliga för detta ändamål. Eftersom inga 
befintliga ekonomiska säkerhetsinstrument, 
inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
tillräckligt stabilt 
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skadeståndsansvarssystem för skador i 
förbindelse med olje- och gasverksamhet 
till havs, krav på ekonomisk förmåga, 
vilket inbegriper tillgängligheten av 
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument 
eller andra arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Operatörerna bör se till att de har 
tillräckliga fysiska, personella och 
finansiella resurser för att kunna 
minimera och åtgärda konsekvenserna av 
en allvarlig olycka. Men eftersom inga 
befintliga ekonomiska säkerhetsinstrument, 
inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör emellertid kommissionen 
fortskrida med ytterligare analys och 
undersökning av lämpliga åtgärder för att 
säkerställa ett tillräckligt stabilt 
skadeståndsansvarssystem för skador i 
förbindelse med olje- och gasverksamhet 
till havs, krav på ekonomisk förmåga, 
vilket inbegriper tillgängligheten av 
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument 
eller andra arrangemang, samt rapportera 
om resultat och förslag inom ett år efter 
antagandet.

För att skapa ett säkerhetsnät bör det 
inrättas ömsesidiga försäkringssystem för 
oljeutsläpp i varje enskilt havsområde i 
unionen, med obligatoriskt medlemskap 
för operatörer som bedriver verksamhet i 
unionens farvatten. Operatörer i 
tredjeländer som delar sjögränser med 
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unionen bör också uppmuntras att 
ansluta sig till systemen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 143
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att unionens olje- och 
gasoperatörer till havs tillämpar samma 
höga miljö- och säkerhetsstandarder i 
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linje med detta direktiv varhelst i världen 
verksamheten bedrivs.

Or. en

Ändringsförslag 144
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att unionens olje- och 
gasoperatörer till havs tillämpar 
åtminstone samma höga miljö- och 
säkerhetsstandarder i linje med detta 
direktiv varhelst i världen verksamheten 
bedrivs.

Or. en

Ändringsförslag 145
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Lagstiftningen ska se till att 
industrin följer åtminstone unionens 
miljö- och säkerhetskrav eller 
motsvarande varhelst i världen 
verksamheten bedrivs.

Or. en

Motivering

Alternativ till ändringsförslag 8 i Belets förslag till betänkande.
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Ändringsförslag 146
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Kommissionen ska uppmuntra 
industrin att följa åtminstone unionens 
miljö- och säkerhetskrav eller 
motsvarande varhelst i världen 
verksamheten bedrivs.

Or. en

Ändringsförslag 147
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning inrättar minimikrav 
för industrin och nationella myndigheter 
som är involverade i olje- och 
gasverksamhet till havs efter att ha fått ett 
godkännande i enlighet med 
direktiv 94/22/EG.

1. Denna förordning inrättar minimikrav 
för att förhindra stora olyckor och 
begränsa följderna av stora person- och 
miljöolyckor under det att olje- och 
gasverksamhet bedrivs till havs i enlighet 
med direktiv 94/22/EG. Detta gäller
industrin och varje medlemsstats
myndigheter som är involverade i olje- och 
gasverksamhet till havs såsom den 
definieras i artikel 2.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att klart definiera förordningens tillämpningsområde, med fokus på stora 
olyckor.

Ändringsförslag 148
Alyn Smith
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning inrättar minimikrav 
för industrin och nationella myndigheter 
som är involverade i olje- och 
gasverksamhet till havs efter att ha fått ett 
godkännande i enlighet med 
direktiv 94/22/EG.

1. Denna förordning inrättar minimikrav 
för att förhindra stora olyckor och 
begränsa följderna av stora person- och 
miljöolyckor under det att olje- och 
gasverksamhet bedrivs till havs i enlighet 
med direktiv 94/22/EG. Detta gäller
industrin och varje medlemsstats
myndigheter som är involverade i olje- och 
gasverksamhet till havs såsom den 
definieras i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 149
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller all olje- och 
gasverksamhet till havs som definieras i 
artikel 2.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att klart definiera förordningens tillämpningsområde, med fokus på stora 
olyckor.

Ändringsförslag 150
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller all olje- och 
gasverksamhet till havs som definieras i 
artikel 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 151
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning gäller alla relaterade 
anläggningar, anläggningar under 
havsytan och ansluten infrastruktur i 
medlemsstaternas vatten, inbegripet deras 
exklusiva ekonomiska zoner och på deras 
kontinentalsocklar enligt FN:s 
havsrättskonvention (UNCLOS).

utgår

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att klart definiera förordningens tillämpningsområde, med fokus på stora 
olyckor.

Ändringsförslag 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Denna förordning ska gälla utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiven 85/337/EG, 2008/1/EG,
2003/4/EG och 2001/42/EG.
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Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag 153
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. acceptabel: en högsta risk för en 
allvarlig olycka minskas till minsta 
möjliga nivå, utöver vilken investering av 
tid, resurser, eller kostnader som krävs för 
att ytterligare minimera risken anses 
oproportionerlig i förhållande till risken,

Or. en

Ändringsförslag 154
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. acceptabel: verksamhetsvillkor, där 
beredskapsåtgärder är tillgängliga och 
inte oöverkomligt kostsamma, medan 
risken för en allvarlig olycka har minskats 
till minsta möjliga nivå, utöver vilken 



PE494.690v01-00 36/269 AM\911374SV.doc

SV

eller kostnader, ingen betydande minskning av risken 
uppnås genom investering av mer tid, 
resurser, eller kostnader,
(Om ändringsförslaget antas måste 
hänvisningen till ”godtagbar” i artikel 3.4 
också ändras till ”acceptabel”.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. godtagande: skriftligt meddelande till 
operatören från den behöriga myndigheten
med redogörelse av de positiva 
slutsatserna från dess undersökning av 
operatörens rapport om risk för allvarlig 
olycka enligt kraven i denna förordning,

2. godtagande: skriftligt meddelande från 
den behöriga myndigheten att den i sin 
bedömning av rapporten om risk för 
allvarlig olycka har dragit slutsatsen att de 
arrangemang och åtgärder som beskrivs 
som helhet troligtvis kommer att uppnå 
överensstämmelse med denna förordning
om de genomförs på det sätt de beskrivs.

Or. en

Motivering

”Godtagande” är tillsynsmyndighetens bedömning att de arrangemang och åtgärder som 
beskrivs i rapporten om större risker som helhet kommer att uppnå överensstämmelse om den 
genomförs enligt beskrivning. För att avge godtagande behöver inte tillsynsmyndigheten nöja 
sig med att överensstämmelse kommer att uppnås: detta bekräftas genom 
bedömningsprogram för inspektion, utredning och verkställande, efter godtagandet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. verksamhetsstart: den tidpunkt när 
anläggningen för första gången används för 
den verksamhet som den är konstruerad 
för,

5. verksamhetsstart: den tidpunkt när 
anläggningen eller ansluten infrastruktur
för första gången används för den 
verksamhet som den är konstruerad för,

Or. en

Motivering

This definition should clearly state that the commencement of operations is when the first 
petroleum is released. It is from this date that submission times for the safety case are based.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. ansluten infrastruktur: en havsbaserad
utrustning, rörledning eller någon annan
anläggning ovan, eller under vattenytan, 
som används för att transportera olja och 
gas till en annan närliggande anläggning, 
markbaserat raffinaderi, eller 
lagringsfacilitet eller för att transportera 
och lasta olja till en skytteltanker,

7. ansluten infrastruktur: varje brunn (och 
därtill knutna strukturer, kompletterande 
enheter och utrustning) ansluten till 
anläggningen och varje 
rörledningsutrustning eller anläggning 
inom 500 meter från den havsbaserade 
installationens centrala struktur till vilken 
den är ansluten, samt varje utrustning
eller anläggning vid eller fästad på den 
havsbaserade installationens centrala 
struktur,

Or. en

Ändringsförslag 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. ansluten infrastruktur: en havsbaserad 
utrustning, rörledning eller någon annan 
anläggning ovan, eller under vattenytan, 
som används för att transportera olja och 
gas till en annan närliggande anläggning, 
markbaserat raffinaderi, eller 
lagringsfacilitet eller för att transportera 
och lasta olja till en skytteltanker,

7. ansluten infrastruktur: en havsbaserad 
utrustning, rörledning eller någon annan 
anläggning ovan, eller under vattenytan, 
som används för att transportera olja och 
gas till en annan närliggande anläggning, 
markbaserat raffinaderi, eller 
lagringsfacilitet eller för att transportera 
och lasta olja till en skytteltanker eller 
gastransportfartyg,

Or. lt

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. enhet: fysisk eller juridisk person eller 
en grupp av sådana personer,

Or. en

Ändringsförslag 160
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. medgivandeförfarande: ett förfarande
med djupgående bedömning av all relevant 
information angående planerad 
havsbaserad olje- och gasverksamhet från 
den behöriga myndighetens sida, som har 
slutförts genom den behöriga 
myndighetens godtagande av rapporten om 
risk för allvarlig olycka och frånvaron av 

8. medgivandeförfarande: ett förfarande 
med djupgående bedömning av all relevant 
information angående planerad 
havsbaserad olje- och gasverksamhet från 
den behöriga myndighetens sida, som har 
slutförts genom den behöriga 
myndighetens godtagande av rapporten om 
risk för allvarlig olycka och frånvaron av 
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invändningar till brunnsanmälningar-, eller 
kombinerade anmälningar, som har 
inlämnats av aktörerna,

invändningar från den behöriga 
myndighetens sida till brunnsanmälningar-
, eller kombinerade anmälningar, som har 
inlämnats av aktörerna,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. medgivandeförfarande: ett förfarande 
med djupgående bedömning av all relevant 
information angående planerad 
havsbaserad olje- och gasverksamhet från 
den behöriga myndighetens sida, som har 
slutförts genom den behöriga 
myndighetens godtagande av rapporten om 
risk för allvarlig olycka och frånvaron av 
invändningar till brunnsanmälningar-, 
eller kombinerade anmälningar, som har 
inlämnats av aktörerna,

8. medgivandeförfarande: ett förfarande 
med djupgående bedömning av all relevant 
information angående planerad 
havsbaserad olje- och gasverksamhet från 
den behöriga myndighetens sida, som har 
slutförts genom den behöriga 
myndighetens godtagande av rapporten om 
risk för allvarlig olycka och frånvaron av 
invändningar från den behöriga 
myndighetens sida till de kombinerade 
anmälningar eller de brunnsanmälningar
som har inlämnats av aktörerna,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. undantagszon: ett område som omger 
den av medlemsstaten inrättade 
anläggningen, i vilket ej relaterade 
verksamheter är förbjudna,

9. säkerhetszon: ett område som omger 
den av medlemsstaten inrättade 
anläggningen eller anslutna 
infrastrukturen, i vilket ej relaterade 
verksamheter är förbjudna,
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. prospekteringslicens: ett tillstånd 
beviljat av medlemsstaten för att 
prospektera efter olja och gas i 
licensområdets jordskikt, men inte för att 
producera olja och gas för kommersiella 
syften,

utgår

Or. en

Motivering

Denna definition bör utgå eftersom den är överflödig efter att artikel 4 har ändrats.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. extern beredskapsplan: en lokal, 
nationell eller regional strategi för att 
förhindra eskalering, eller begränsa 
konsekvenser av en olycka, i samband med 
olje- och gasverksamheter till havs genom 
användning av alla tillgängliga resurser
utöver de som beskrivs i interna 
beredskapsplaner,

11. extern beredskapsplan: en lokal, 
nationell eller regional strategi för att 
förhindra eskalering, eller begränsa 
konsekvenser av en olycka, i samband med 
olje- och gasverksamheter till havs genom 
användning av operatörens alla 
tillgängliga resurser inbegripet de som 
beskrivs i interna beredskapsplaner, samt 
varje extraresurs som medlemsstaterna 
tillhandahåller,

Or. en



AM\911374SV.doc 41/269 PE494.690v01-00

SV

Ändringsförslag 165
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. kontroll av oberoende tredje part: en 
bedömning och bekräftande av giltigheten 
i särskilda skriftliga redogörelser från en 
fysisk eller juridisk person, som inte 
befinner sig under kontroll, eller 
inflytande, från upphovsmannen till 
redogörelserna,

12. oberoende kontroll: ett skriftligt 
system för att säkerställa, i enlighet med 
vad som anges i artikel 15 och bilaga II.5, 
att de säkerhetsavgörande aspekterna och 
den specificerade anläggningen är eller, 
om de ännu inte tillhandahållits, kommer 
att vara lämpliga och, om de har 
tillhandahållits, alltjämt är i gott skick,

Or. en

Motivering

Det är oklart om kommissionens förslag definierar tredjeparten eller ett kontrollsystem.

Ändringsförslag 166
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. kontroll av oberoende tredje part: en 
bedömning och bekräftande av giltigheten i 
särskilda skriftliga redogörelser från en 
fysisk eller juridisk person, som inte 
befinner sig under kontroll, eller 
inflytande, från upphovsmannen till 
redogörelserna,

12. oberoende kontroll: en bedömning och 
bekräftande av giltigheten av det som 
granskas av en kompetent person/ett 
kompetent organ som verkar oberoende 
av det arbete som granskas och den 
administrativa förvaltning som de vilkas 
arbete granskas verkar inom,

Or. en
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Ändringsförslag 167
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. kontroll av oberoende tredje part: en 
bedömning och bekräftande av giltigheten i 
särskilda skriftliga redogörelser från en 
fysisk eller juridisk person, som inte 
befinner sig under kontroll, eller 
inflytande, från upphovsmannen till 
redogörelserna,

12. oberoende kontroll: en bedömning och 
bekräftande av giltigheten i särskilda 
skriftliga redogörelser från en fysisk eller 
juridisk person som ger tillräckliga 
garantier om oberoende,

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Definitionen har vidgats för att bolag som ägs av medlemsstaterna inte ska uteslutas.
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Ändringsförslag 169
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 170
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. anläggning: antingen en producerande
eller icke-producerande anläggning,

14. anläggning: en stationär fast eller 
flytande installation, eller en kombination 
av installationer permanent 
sammanlänkade med broar eller andra 
strukturer, som används för olje- och 
gasverksamhet till havs eller i samband 
med sådan verksamhet, 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. anläggning: antingen en producerande 
eller icke-producerande anläggning,

14. anläggning: en stationär fast eller mobil 
installation, eller en kombination av 
installationer permanent sammanlänkade 
med broar eller andra strukturer, som 
används för olje- och gasverksamhet till 
havs eller i samband med sådan 
verksamhet,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. intern beredskapsplan: en översikt som, 
i enlighet med kraven i denna förordning, 
bereds av operatörerna för 
preventionsåtgärderna mot en eskalering 
av, eller begränsning av, konsekvenser av 
en olycka i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs inom en 
undantagszon omkring anläggningen,

15. intern beredskapsplan: en översikt som, 
i enlighet med kraven i denna förordning, 
bereds av operatörerna för 
preventionsåtgärderna mot en eskalering 
av, eller begränsning av, konsekvenser av 
en olycka i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs,

Or. en

Motivering

Operatören bör ha en omfattande plan för att hantera alla följder av en större olycka knuten 
till dennes verksamhet, överallt där sådana följder kan tänkas inträffa. ”Inom en säkerhetszon 
omkring anläggningen” bör därför utgå, eftersom operatörerna är ansvariga att reagera på 
varje olycka oavsett om den sprider sig utanför en säkerhetszon.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. licens: det tillstånd som ger exklusiva 
rättigheter att utföra olje- och 
gasverksamhet till havs,

Or. en

Motivering

Licens bör definieras för att ge sammanhang åt artikel 2.16 och 2.17.

Ändringsförslag 174
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. licensområde: det geografiska område 
som omfattas av tillståndet i enlighet med 
direktiv 94/22/EG,

16. licensområde: det geografiska område 
som omfattas av tillståndet,

Or. en

Motivering

Om licens definieras behövs ingen hänvisning till direktivet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

17. licensinnehavare: innehavaren eller 
medinnehavaren av ett tillstånd för att 
utföra olje- och gasverksamhet till havs,
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Or. en

Motivering

Om licens definieras behövs ingen hänvisning till direktivet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

18. allvarlig olycka:

a) en explosion, förlust av kontroll över 
brunnen, utsläpp av kolväten eller farliga 
substanser som inbegriper dödsfall eller 
allvarliga personskador,
b) en olycka som leder till betydande skada 
på anläggningen eller dess utrustning, med 
en förestående risk för dödsfall eller 
allvarliga personskador,
c) alla andra händelser som leder till 
dödsfall eller allvarlig skada för minst fem
personer stationerade på den 
havsbaserade anläggningen där 
säkerhetsrisken finns eller som utövar 
verksamhet i anslutning till denna,
d) alla stora miljöolyckor,

Or. en
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Motivering

Detta led är särskilt viktigt eftersom det säkerställer att kolväteutsläpp som inte leder till 
dödsfall eller skada, men som kan leda till allvarliga skador på miljön, inkluderas i 
definitionen av allvarlig olycka.

Ändringsförslag 177
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

18. allvarlig olycka: en händelse såsom en 
brand, eller explosion, betydande förlust av 
kontroll över brunnen, eller andra 
okontrollerade händelser som inbegriper 
i) betydande utsläpp av kolväten, ii) förlust 
av anläggningens strukturella integritet
eller iii) dödsfall eller större skada,

Or. en

Ändringsförslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

mer personer som arbetar i eller i 
anslutning till anläggningen,

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. stor miljöolycka: en olycka som 
sannolikt resulterar eller har resulterat i 
betydande negativa förändringar på 
miljön, med beaktande av direktiv 
2004/35/EG,

Or. en

Motivering

En ny definition av stor miljöolycka.

Ändringsförslag 180
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. större fara: en situation som riskerar att 
sluta i en allvarlig olycka,

19. större fara: en situation som riskerar att 
sluta i eller slutar i en allvarlig olycka,

Or. en

Ändringsförslag 181
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. väsentlig ändring: när det gäller en 
rapport om större faror handlar det här 
om en ändring av de grunder på vilka den 
ursprungliga rapporten om större faror 
antogs. Det kan exempelvis gälla en 
ändring av grunden för de 
riskkontrollåtgärder som anges i 
rapporten, och/eller där det krävs en 
förbättring av åtgärdernas relevans. Det 
kan gälla fysiska modifieringar, 
nytillgänglig kunskap eller teknik, samt 
förändringar i den operativa 
förvaltningen. Huruvida en ändring är en 
väsentlig ändring får avgöras av 
operatören eller av behörig myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

20. en icke-producerande anläggning: en 
anläggning som inte är en producerande 
anläggning,

Or. en

Motivering

Ändrad av tydlighetsskäl och för att säkerställa att flotell, flytande lagringsenheter osv. 
omfattas av denna lagstiftning.
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Ändringsförslag 183
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. havsbaserad/till havs: belägen i 
medlemsstaternas vatten, inbegripet deras 
exklusiva ekonomiska zoner och på deras 
kontinentalsocklar enligt FN:s 
havsrättskonvention (Unclos),

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

21. olje- och gasverksamhet till havs: all 
verksamhet i samband med prospektering 
för, produktion eller bearbetning av olja 
och gas, till havs. Detta inbegriper 
transport av olja och gas genom ansluten
infrastruktur till en havsbaserad
anläggning eller en anläggning under 
havsytan, men inte transport av olja och 
gas från en kust till en annan där 
ansluten infrastruktur bara passerar 
genom en medlemsstats jurisdiktion,

Or. en

Ändringsförslag 185
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 186
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

22. operatör:

– innehavare av relevant godkännande 
eller tillstånd utfärdat av en offentlig 
myndighet, eller
– medinnehavare av ett godkännande 
eller tillstånd utfärdat av en offentlig 
myndighet och en operatör utsedd i kraft 
av ett verksamhetsavtal som ingåtts med 
annan innehavare av godkännande eller 
tillstånd, eller
– en enhet som inte är innehavare av ett 
godkännande eller tillstånd utfärdat av en 
offentlig myndighet, utan i stället en 
operatör utsedd i kraft av ett 
verksamhetsavtal som ingåtts med en eller 
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flera innehavare av godkännande eller 
tillstånd,

Or. en

Ändringsförslag 187
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

22. operatör: operatören av en 
produktionsanläggning, operatören av en 
icke-producerande anläggning eller
brunnsoperatören,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. operatör av en produktionsanläggning:
en person som är utsedd av 
licensinnehavaren att leda och kontrollera 
huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning,

23. operatör av en produktionsanläggning:
en enhet som är utsedd av 
licensinnehavaren att leda och kontrollera 
huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning och som godkänts 
av medlemsstaten,

Or. en
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Ändringsförslag 189
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. operatör av en produktionsanläggning: 
en person som är utsedd av 
licensinnehavaren att leda och kontrollera 
huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning,

23. operatör av en produktionsanläggning: 
en person som är utsedd av 
licensinnehavaren att leda och kontrollera 
huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning, och i frånvaro av 
en sådan person, vilken licensinnehavare 
som helst,

Or. en

Ändringsförslag 190
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. operatör av en produktionsanläggning: 
en person som är utsedd av 
licensinnehavaren att leda och kontrollera 
huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning,

23. operatör av en produktionsanläggning: 
en person som är utsedd av 
licensinnehavaren och godkänd av den 
behöriga myndigheten att leda och 
kontrollera huvudfunktionerna för en 
produktionsanläggning,

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. ägare: en person som lagligen är 24. operatör av en icke-producerande 
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bemyndigad att kontrollera driften av en 
icke-producerande anläggning,

anläggning: en enhet som lagligen är 
bemyndigad att kontrollera driften av en 
icke-producerande anläggning och som 
godkänts av medlemsstaten,

Or. en

Ändringsförslag 192
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

25. produktion av olja och gas: utvinning 
av olja och gas från de underjordiska 
skikten i det havsbaserade licensområdet, 
inbegripet havsbaserad bearbetning av olja 
och gas, och transport av denna genom 
ansluten infrastruktur, inklusive 
rörledningar och strukturer och 
brunnshuvuden på havsbotten,

Or. en

Ändringsförslag 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

brunnshuvuden på havsbotten, och/eller 
lagring av gas i formationer under ytan för 
att inhämta gasen,

Or. lt

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. produktionslicens: ett tillstånd som 
har beviljats av medlemsstaten för 
produktion av olja och gas,

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. allmänhet: en, eller flera, fysiska, eller 
juridiska, personer och, i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning eller praxis, deras 
sammanslutningar, organisationer, eller 
grupper,

28. allmänhet: en eller flera enheter och, i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning eller praxis, deras 
sammanslutningar, organisationer eller 
grupper,

Or. en

Ändringsförslag 196
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

29. relevant myndighet (i samband med 
agerandet i nödsituation vid en havsbaserad 
olycka): den primära organisationen för 
krisåtgärder i en medlemsstat, som är 
ansvarig för att samordna krishanteringen 
vid en specifik större olycka,

Or. en

Motivering

Operatören är skyldig att genomföra den interna krishanteringsplanen. Den relevanta 
myndigheten eller myndigheterna (beroende på olyckans art) ska ha en samordnande roll och 
ha ansvaret för att genomföra den externa krishanteringen. Det bör också noteras att det kan 
finnas olika primära krishanteringsorganisationer för olika olyckstyper.

Ändringsförslag 197
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. risk: sannolikheten för att en specifik 
händelse ska uppstå inom en viss period,
eller under speciella omständigheter,

30. risk: en produkt av sannolikheten att en 
specifik oönskad händelse inträffar inom 
en viss period, och hur svåra följderna 
blev om olyckan inträffat,

Or. en

Ändringsförslag 198
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. risk: sannolikheten för att en specifik
händelse ska uppstå inom en viss period, 

30. risk: en kombination av sannolikheten 
för en händelse och konsekvenserna av 
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eller under speciella omständigheter, händelsen,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. säkerhetsavgörande aspekter: sådana 
delar av en anläggning och sådana delar 
av installationen, inbegripet 
datorprogram, vilkas haveri skulle kunna 
leda till eller på ett betydande sätt bidra 
till att en allvarlig olycka inträffar, eller 
vilkas syfte det är att förhindra eller 
begränsa följderna av en allvarlig olycka,

Or. en

Ändringsförslag 200
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. lämplig: fullständigt lämplig för ett 
givet krav eller situation, med 
utgångspunkt i objektiva bevis, och 
uppvisat genom en analys, jämförelse med 
lämpliga standarder, eller andra 
lösningar, som används i jämförbara 
situationer av andra myndigheter, eller 
annan industri,

31. lämplig: fullständigt adekvat för ett 
givet krav eller situation och med 
oberoende stöd från en eller flera av 
följande faktorer: motiverad analys,
riskbedömning, god ingenjörspraxis, eller
genom hänvisning till externa standarder 
eller praxis, exempelvis där en adekvat 
lösning har använts i jämförbara 
situationer av andra myndigheter eller 
annan industri,

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

32. borrningsverksamhet: varje 
brunnverksamhet som kan resultera i 
oplanerat utsläpp av ämnen som har 
potentialen att leda till en allvarlig olycka,
inbegripet borrning av brunnar vid 
havsbaserad olje- och gasverksamhet,
reparation eller modifiering av brunnar, 
nedläggning av verksamheten eller
slutgiltig avveckling av en brunn,

Or. en

Motivering

Bestämmelsen bör gälla brunnar som inte explicit används för prospektering för eller 
produktion av kolväten. Definitionen har även ändrats för att säkerställa att fokus förblir på 
större faror.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. borroperatör: personen som av 
licensinnehavaren har utsetts till att 
planera och verkställa en 
borrningsverksamhet.

33. borroperatör: en enhet som har utsetts 
till att planera och verkställa en 
borrningsverksamhet och som godkänts av 
medlemsstaten, 

Or. en

Motivering

Det är inte alltid fallet att licensinnehavaren utser borroperatör.
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Ändringsförslag 203
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att förhindra större olyckor vid 
olje- och gasverksamhet till havs. De 
behöriga myndigheterna ska övervaka att 
operatörerna uppfyller denna förpliktelse.

1. Operatörer ska se till att alla lämpliga 
åtgärder vidtas för att förhindra större 
olyckor vid olje- och gasverksamhet till 
havs för vilka de är operatör,

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att bekräfta att andra enheter än operatören kan vidta åtgärderna.

Ändringsförslag 204
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att förhindra större olyckor vid 
olje- och gasverksamhet till havs. De 
behöriga myndigheterna ska övervaka att 
operatörerna uppfyller denna förpliktelse.

1. Operatörer ska se till att alla lämpliga 
åtgärder vidtas för att förhindra större 
olyckor vid olje- och gasverksamhet till 
havs. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka att operatörerna uppfyller denna 
förpliktelse.

Or. en

Ändringsförslag 205
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
enheter som har kontrakterats för att utföra 
specifika uppgifter vid de berörda
anläggningarna, likaså kommer att agera i 
överensstämmelse med kraven som 
uppställs i denna förordning, i synnerhet 
med dess bilagor IV och V. Operatörer ska 
inte undantas sitt ansvar enligt denna 
förordning av det faktum att handlingar 
eller försummelser som leder eller bidrar 
till större olyckor utfördes av en sådan 
enhet eller dess personal.

2. Operatörer ska vidta alla skäliga 
åtgärder för att säkerställa att alla enheter 
som har kontrakterats för att utföra 
specifika uppgifter knutna till
anläggningarna eller den anslutna 
infrastrukturen likaså kommer att agera i 
överensstämmelse med kraven som 
uppställs i denna förordning, i synnerhet 
med dess bilagor II, IV och V. Operatörer 
ska inte undantas sitt ansvar enligt denna
förordning av det faktum att handlingar 
eller försummelser som leder eller bidrar 
till större olyckor utfördes av en sådan 
enhet eller dess personal.

Or. en

Ändringsförslag 206
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
enheter som har kontrakterats för att utföra 
specifika uppgifter vid de berörda 
anläggningarna, likaså kommer att agera i 
överensstämmelse med kraven som 
uppställs i denna förordning, i synnerhet 
med dess bilagor IV och V. Operatörer ska 
inte undantas sitt ansvar enligt denna 
förordning av det faktum att handlingar 
eller försummelser som leder eller bidrar 
till större olyckor utfördes av en sådan 
enhet eller dess personal.

2. Operatörer ska vidta alla skäliga 
åtgärder för att säkerställa att alla enheter 
som har kontrakterats för att utföra 
specifika uppgifter vid de berörda 
anläggningarna, likaså kommer att agera i 
överensstämmelse med kraven som 
uppställs i denna förordning, i synnerhet 
med dess bilagor IV och V. Operatörer ska 
inte undantas sitt ansvar enligt denna 
förordning av det faktum att handlingar 
eller försummelser som leder eller bidrar 
till större olyckor utfördes av en sådan 
enhet eller dess personal.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Skulle en allvarlig olycka ändå äga rum, 
ska operatörer vidta alla lämpliga åtgärder 
för att begränsa dess konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

Or. en

Motivering

Ansvaret för att vidta åtgärder i händelse av en olycka bör bäras av operatörerna, medan de 
behöriga myndigheterna ska se till att operatörerna vidtar dessa åtgärder (detta regleras i 
artikel 8 och 19). Övervägandet av avbrott i produktionen får inte minska beredskapen för en 
allvarlig olycka, där första prioritet är människornas hälsa och därefter konsekvenserna för 
miljön.

Ändringsförslag 208
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Operatörerna ska se till att olje- och 
gasverksamhet till havs som omfattas av
detta direktiv utförs på grundval av en 
systematisk och regelbundet uppdaterad 
riskbedömning och genomförandet av 
kontrollåtgärder, så att de kvarvarande
riskerna för större olyckor är godtagbara.

Or. en
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Motivering

Ansvaret för riskbedömningen bör bäras av operatören.

Ändringsförslag 209
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 210
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 a. Operatörerna ska säkerställa högsta 
prestandanivå för förhindrande och 
ersättning av olyckor, som åtminstone 
motsvarar bästa praxis i normala 
verksamhetsförhållanden, inklusive 
tillräckliga resurser, säkerhetsnivåer för 
mobilisering, uppbyggnad och olje- och 
gassanering samt återhämtningsgrad för 
samtliga verksamhetsförhållanden. 
Operatörerna ska se till att deras 
verksamheter i extrema
verksamhetsförhållanden varken 
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påverkar förhindrande av olyckor eller 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 211
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsaspekter inom ramen för
tillståndet för olje- och gasverksamhet till 
havs i enlighet med direktiv 94/22/EG

Säkerhets- och miljöaspekter inom ramen 
för tillstånd i enlighet med direktiv 
94/22/EG

Or. en

Motivering

Rubriken bör ändras så att den omfattar ett tillstånds tillämpningsområde.

Ändringsförslag 212
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beslut om att bevilja tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG ska beakta sökandens 
kapacitet att uppfylla kraven för specifika 
verksamheter inom ramen för det 
tillståndet såsom krävs i de relevanta 
bestämmelserna i unionslagen, i synnerhet 
denna förordning.

1. Beslut om att bevilja licenser eller 
andra tillstånd för olje- och gasverksamhet 
till havs i enlighet med direktiv 94/22/EG 
ska beakta sökandens kapacitet att uppfylla 
kraven för specifika verksamheter inom 
ramen för den licensen eller det tillståndet 
såsom krävs i de relevanta bestämmelserna 
i unionslagen, i synnerhet denna 
förordning. Då sådana beslut tas ska 
myndigheter ta vederbörlig hänsyn till 
effektiviteten av förhindrande av olyckor 
och krisberedskapskapaciteten, inklusive 
genom modeller för analys av luckor i 
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beredskapen mot oljeutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 213
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beslut om att bevilja tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG ska beakta sökandens 
kapacitet att uppfylla kraven för specifika 
verksamheter inom ramen för det 
tillståndet såsom krävs i de relevanta 
bestämmelserna i unionslagen, i synnerhet 
denna förordning.

1. Beslut om att bevilja tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG ska beakta sökandens 
kapacitet att uppfylla kraven för den 
planerade havsbaserade olje- och 
gasverksamheten såsom krävs i de 
relevanta bestämmelserna i unionslagen, i 
synnerhet denna förordning.

Or. en

Motivering

Rubriken bör ändras så att den omfattar tillämpningsområdet för ett tillstånd och 
överensstämmer med definitionen.

Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I händelse av konflikt ska 
licensmyndigheterna enligt direktiv 
94/22/EG inte ha företräde framför de 
behöriga myndigheternas hållning när det 
gäller hälsa, säkerhet och miljö.

Or. en
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Ändringsförslag 215
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Då risker inte kan undvikas eller 
begränsas till en godtagbar nivå, ska den 
behöriga myndigheten neka varje licens 
eller tillstånd för olje- och gasverksamhet 
till havs.

Or. en

Ändringsförslag 216
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk 
säkerhet och förmåga att täcka 
skadeståndsansvar som möjligen kan 
uppstå som en följd av de aktuella olje-
och gasverksamheterna till havs, i 
synnerhet skadeståndsansvar för skador 
på miljön.

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter, inbegripet den 
miljökonsekvensanalys som utförts i 
enlighet med direktiv 85/227/EEG, med 
ändringar. Vederbörlig hänsyn ska också 
tas till det världsomfattande 
företagsansvaret avseende olyckor och
incidenter där sökanden varit delaktig, 
inklusive beredskapsåtgärdernas 
transparens och effektivitet.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att beakta de sökandes företagsansvar, inbegripet när de verkar utanför EU. 
Den del av punkten som gäller ekonomisk säkerhet bör flyttas så att den utgör en särskild 
punkt (se annat ändringsförslag).

Ändringsförslag 217
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för 
skador på miljön.

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om licens eller
tillstånd för olje- och gasverksamhet till 
havs, vederbörlig hänsyn tas till risken, 
farorna och all annan relevant information 
avseende det berörda området och det 
aktuella stadiet för prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka allt
skadeståndsansvar som möjligen kan 
uppstå som en följd av de aktuella olje- och 
gasverksamheterna till havs, i synnerhet 
skadeståndsansvar för skador på miljön.
Världsomfattande företagsansvar 
avseende olyckor och incidenter där 
sökanden varit delaktig, inklusive 
beredskapsåtgärdernas transparens och 
effektivitet ska också tas i beaktande.

Or. en

Ändringsförslag 218
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av
den tekniska och ekonomiska förmågan 
hos de enheter som ansöker om tillstånd för 
olje- och gasverksamhet till havs, 
vederbörlig hänsyn tas till risken, farorna 
och all annan relevant information 
avseende det berörda området och det 
aktuella stadiet för prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för 
skador på miljön.

2. I synnerhet ska licensmyndigheterna 
bedöma om den tekniska och ekonomiska 
förmågan hos de enheter som ansöker om 
tillstånd för olje- och gasverksamhet till 
havs är proportionerlig till riskerna, 
farorna och all annan relevant information 
avseende det berörda området och det 
aktuella stadiet för prospekterings- och 
produktionsverksamheter. Vederbörlig 
hänsyn ska tas till den sökandes 
ekonomiska förmåga, inbegripande 
eventuell ekonomisk säkerhet och förmåga 
att täcka skadeståndsansvar som möjligen 
kan uppstå som en följd av de aktuella olje-
och gasverksamheterna till havs, i 
synnerhet skadeståndsansvar för skador på 
miljön

Licensmyndigheterna ska rådgöra med 
behöriga myndigheter i enlighet med detta 
direktiv innan tillståndet beviljas.
De ska också ta hänsyn till den sökandes 
globala säkerhets- och miljöprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 219
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av
den tekniska och ekonomiska förmågan 
hos de enheter som ansöker om tillstånd för 
olje- och gasverksamhet till havs, 
vederbörlig hänsyn tas till risken, farorna 
och all annan relevant information 
avseende det berörda området och det 
aktuella stadiet för prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 

2. I synnerhet ska de behöriga 
myndigheterna bedöma om den tekniska 
och ekonomiska förmågan hos de enheter 
som ansöker om tillstånd för planerad olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG står i proportion till
riskerna, farorna och all annan relevant 
information avseende licensområdet och 
det aktuella stadiet för prospekterings- och 
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sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för 
skador på miljön.

produktionsverksamheter. Vederbörlig 
hänsyn ska tas till den sökandes 
ekonomiska förmåga, inbegripande 
eventuell ekonomisk säkerhet och förmåga 
att täcka skadeståndsansvar som möjligen 
kan uppstå som en följd av de aktuella olje-
och gasverksamheterna till havs, i 
synnerhet skadeståndsansvar för skador på 
miljön

Medlemsstaterna får också ta hänsyn till 
den sökandes tidigare globala säkerhets-
och miljöprestanda, däribland den 
sökandes bakgrund när det gäller större 
olyckor där denne visat sig vara ansvarig 
och försumlig.

Or. en

Ändringsförslag 220
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för 
skador på miljön.

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för
planerad olje- och gasverksamhet till havs,
full hänsyn tas till risken, farorna och all 
annan relevant information avseende det 
berörda området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de planerade aktuella olje- och 
gasverksamheterna till havs, i synnerhet 
skadeståndsansvar för skador på miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
licensmyndigheten inte beviljar något 
tillstånd om den inte anser att sökanden 
har lämnat in handlingar som styrker 
tillräcklig ekonomisk säkerhet för att 
täcka all ansvarsskyldighet som kan 
uppkomma från sökandens olje- och 
gasverksamhet till havs, särskilt 
ansvarsskyldighet för miljöskador. Den 
ekonomiska säkerheten ska vara giltig 
och verkningsfull innan 
brunnsborrningsverksamheten inleds. 
Enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs ska uppvisa 
alla handlingar som styrker deras 
ekonomiska och tekniska kapacitet samt 
all övrig relevant information som har att 
göra med det berörda området och det 
särskilda undersökningsstadiet och 
produktionsverksamheten. De behöriga 
myndigheterna ska offentliggöra dessa 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 222
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten inte beviljar någon 
licens eller något tillstånd om den inte 
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anser att sökanden på grundval av de 
åtgärder som medlemsstaterna beslutar 
om har lämnat in handlingar som styrker 
tillräcklig ekonomisk säkerhet för att 
täcka all ansvarsskyldighet som kan 
uppkomma från sökandens olje- och 
gasverksamhet till havs, särskilt 
ansvarsskyldighet för miljöskador. Den 
ekonomiska säkerheten ska vara giltig 
och verkningsfull innan 
brunnsborrningsverksamheten inleds.

Or. en

Ändringsförslag 223
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
licensmyndigheten inte beviljar något 
tillstånd om den inte anser att sökanden 
har lämnat in handlingar som styrker att 
lämpliga åtgärder har vidtagits eller 
kommer att vidtas, i form av ekonomisk 
säkerhet, för att täcka all 
ansvarsskyldighet som kan uppkomma 
från sökandens olje- och gasverksamhet 
till havs.

Or. en

Ändringsförslag 224
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillstånd för olje- och 3. Produktionsverksamhet ska inte inledas 
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gasprospekteringsverksamhet till havs, 
och för produktionsverksamhet ska
beviljas separat.

förrän all relevant information om 
potentiella miljö- och 
säkerhetskonsekvenser som framkommit 
under prospekteringen har gjorts 
tillgängliga för den behöriga myndigheten 
och medgivande har beviljats.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillstånd för olje- och 
gasprospekteringsverksamhet till havs, och 
för produktionsverksamhet ska beviljas
separat.

3. Tillstånd för olje- och 
gasprospekteringsverksamhet till havs som 
gäller samma tillståndsområde ska 
beviljas successivt på ett sådant sätt att 
information som samlas in till följd av 
prospekteringsverksamheten kan beaktas 
av licensmyndigheten innan 
produktionstillstånd beviljas.

Or. en

Motivering

Texten bör ändras så att den överensstämmer med definitionerna.

Ändringsförslag 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillstånd för 
prospekteringsverksamhet ska genomgå 
en förhandsbedömning av miljöaspekter i 
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enlighet med direktiv 2001/42/EG på 
grundval av information från föregående 
seismiska, geofysiska och geokemiska 
undersökningar.

Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag 227
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
ekologiskt känsliga marina miljöer och 
kustmiljöer, i synnerhet sådana ekosystem 
som spelar en viktig roll för minskningen 
av och anpassningen till 
klimatförändringarna, exempelvis 
saltängar och sjögräsängar, samt 
skyddade marina områden, exempelvis 
särskilda bevarandeområden i enlighet 
med livsmiljödirektivet, särskilda 
skyddsområden i enlighet med 
fågeldirektivet och marina 
skyddsområden som erkänts av unionen 
eller berörda medlemsstater inom ramen 
för internationella eller regionala avtal 
som de är parter i.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, vid bedömning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de 
enheter som ansöker om godkännande för 
olje- och gasverksamhet till havs ta i 
beaktande risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter. Närmare 
bestämt ska de, i förekommande fall, 
beakta riskerna och de möjliga effekterna 
för de naturvärden i Natura 2000-
områden som kan påverkas, liksom 
verksamheter avseende avser fiskeri, 
turism och uttag av vatten från havet för 
avsaltning och distribution till 
befolkningen.

Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag 229
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De behöriga myndigheterna ska, i 
enlighet med direktiv 94/22/EG, vid 
bedömning av den ekonomiska och 
tekniska förmågan för de enheter som 
ansöker om godkännande för olje- och 
gasverksamhet till havs ta i beaktande 
risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter. De behöriga 
myndigheterna ska se till att 
bestämmelserna i punkt 2 står i 
proportion till sådana risker, faror och 
annan relevant information avseende det 
berörda området och verksamhetens 
stadium.

Or. en

Ändringsförslag 230
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
ekologiskt känsliga marina miljöer och 
kustmiljöer, i synnerhet sådana ekosystem 
som spelar en viktig roll för minskningen 
av och anpassningen till 
klimatförändringarna, exempelvis 
saltängar och sjögräsängar, samt 
skyddade marina områden, exempelvis 
särskilda bevarandeområden i enlighet 
med livsmiljödirektivet, särskilda 
skyddsområden i enlighet med 
fågeldirektivet och marina 
skyddsområden som erkänts av unionen 
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eller berörda medlemsstater inom ramen 
för internationella eller regionala avtal 
som de är parter i.

Or. en

Ändringsförslag 231
Michèle Rivasi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Enheter som ansöker om tillstånd för 
olje- och gasverksamhet till havs ska 
uppvisa alla handlingar som styrker deras 
ekonomiska och tekniska kapacitet samt 
all övrig relevant information som har att 
göra med det berörda området och det 
särskilda undersökningsstadiet och 
produktionsverksamheten. De behöriga 
myndigheterna ska offentliggöra dessa 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 232
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Licensmyndigheterna ska, då de 
bedömer beviljande av tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, fästa specifik 
uppmärksamhet vid ekologiskt känsliga 
marina miljöer och kustmiljöer, varav 
många spelar en viktig roll för 
minskningen av och anpassningen till 
klimatförändringarna.
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Or. en

Ändringsförslag 233
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Licensmyndigheterna ska, då de 
bedömer beviljande av tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, fästa specifik 
uppmärksamhet vid ekologiskt känsliga 
marina miljöer och kustmiljöer, varav 
många spelar en viktig roll för 
minskningen av och anpassningen till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 234
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska avstå från att 
godkänna verksamheter för havsbaserad 
prospektering och utvinning av kolväten i 
Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 235
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska [ett år efter 
förordningens antagande] inlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillgången till instrument för 
ekonomisk säkerhet, som åtföljs av 
förslag till bestämmelser för att underlätta 
givandet av ekonomisk säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande i 
licensieringsprocedurer

Allmänhetens deltagande enligt direktiv 
2001/42/EG, direktiv 85/337/EEG, 
direktiv 92/43/EEG och 
direktiv 79/409/EEG

Or. en

Motivering

Allmänhetens deltagande föreskrivs redan i direktivet om strategisk miljöbedömning 
(2001/42/EG), direktivet om miljökonsekvensbedömningar (85/337/EEG ), livsmiljödirektivet 
(92/43/EEG) och fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG). Med undantag för gällande krav anses 
allmänhetens deltagande i licensieringsskedet onödigt och olämpligt. För att undvika 
orimliga bördor på regleringsmyndigheter och industri bör artikel 5 därför begränsas till 
gällande krav i direktiven.

Ändringsförslag 237
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna för allmänhetens 
deltagande i samband med tillämpningen 
av direktiv 85/337/EEG med ändringar,
ska medlemsstaterna säkerställa att 
allmänheten ska ges tidiga och effektiva 
möjligheter att delta i procedurer rörande 
licensieringsprocedurer inom deras 
jurisdiktion i överensstämmelse med 
kraven i bilaga I till denna förordning
Procedurerna ska vara de som fastställs i 
bilaga II till direktiv 2003/35/EG.

Or. en

Ändringsförslag 238
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 239
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fastställa mer 
detaljerade arrangemang för att informera 
allmänheten och för samråd med den 
berörda allmänheten.

2. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sina 
jurisdiktioner får fastställa mer detaljerade 
arrangemang för att informera allmänheten 
och för samråd med den berörda 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 240
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift.

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift och inte 
leda till att konfidentiell eller strategisk 
information röjs.

Or. fr

Motivering

Informationen till allmänheten måste vara sådan att operatörens nödvändiga ekonomiska och 
strategiska intressen respekteras.

Ändringsförslag 241
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift.

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift, och 
vederbörlig hänsyn ska tas till 
kommersiella hemligheter och 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Ändringsförslag 242
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift.

3. Allmänhetens deltagande ska 
organiseras på så vis att röjande av 
information och allmänhetens engagemang 
inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten 
och tryggheten för olje- och 
gasanläggningarna och deras drift, och 
hänsyn ska tas till sekretessen för 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Ändringsförslag 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
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Tillgång till rättslig prövning
1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
den relevanta nationella lagstiftningen se 
till att medlemmar av den berörda 
allmänheten har möjlighet att få den 
materiella eller formella giltigheten av ett 
beslut, en handling eller en underlåtenhet 
i samband med tillstånds- och 
licensieringsprocedurerna prövad i 
domstol eller något annat oberoende och 
opartiskt organ som inrättats genom lag, 
om något av följande villkor uppfylls:
(a) De har tillräckligt intresse.
(b) de hävdar att en rättighet kränks, när 
detta utgör en förutsättning enligt 
medlemsstatens 
förvaltningsprocessrättsliga lagstiftning.
2. Medlemsstaterna ska fastställa i vilket 
skede beslut, handlingar eller 
underlåtenhet kan prövas.
3. Vad som utgör tillräckligt intresse och 
kränkning av en rättighet ska fastställas 
av medlemsstaterna, i enlighet med målet 
att ge den berörda allmänheten en 
omfattande rätt till rättslig prövning.
För detta ändamål ska intresset hos en 
icke-statlig miljöskyddsorganisation som 
uppfyller alla krav enligt nationell lag, 
anses tillräckligt i den mening som avses i 
punkt 1 a.
Sådana organisationer ska också anses ha 
rättigheter som kan kränkas i den mening 
som avses i punkt 1 b.
4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 
ska inte utesluta möjligheten av ett 
preliminärt prövningsförfarande inför en 
förvaltningsmyndighet och ska inte 
påverka kravet att de administrativa 
prövningsförfarandena ska vara uttömda 
innan rättsliga prövningsförfaranden får 
användas, om detta krav finns enligt den 
nationella lagstiftningen.
Sådana förfaranden ska vara rättvisa, 
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snabba och inte oöverkomligt kostsamma.
5. Medlemsstaterna ska se till att praktisk 
information om rätten till rättslig 
prövning i domstol och i administrativ 
ordning görs tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Upprepning av bestämmelserna i artikel 25 i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, för att 
säkerställa förenligheten med Århuskonventionen.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Anläggningar och ansluten 
infrastruktur ska bara drivas i licensierade 
områden av licensinnehavare, eller
operatörer utsedda för det syftet, och vilka 
är godkända av medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 245
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Licensinnehavaren ska se till att den 
utsedde operatören har kapacitet att på ett 
tillfredsställande sätt utföra de uppgifter 
och åligganden som följer av kraven i 
denna förordning, samt vidta alla skäliga 
åtgärder för att uppgifterna och 
åliggandena genomförs i enlighet med 
dessa krav.

Or. en

Motivering

Denna nya punkt föreslås för att understryka licensinnehavarens ansvar i förhållande till 
operatörens kapacitet, uppgifter och åligganden.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den behöriga myndigheten anser att 
den person som utses av 
licensinnehavaren inte är kompetent att
agera som operatör, ska licensinnehavaren
underrättas om detta och ska ta på sig allt 
ansvar som operatör i enlighet med denna 
förordning.

2. Om den behöriga myndigheten
meddelar medlemsstatens 
licensmyndighet att operatören inte är 
kompetent att utföra relevanta uppgifter 
och åligganden, ska licensinnehavaren
meddelas om detta av licensmyndigheten, 
axla ansvaret för genomförandet av 
uppgifterna och åliggandena, samt utse 
en ersättningsoperatör så fort som 
möjligt.

Or. en
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Motivering

Här verkar det antydas att när den behöriga myndigheten fastslår att en enhet inte visar sig 
kompetent som operatör, ska licensinnehavaren ta över. Men ofta är det så att 
licensinnehavaren är en grupp av företag, snarare än en enskild person eller ett enskilt 
företag. En sådan gruppering skulle inte alltid vara acceptabel som operatör och det kan 
komma att insisteras på att ansvaret axlas av en enda juridisk person.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anläggningar får, i enlighet med punkt 
1, inte starta eller fortsätta med sin 
verksamhet utan att inlämna en rapport om 
risk för allvarlig olycka enligt de villkor 
och tidsfrister som anges i artiklarna 10 
och 11, och godtagandet av denna av den 
behöriga myndigheten i enlighet med 
denna förordning.

3. Anläggningar får, i enlighet med punkt 
1, inte starta eller fortsätta med sin 
verksamhet i licensierade områden utan att 
inlämna en rapport om risk för allvarlig 
olycka enligt de villkor och tidsfrister som 
anges i artiklarna 10 och 11, och 
godtagandet av denna av den behöriga 
myndigheten i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Borrningsverksamhet och kombinerade 
verksamheter får inte företas, såvida inte 
rapporten om större faror för anläggningen 
har godtagits i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel. Vidare får inte verksamheter 
inledas, och bedrivas, utan att det har 
inlämnats en anmälan om
borrningsverksamhet och kombinerad 

4. Kombinerad verksamhet eller
borrningsverksamhet får inte företas, 
såvida inte rapporten om större faror för 
anläggningen har godtagits i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel. Vidare får inte 
verksamheter inledas, och bedrivas, utan 
att det har inlämnats en anmälan om 
kombinerad verksamhet eller 
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verksamhet, i enlighet med villkor och 
tidsfrister som anges i artiklarna 13 och 
14, till den behöriga myndigheten, eller om 
den behöriga myndigheten invänder mot 
innehållet i anmälan.

borrningsverksamhet, i enlighet med 
artiklarna 13 och 14, till den behöriga 
myndigheten, eller om den behöriga 
myndigheten invänder mot innehållet i en
anmälan.

Or. en

Motivering

Definitionen bör skrivas om för att förbättra klarheten och för att stryka den överflödiga 
hänvisningen till ”villkor och tidsfrister”.

Ändringsförslag 250
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Licensinnehavaren är, i enlighet med 
direktiv 2004/35/EG, skyldig att förhindra 
och ersätta skada på miljön som har 
orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare, eller enhet som deltar i 
olje- och gasverksamheterna på grundval 
av ett kontrakt med licensinnehavaren.
Medgivandeförfarandet för verksamheter 
i enlighet med denna förordning ska inte 
påverka licensinnehavarens 
skadeståndsskyldighet.

1. Licensinnehavaren är, i enlighet med 
direktiv 2004/35/EG, skyldig att förhindra 
och ersätta skada på miljön som har 
orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare eller operatör som deltar i 
olje- och gasverksamheten på grundval av 
ett kontrakt med licensinnehavaren.

Or. en

Ändringsförslag 251
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationell behörig myndighet Behörig myndighet

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sina 
jurisdiktioner ska utse en behörig 
myndighet som ansvarar för skyldigheter 
som fastställs i denna förordning.

1. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sina 
jurisdiktioner ska utse en behörig 
myndighet som ansvarar för skyldigheter 
som rör denna förordnings 
tillämpningsområde.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna som har 
utsetts i enlighet med punkt 1 ska ansvara 
för följande uppgifter

2. Den behöriga myndigheten som har 
utsetts i enlighet med punkt 1 ska som ett 
minimum ansvara för följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) övervaka hur operatörer och ägare 
efterlever denna lagstiftning genom att 
genomföra inspektioner och utredningar,
samt vidta verkställighetsåtgärder,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska 
organiseras i överensstämmelse med 
bestämmelserna i artikel 19 för att 
säkerställa oberoende utförande av 
potentiellt motstridiga uppgifter, expertis 
och allmän effektivitet inom reglering av 
olje- och gasverksamhet till havs.

3. De behöriga myndigheter som utför 
sådana uppgifter som anges i denna 
förordning ska vara funktionellt 
oberoende av de organ i medlemsstaterna 
som ansvarar för medlemsstatens 
ekonomiska utveckling, särskilt beviljande 
av tillstånd i enlighet med 
direktiv 94/22/EG samt för fastslående 
och uppbärande av relaterade intäkter.

Or. en

Motivering

Kravet på en behörig myndighet att vara funktionellt oberoende av organ med ansvar för 
beviljande av tillstånd och för fastslående och uppbärande av relaterade intäkter är mycket 
viktigt och är en av de viktigaste lärdomarna från Mexikanska golfen.

Ändringsförslag 256
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater ska se till att den 
behöriga myndigheten har adekvata 
resurser för att utföra sina uppgifter i 
enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstater ska se till att den 
behöriga myndigheten har adekvata 
resurser för att utföra sina uppgifter i 
enlighet med denna förordning. De ska 
inrätta lämpliga översynsmekanismer för 
att kontrollera den behöriga 
myndighetens oberoende och effektivitet 
samt vidta vederbörliga åtgärder för att 
göra förbättringar härvid.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater ska se till att den
behöriga myndigheten har adekvata 
resurser för att utföra sina uppgifter i
enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstater ska se till att de behöriga
myndigheterna har adekvata mänskliga 
och ekonomiska resurser för att utföra de
uppgifter som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 258
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater ska se till att den 
behöriga myndigheten har adekvata 
resurser för att utföra sina uppgifter i 
enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstater, i vilkas jurisdiktion 
bedrivs olje- och gasverksamhet till havs,
ska se till att den behöriga myndigheten har 
adekvata resurser för att utföra sina 
uppgifter i enlighet med denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 259
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater ska se till att den 
behöriga myndigheten har adekvata 
resurser för att utföra sina uppgifter i 
enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten har nödvändig 
auktoritet och adekvata resurser för att 
utföra sina uppgifter i enlighet med denna 
förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 260
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Myndighetskontroll av säkerheten vid 
verksamhet till havs
1. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 
eller en nyinrättad lämplig byrå, nedan 
kallad ”byrån”, ska tillhandahålla 
kommissionen och medlemsstaterna 
tekniskt och vetenskapligt stöd i syfte att 
garantera riskminimering och lämplig 
tillämpning av unionslagstiftningen inom 
området säkerhet vid olje- och 
gasverksamhet till havs.
2. Byrån ska se till att medlemsstaterna 
helt och fullt följer alla bestämmelser i 
denna förordning genom åtgärder som 
inbegriper granskningar av behöriga 
myndigheter och bedömningar av 
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nationella bestämmelser för 
tillståndsförfaranden och akuta åtgärder.
3. Byrån ska dessutom ha följande ansvar 
när det gäller beredskap:
(i) Hjälpa medlemsstaterna och 
kommissionen att spåra och övervaka ett 
oljeutsläpps omfattning och 
miljökonsekvenser samt säkerhetsrisker 
från installationer eller fartyg som 
befinner sig i samma område.
(ii) Hjälpa medlemsstaterna med 
sanerings- och uppröjningsinsatser och 
samordna gränsöverskridande akuta 
åtgärder till följd av en större olycka, även 
när det gäller gränsöverskridande 
konsekvenser i farvatten utanför EU.
(iii) Hjälpa medlemsstaterna med
utredningar av olyckor som inbegriper 
havsbaserade olje- och gasinstallationer, 
inklusive kontroll av korrigerande 
åtgärder.
4. Byrån ska på internationell nivå främja 
höga säkerhetsstandarder och bästa 
metoder för olje- och gasverksamhet till 
havs genom lämpliga regionala och 
globala forum.

Or. en

Ändringsförslag 261
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Myndighetskontroll av säkerheten vid 

verksamhet till havs
1. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 
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eller en nyinrättad lämplig byrå, nedan 
kallad ”byrån”, ska tillhandahålla 
kommissionen och medlemsstaterna 
tekniskt och vetenskapligt stöd i syfte att 
garantera riskminimering och lämplig 
tillämpning av unionslagstiftningen inom 
området säkerhet vid olje- och 
gasverksamhet till havs.
2. Byrån ska granska tillstånd som rör 
bestämmelserna i denna förordning, 
granska behöriga myndigheter och 
övervaka inspektionerna samt 
medlemsstaternas arrangemang för 
nödsituationsåtgärder.
3. Byrån ska dessutom ha följande ansvar 
när det gäller beredskap:
(i) Hjälpa medlemsstaterna och 
kommissionen att spåra och övervaka ett 
oljeutsläpps omfattning och 
miljökonsekvenser samt säkerhetsrisker 
från installationer eller fartyg som 
befinner sig i samma område.
(ii) Hjälpa medlemsstaterna med 
sanerings- och uppröjningsinsatser och 
samordna gränsöverskridande akuta 
åtgärder till följd av en större olycka, även 
när det gäller gränsöverskridande 
konsekvenser i farvatten utanför EU.
(iii) Hjälpa medlemsstaterna med 
utredningar av olyckor som inbegriper 
havsbaserade olje- och gasinstallationer, 
inklusive kontroll av korrigerande 
åtgärder.
Byrån ska på internationell nivå främja 
höga säkerhetsstandarder och bästa 
metoder för olje- och gasverksamhet till 
havs genom lämpliga regionala och 
globala forum.

Or. en

Ändringsförslag 262
Francisco Sosa Wagner
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a (ny)
Myndighetskontroll av säkerheten vid 

verksamhet till havs
1. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 
eller en nyinrättad lämplig byrå, nedan 
kallad ”byrån”, ska tillhandahålla 
kommissionen och medlemsstaterna 
tekniskt och vetenskapligt stöd i syfte att 
garantera riskminimering och lämplig 
tillämpning av EU-lagstiftningen inom 
området säkerhet vid olje- och 
gasverksamhet till havs.
2. Byrån ska se till att medlemsstaterna 
helt och fullt följer alla bestämmelser i 
denna förordning genom åtgärder som
inbegriper granskningar av behöriga 
myndigheter och bedömningar av 
nationella bestämmelser för 
tillståndsförfaranden och akuta åtgärder.
3. Byrån ska på internationell nivå främja 
höga säkerhetsstandarder och bästa 
metoder för olje- och gasverksamhet till 
havs genom lämpliga regionala och 
globala forum.

Or. en

Ändringsförslag 263
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
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Emsa ska ha följande ansvarsområden:
1. Övervakning av inspektionerna samt 
medlemsstaternas arrangemang för 
nödsituationsåtgärder.
2. För beredskap gäller följande:
(a) Hjälpa medlemsstaterna och 
kommissionen att spåra och övervaka ett 
oljeutsläpps omfattning och 
miljökonsekvenser samt säkerhetsrisker 
från installationer eller fartyg som 
befinner sig i samma område.
(b) Hjälpa medlemsstaterna med 
sanerings- och uppröjningsinsatser och 
samordna gränsöverskridande akuta 
åtgärder till följd av en större olycka, även 
när det gäller gränsöverskridande 
konsekvenser i farvatten utanför EU.
(c) Hjälpa medlemsstaterna med 
utredningar av olyckor som inbegriper 
havsbaserade olje- och gasinstallationer, 
inklusive kontroll av korrigerande 
åtgärder.
3. Främjande av höga 
säkerhetsstandarder och bästa metoder 
för olje- och gasverksamhet till havs 
genom lämpliga regionala och globala 
forum.

Or. en

Ändringsförslag 264
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Europeiska sjösäkerhetsbyråns uppgifter

Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska
(i) hjälpa medlemsstaterna och 
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kommissionen att spåra och övervaka ett 
olje- eller gasutsläpps omfattning och 
miljökonsekvenser,
(ii) hjälpa medlemsstaterna i utarbetandet 
och genomförandet av beredskapsplaner 
efter en allvarlig olycka, särskilt när den 
får gränsöverskridande konsekvenser, 
bland annat konsekvenser utanför 
unionens farvatten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med 
övergångsbestämmelserna i artikel 39, ska 
operatören för en produktions- eller icke-
producerande anläggning inlämna 
följande dokument till den behöriga 
myndigheten:

1. I enlighet med 
övergångsbestämmelserna i artikel 39, ska 
operatören för en produktionsanläggning
inlämna följande dokument till den 
behöriga myndigheten:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i händelse av en planerad 
produktionsanläggning, en anmälan om 
utförande i överensstämmelse med kraven
i del 1 bilaga II,

(a) i händelse av en planerad 
produktionsanläggning, en anmälan om 
utförande i överensstämmelse med
minimikraven i del 1 bilaga II,

Or. en



AM\911374SV.doc 95/269 PE494.690v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en rapport om risk för allvarlig olycka 
som innehåller de uppgifter som 
specificeras i artikel 10 eller artikel 11,

(b) i händelse av en existerande 
produktionsanläggning som ska flyttas till 
en ny plats där verksamhet ska ske, en 
anmälan om förflyttning i 
överensstämmelse med kraven i del 1 
bilaga II,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en intern beredskapsplan i enlighet 
med artikel 12, som integreras i rapporten
om större faror,

(c) en rapport om större faror som 
innehåller de uppgifter som specificeras i 
artikel 10,

Or. en

Motivering

Det föreslås att dessa krav flyttas till bilaga II där det finns en övergripande förteckning över 
vad som ska lämnas in.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) en översyn av operatörens politiska 
strategi för förebyggande av större 
olyckor enligt artikel 18, som integreras i 
rapporten om större faror.

utgår

Or. en

Motivering

Det föreslås att dessa krav flyttas till bilaga II där det finns en övergripande förteckning över 
vad som ska lämnas in.

Ändringsförslag 270
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) ett bevis på operatörens ekonomiska 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 271
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) ett bevis på operatörens ekonomiska 
säkerhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En anmälan om utförande ska skickas
till den behöriga myndigheten senast 24 
veckor innan rapporten om större faror är 
avsedd att inlämnas för den planerade 
verksamheten.

2. I enlighet med 
övergångsbestämmelserna i artikel 39, ska 
operatören för en icke-producerande 
anläggning lämna in en rapport om större 
faror, som innehåller de uppgifter som 
anges i artikel 11, till den behöriga 
myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporten om större faror ska meddelas 
den behöriga myndigheten inom en 
tidsfrist som har fastställts av den 
behöriga myndigheten och senast 
12 veckor innan verksamheten planeras 
påbörjas.

3. Den behöriga myndigheten ska motta 
anmälningen om utförande på ett 
tillräckligt tidigt stadium under den 
föreslagna utvecklingen så att operatören 
kan beakta de faktorer som den behöriga 
myndigheten fört fram under avslutandet 
av det slutliga utförandet och 
förberedelsen av rapporten om större faror.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten ska motta 
anmälningen om förflyttning på ett 
tillräckligt tidigt stadium under den 
föreslagna utvecklingen så att operatören 
kan beakta de faktorer som den behöriga 
myndigheten fört fram under 
förberedelsen av rapporten om större 
faror.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om en existerande 
produktionsanläggning ska komma in på 
eller lämna en medlemsstats vatten ska de 
relevanta behöriga myndigheterna 
meddelas skriftligt före det datum då det 
är tänkt att produktionsanläggningen ska 
komma in på eller lämna medlemsstatens 
vatten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Om det föreligger en väsentlig ändring 
av anmälningen om utförande eller 
förflyttning innan rapporten om större 
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faror lämnats in, ska den behöriga 
myndigheten meddelas om denna ändring 
snarast möjligt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Den behöriga myndigheten ska få 
rapporten om större faror senast 
24 veckor innan verksamheten enligt 
planen ska påbörjas eller inom en tidsfrist 
som anges av den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 278
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapport om risk för allvarlig olycka för en 
produktionsanläggning

Rapport om större faror för en 
produktionsanläggning

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten. Om den antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.
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Ändringsförslag 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska åtminstone 
innehålla uppgifterna som specificeras i 
delarna 2 och 5 i bilaga II och ska ses över 
när så är lämpligt.
Arbetstagarrepresentanter ska höras vid 
utarbetandet av rapporten om större 
faror.

Or. en

Ändringsförslag 280
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska innehålla 
uppgifterna som specificeras i delarna 2 
och 5 i bilaga II samt belägg för att 
arbetstagarrepresentanternas synpunkter 
har tagits i beaktande.

Or. en

Ändringsförslag 281
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När ändringar ska göras av 
produktionsanläggningen, som i betydande 
grad ändrar risken för allvarliga olyckor, 
eller när man har för avsikt att nedmontera 
en fast produktionsanläggning, ska 
rapporten om större faror ändras i enlighet 
med minimikraven i del 6 i bilaga II, och 
inlämnas till den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Artikeln bör föreskriva en rutinmässig översyn av rapporten om större faror, så att den hålls 
uppdaterad. Eftersom mobila anläggningar inte nedmonteras på plats bör kravet endast gälla 
fasta anläggningar.

Ändringsförslag 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om risk för allvarlig olycka kan 
godkännas, ska den behöriga myndigheten 
begära ytterligare information om eller 
ändringar av de inlämnade handlingarna.

4. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om större faror kan godkännas, 
ska operatören på begäran av den 
behöriga myndigheten tillhandahålla 
sådan information och, vid behov, ändra 
den inlämnade rapporten om större faror.

Or. en

Motivering

Artikeln bör ändras för att lägga ansvaret på operatören och inte på den behöriga 
myndigheten.

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ändrade rapporten om större faror 
för en produktionsanläggning ska enligt 
punkt 3 inlämnas till den behöriga 
myndigheten inom en tidsfrist som 
specificeras av den behöriga 
myndigheten, och minst sex veckor innan 
det planerade arbetet påbörjas. Det 
planerade arbetet ska inte påbörjas innan
den behöriga myndigheten har godkänt den 
ändrade rapporten om större faror för 
produktionsanläggningen.

5. Den ändrade rapporten om större faror 
för en produktionsanläggning enligt 
punkt 3 ska inlämnas till den behöriga 
myndigheten minst tolv veckor innan det 
planerade arbetet påbörjas eller inom en 
tidsfrist som anges av den behöriga 
myndigheten. Föreslagna ändringar av 
förfaranden och arrangemang i den 
befintliga rapporten om större faror ska 
börja tillämpas först när den behöriga 
myndigheten har godkänt den ändrade 
rapporten om större faror för 
produktionsanläggningen.

Or. en
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Ändringsförslag 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporten om större faror för en
produktionsanläggning ska genomgå 
återkommande granskning av operatören 
åtminstone vart femte år eller oftare, enligt 
kraven från den behöriga myndigheten,
och resultaten från granskningen ska 
meddelas den behöriga myndigheten.

6. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska genomgå 
återkommande granskning av operatören 
åtminstone vart femte år eller oftare, enligt 
kraven från den behöriga myndigheten. En 
sammanfattning av granskningen ska 
lämnas in till den behöriga myndigheten 
inom 28 dagar efter det att den 
färdigställts eller, om granskningen 
begärts av den behöriga myndigheten, 
inom en tidsfrist som anges av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska åtminstone
innehålla uppgifterna som anges i delarna 
3 och 5 bilaga II och ska ses över när så är 
lämpligt. Arbetstagarrepresentanter ska 
höras vid utarbetandet av rapporten om 
större faror.

Or. en

Motivering

Artikeln bör föreskriva en rutinmässig översyn av rapporten om större faror, så att den hålls 
uppdaterad.



PE494.690v01-00 104/269 AM\911374SV.doc

SV

Ändringsförslag 287
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i delarna 3 och 5 
bilaga II samt belägg för att 
arbetstagarrepresentanternas synpunkter 
har tagits i beaktande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När ändringar ska göras på den icke-
producerande anläggningen, som i 
betydande grad ändrar risken för 
allvarliga olyckor, eller när man har för 
avsikt att nedmontera en fast icke-
producerande anläggning, ska rapporten 
om större faror ändras i enlighet med 
minimikraven i del 6 (med undantag av 
punkt 4) bilaga II, och inlämnas till den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Eftersom mobila anläggningar inte nedmonteras på plats bör kravet endast gälla fasta 
anläggningar.
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Ändringsförslag 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För en fast anlagd icke-producerande 
anläggning ska, i enlighet med punkt 2, en 
ändrad rapport om risk för allvarlig olycka
inlämnas till den behöriga myndigheten 
inom en tidsfrist som anges av den 
behöriga myndigheten, och minst två 
veckor innan de planerade arbetena 
påbörjas. De planerade arbetena ska inte 
påbörjas förrän den behöriga myndigheten 
har godkänt den ändrade rapporten om 
större faror för en icke-producerande 
anläggning.

3. För en fast anlagd icke-producerande 
anläggning i enlighet med punkt 2 ska en 
ändrad rapport om större faror inlämnas 
till den behöriga myndigheten minst tolv 
veckor innan de planerade arbetena 
påbörjas eller inom en tidsfrist som anges 
av den behöriga myndigheten. Föreslagna 
ändringar av förfaranden och 
arrangemang i den befintliga rapporten 
om större faror ska börja tillämpas först 
när den behöriga myndigheten har godkänt 
den ändrade rapporten om större faror för 
produktionsanläggningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För en mobil icke-producerande 
anläggning ska, i enlighet med punkt 2, en 
ändrad rapport om risk för allvarlig olycka
inlämnas till den behöriga myndigheten 
inom en tidsfrist som anges av den 
behöriga myndigheten, och i inget fall 
senare än 2 veckor innan anläggningen ska 
påbörja verksamheten. Anläggningen får 
inte vara i drift förrän den behöriga 
myndigheten har godkänt den ändrade 
rapporten om större faror för en 
icke-producerande anläggning.

4. För en mobil icke-producerande 
anläggning i enlighet med punkt 2 ska en 
ändrad rapport om större faror inlämnas 
till den behöriga myndigheten senast 
tolv veckor innan anläggningen ska påbörja 
verksamheten eller inom en tidsfrist som 
anges av den behöriga myndigheten. 
Anläggningen får inte vara i drift förrän 
den behöriga myndigheten har godkänt den 
ändrade rapporten om större faror för en 
icke-producerande anläggning.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om risk för allvarlig olycka kan 
godkännas, ska den behöriga myndigheten 
begära ytterligare information om eller
ändringar av de inlämnade handlingarna.

5. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om större faror kan godkännas, 
ska operatören på begäran av den 
behöriga myndigheten tillhandahålla 
sådan information och, vid behov, göra 
nödvändiga ändringar i den inlämnade
rapporten om större faror.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om risk för allvarlig olycka kan 
godkännas, ska den behöriga myndigheten 
begära ytterligare information om eller
ändringar av de inlämnade handlingarna.

5. Där ytterligare information krävs innan 
en rapport om större faror kan godkännas, 
ska operatören på begäran av den 
behöriga myndigheten tillhandahålla 
sådan information och, vid behov, ändra 
den inlämnade rapporten om större faror.

Or. en

Motivering

Artikeln bör ändras för att lägga ansvaret på operatören och inte på den behöriga 
myndigheten.

Ändringsförslag 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska genomgå 
regelbunden granskning av operatören 
minst var femte år, eller oftare, enligt krav 
från den behöriga myndigheten. Resultaten 
från granskningen ska meddelas den 
behöriga myndigheten.

6. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska genomgå 
regelbunden granskning av operatören 
minst var femte år, eller oftare, enligt krav 
från den behöriga myndigheten. En 
sammanfattning av granskningen ska 
lämnas in till den behöriga myndigheten 
inom 28 dagar efter det att den 
färdigställts eller, om granskningen 
begärts av den behöriga myndigheten, 
inom en tidsfrist som anges av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer ska ta fram interna 
beredskapsplaner som tar i beaktande de
bedömningar om större faror som har 
företagits under beredningen av den 
senaste rapporten om större faror. Vid 
borrning av en brunn från en mobil, icke-
producerande anläggning ska 
riskbedömningen i enlighet med 
brunnsanmälan införlivas i 
beredskapsplanen för anläggningen.

1. Operatörer ska ta fram interna 
beredskapsplaner som tar i beaktande de 
bedömningar om större faror som har 
företagits under beredningen av den 
senaste rapporten om större faror. Vid 
borrning av en brunn från en mobil, icke-
producerande anläggning ska den interna 
beredskapsplanen lämnas in till den 
behöriga myndigheten tillsammans med 
brunnsanmälan.

Or. en

Ändringsförslag 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beredskapsplanerna för 
produktionsanläggningar och icke-
producerande anläggningar ska inlämnas
till den behöriga myndigheten som en del 
av rapporten om större faror.

2. För produktionsanläggningar och icke-
producerande anläggningar ska operatören 
lämna in den interna beredskapsplanen 
till den behöriga myndigheten tillsammans 
med rapporten om större faror.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Icke-producerande anläggningar med 
borrningsverksamhet, där den interna 
beredskapsplanen ändras på grund av 
brunnens speciella läge, bör underrätta 
den behöriga myndigheten om nämnda 
ändring av den interna beredskapsplanen 
när brunnsanmälan inlämnas.

utgår

Or. en

Motivering

Det här är onödigt eftersom det i artikel 12.1 anges att planen måste lämnas in tillsammans 
med varje riskbedömning i enlighet med brunnsanmälan.

Ändringsförslag 297
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Operatörerna ska bevisa att utrustning 
för begränsning av eventuella utsläpp 
finns tillgänglig för att snabbt kunna 
användas i händelse av en större olycka.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utrustning för begränsning av 
eventuella utsläpp ska finnas tillgänglig 
på ställen där de snabbt kan användas i 
händelse av en större olycka.

Or. en

Motivering

Alternativ till ändringsförslag 35 i Ivo Belets förslag till betänkande. Utrustningen kan 
transporteras luftvägen, och då är kanske inte ”i närheten” ett lämpligt ordval.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Brunnsoperatören ska senast 21 dagar 
innan en borrningsverksamhet startar
skicka en anmälan till den behöriga 
myndigheten som innehåller uppgifter om 
brunnens utformning och drift i 
överensstämmelse med kraven i bilaga II, 

1. Brunnsoperatören ska skicka en anmälan 
till den behöriga myndigheten som 
innehåller uppgifter om brunnens 
utformning och den föreslagna 
borrningsverksamheten i 
överensstämmelse med minimikraven i del 



PE494.690v01-00 110/269 AM\911374SV.doc

SV

del 4. 4 i bilaga II, och ska göra detta senast 
21 dagar innan borrningsverksamheten 
startar eller inom en tidsfrist som anges 
av den behöriga myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska behandla 
anmälan och vidta den åtgärd som den 
anser vara nödvändig, innan 
borrningsverksamheten får påbörjas.

2. Den behöriga myndigheten ska behandla 
anmälan och, om det anses nödvändigt,
vidta lämpliga åtgärder innan 
borrningsverksamheten får påbörjas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Brunnsoperatören ska omedelbart 
meddela den behöriga myndigheten om 
betydande ändringar av uppgifterna i 
brunnsanmälan, och samtidigt informera
den oberoende tillsynsmannen för 
brunnen i enlighet med artikel 15.3b.

3. Brunnsoperatören ska omedelbart 
meddela den behöriga myndigheten om 
betydande ändringar av uppgifterna i 
brunnsanmälan. Brunnsoperatören ska 
involvera den oberoende kontrollanten i 
enlighet med artikel 15.3b

Or. en

Motivering

Det här händelseförloppet är inte logiskt. Brunnsoperatören måste involvera den oberoende 
kontrollanten i förberedelserna av en betydande förändring innan den lämnas in till den 
behöriga myndigheten. Ändringsförslaget speglar denna omständighet.
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Ändringsförslag 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om borrningsverksamhet medför risk 
för oplanerade utsläpp av kolväten från 
brunnen ska operatören lämna in 
rapporter till den behöriga myndigheten i 
enlighet med kraven i del 4a i bilaga II. 
Rapporterna ska lämnas in veckovis, med 
början den dag då 
borrningsverksamheten inleds, eller i 
intervall som anges av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En operatör av en anläggning som ska 
ingå i en kombinerad verksamhet ska 
skicka en anmälan till den behöriga 
myndigheten med uppgifter om den 
kombinerade verksamheten i 
överensstämmelse med kraven i del 7 
bilaga II. Operatörerna av de berörda 
anläggningarna får komma överens om 
att en av dem ska framställa anmälan om 
kombinerade verksamheter å deras vägar. 
Anmälan ska inlämnas minst 21 dagar 
innan de kombinerade verksamheterna 
påbörjas.

1. En operatör av en anläggning som ska 
ingå i kombinerad verksamhet ska lämna 
in en anmälan till den behöriga 
myndigheten med uppgifter om den 
kombinerade verksamheten i 
överensstämmelse med minimikraven i del 
7 i bilaga II. Om det finns mer än en 
operatör i de anläggningar som ingår i 
den kombinerade verksamheten bör 
operatörerna komma överens om att en av 
dem bör utarbeta anmälan om 
kombinerade verksamheter. Anmälan ska 
inlämnas minst 21 dagar innan de 
kombinerade verksamheterna påbörjas 
eller inom en tidsfrist som anges av den 
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behöriga myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska behandla 
anmälan och vidta den åtgärd den finner 
nödvändig innan den kombinerade 
verksamheten får påbörjas.

2. Den behöriga myndigheten ska behandla 
anmälan och vidta den åtgärd den finner 
nödvändig innan den kombinerade 
verksamheten påbörjas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatören som framställer anmälan ska 
utan dröjsmål informera den behöriga 
myndigheten om betydande ändringar av 
uppgifterna i den.

3. Operatören som framställer anmälan ska 
utan dröjsmål informera den behöriga 
myndigheten om betydande och påtagliga 
ändringar av anmälan om kombinerad 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 306
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende kontroll av tredje part Oberoende kontroll

Or. fr

Ändringsförslag 307
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende kontroll av tredje part Oberoende kontroll

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 308
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende kontroll av tredje part Oberoende kontroll

Or. en

Ändringsförslag 309
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta ett system för 
oberoende kontroll och brunnsgranskning 
och ska beskriva sådana system inom den 
strategi för större olyckor som ingår i 
rapporten om större faror, i enlighet med 
artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 310
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta system för 
oberoende kontroll och brunnsgranskning 
under en anläggnings eller brunns hela 
livscykel och ska beskriva sådana system 
inom beskrivningen av 
säkerhetshanteringssystemet, som ska 
lämnas in tillsammans med rapporten om 
större faror i enlighet med artiklarna 10 
och 11.

Or. en

Motivering

Oberoende kontroller bör inledas så snart som möjligt och fortsätta under anläggningens 
eller brunnens hela livscykel. Denna viktiga princip måste framgå tydligare i artikel 15.

Ändringsförslag 308
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken



AM\911374SV.doc 115/269 PE494.690v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende kontroll av tredje part Oberoende kontroll

Or. en

Ändringsförslag 309
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta ett system för 
oberoende kontroll och brunnsgranskning 
och ska beskriva sådana system inom den 
strategi för större olyckor som ingår i 
rapporten om större faror, i enlighet med 
artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 310
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta system för 
oberoende kontroll och brunnsgranskning 
under en anläggnings eller brunns hela 
livscykel och ska beskriva sådana system 
inom beskrivningen av 
säkerhetshanteringssystemet, som ska 
lämnas in tillsammans med rapporten om 
större faror i enlighet med artiklarna 10 
och 11.

Or. en
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Motivering

Oberoende kontroller bör inledas så snart som möjligt och fortsätta under anläggningens 
eller brunnens hela livscykel. Denna viktiga princip måste framgå tydligare i artikel 15.

Ändringsförslag 311
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
oberoende kontroll avseende 
brunnsgranskning och ska beskriva sådana 
system inom den strategi för större olyckor 
som ingår i rapporten om större faror, i 
enlighet med artikel 18.

Or. fr

Ändringsförslag 312
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
kontroll och brunnsgranskning av 
oberoende tredje part och ska beskriva 
sådana system inom den strategi för större 
olyckor som ingår i rapporten om större 
faror, i enlighet med artikel 18.

1. Operatörerna ska inrätta ett schema för 
oberoende kontroll och brunnsgranskning 
och ska beskriva sådana system inom den 
strategi för större olyckor som ingår i 
rapporten om större faror, i enlighet med 
artikel 18.

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
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utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 313
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Resultaten av den oberoende 
kontrollen ska inte påverka operatörens 
skyldighet att se till att den utrustning och 
de system som kontrolleras fungerar på 
ett riktigt och säkert sätt.

Or. en

Ändringsförslag 314
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Valet av en oberoende verifierande 
tredje part och utformningen av system för 
oberoende kontroll av tredje parter och för
oberoende undersökning av brunnar ska 
uppfylla kriterierna i bilaga II, del 5.

2. Valet av en oberoende kontrollant och 
utformningen av system för oberoende 
kontroll och oberoende undersökning av 
brunnar ska uppfylla kriterierna i del 5 i
bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 315
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Valet av en oberoende verifierande 
tredje part och utformningen av system för 
oberoende kontroll av tredje parter och för
oberoende undersökning av brunnar ska 
uppfylla kriterierna i bilaga II, del 5.

2. Valet av en oberoende kontrollant och 
utformningen av system för oberoende 
kontroll och undersökning av brunnar ska 
åtminstone uppfylla kriterierna i del 5 i
bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 316
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Valet av en oberoende verifierande
tredje part och utformningen av system för 
oberoende kontroll av tredje parter och för
oberoende undersökning av brunnar ska 
uppfylla kriterierna i bilaga II, del 5.

2. Valet av en oberoende kontrollant och 
utformningen av system för oberoende 
kontroll avseende undersökning av brunnar 
ska uppfylla kriterierna i del 5 i bilaga II. 

Or. fr

Ändringsförslag 317
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Valet av en oberoende verifierande 
tredje part och utformningen av system för 
oberoende kontroll av tredje parter och för 
oberoende undersökning av brunnar ska 
uppfylla kriterierna i bilaga II, del 5.

2. Valet av en oberoende verifierande part 
och utformningen av system för oberoende 
kontroll och oberoende undersökning av 
brunnar ska uppfylla kriterierna i del 5 i 
bilaga II.

Or. fr
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Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 318
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta system för kontroll av en 
oberoende tredje part med avseende på 
produktionsanläggningar och icke-
producerande anläggningar ska inrättas

3. Dessa system för kontroll ska inrättas

Or. en

Ändringsförslag 319
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta system för kontroll av en 
oberoende tredje part med avseende på 
produktionsanläggningar och icke-
producerande anläggningar ska inrättas

3. Detta system för oberoende kontroll 
med avseende på produktionsanläggningar 
och icke-producerande anläggningar ska 
inrättas

Or. en

Ändringsförslag 320
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta system för kontroll av en 
oberoende tredje part med avseende på 
produktionsanläggningar och icke-
producerande anläggningar ska inrättas

3. Detta system för oberoende kontroll 
med avseende på produktionsanläggningar 
och icke-producerande anläggningar ska 
inrättas

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 321
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) med avseende på anläggningar i syfte 
att oberoende försäkra att de angivna 
systemen och säkerhetsavgörande 
aspekterna som beskrivs i 
riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga och aktuella, och 
att schemat för undersökning och testning 
av kontrollsystemet för större faror är 
lämpligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt,

(a) med avseende på anläggningar i syfte 
att oberoende försäkra att den 
specificerade anläggningen och de 
säkerhetsavgörande aspekterna som 
beskrivs i riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga, och att 
undersökningen och testningen av 
kontrollsystemen för större faror är 
lämpliga och tillämpas på avsett sätt,

Or. en

Motivering

Här införs ett nytt begrepp, ”angivna system”, utan att det någonstans förklaras eller 
definieras. Resultatet blir att artikel 15.3 a kan tolkas som att det krävs tredjepartskontroll av 
anläggningens säkerhetshanteringssystem snarare än av anläggningen och dess utrustning. 
Det kan vara bättre att tala om en ”specificerad anläggning”.
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Ändringsförslag 322
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) med avseende på anläggningar i syfte 
att oberoende försäkra att de angivna 
systemen och säkerhetsavgörande 
aspekterna som beskrivs i 
riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga och aktuella, och 
att schemat för undersökning och testning 
av kontrollsystemet för större faror är 
lämpligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt,

(a) med avseende på anläggningar i syfte 
att oberoende försäkra att de angivna 
systemen och, i förekommande fall, 
säkerhetsavgörande aspekterna som 
beskrivs i riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga och aktuella, och 
att schemat för undersökning och testning 
av kontrollsystemet för större faror är 
lämpligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt,

Or. en

Ändringsförslag 323
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) med avseende på anläggningar i syfte 
att oberoende försäkra att de angivna 
systemen och säkerhetsavgörande 
aspekterna som beskrivs i 
riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga och aktuella, och 
att schemat för undersökning och testning 
av kontrollsystemet för större faror är 
lämpligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt,

a) med avseende på anläggningar i syfte att 
oberoende försäkra att de angivna 
systemen och, vid behov, de
säkerhetsavgörande aspekterna såsom de
beskrivs i riskbedömningarna och 
säkerhetshanteringssystemet för 
anläggningen är lämpliga och aktuella, och 
att schemat för undersökning och testning 
av kontrollsystemet för större faror är 
lämpligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt, 

Or. fr
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Ändringsförslag 324
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att brunnens 
konstruktion och brunnens kontrollåtgärder 
är lämpliga för de förväntade 
brunnsvillkoren och utgör basen om 
brunnens konstruktion av någon 
anledning behöver ändras.

(b) med avseende på brunnsanmälningar, 
vilken ska ge oberoende garantier för att 
brunnens konstruktion och brunnens 
kontrollåtgärder är lämpliga för de 
förväntade brunnsvillkoren i alla 
situationer.

Or. en

Ändringsförslag 325
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att brunnens 
konstruktion och brunnens kontrollåtgärder 
är lämpliga för de förväntade 
brunnsvillkoren och utgör basen om 
brunnens konstruktion av någon anledning 
behöver ändras.

(b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att brunnens 
konstruktion och brunnens kontrollåtgärder 
är lämpliga för de förväntade 
brunnsvillkoren och uppdateras om 
brunnens konstruktion av någon anledning 
behöver ändras.

Or. en

Ändringsförslag 326
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att brunnens 
konstruktion och brunnens kontrollåtgärder 
är lämpliga för de förväntade 
brunnsvillkoren och utgör basen om 
brunnens konstruktion av någon anledning 
behöver ändras.

(b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att brunnens 
konstruktion och brunnens kontrollåtgärder 
är lämpliga för de förväntade 
brunnsvillkoren och uppdateras om 
brunnens konstruktion av någon anledning 
behöver ändras.

Or. en

Ändringsförslag 327
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att 
brunnens konstruktion och brunnens 
kontrollåtgärder är lämpliga för de 
förväntade brunnsvillkoren och utgör 
basen om brunnens konstruktion av någon 
anledning behöver ändras.

b) med avseende på brunnsplaner, vilken 
ska ge oberoende garantier för att 
konstruktionsåtgärderna är lämpliga för 
de förväntade brunnsvillkoren och 
uppdateras om brunnens konstruktion av 
någon anledning behöver ändras. 

Or. fr

Ändringsförslag 328
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Operatörerna ska reagera och vidta 
nödvändiga åtgärder utifrån resultaten av 
den oberoende kontrollen.
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Or. en

Ändringsförslag 329
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende tredje partens 
kontrollsystem, i enlighet med denna 
artikel under punkt 3 a, är tillgänglig för 
den behöriga myndigheten på begäran.

4. Operatörerna ska se till att rapporten 
om systemet för oberoende kontroll, i 
enlighet med punkt 3 a i denna artikel, 
samt reaktionerna och åtgärderna efter 
rapporten görs tillgängliga för den 
behöriga myndigheten på begäran och 
bevaras av operatören i sex månader efter 
det att den olje- och gasverksamhet som 
de hänför sig till har avslutats .

Or. en

Motivering

Kontrollrapporterna måste på begäran göras tillgängliga för den behöriga myndigheten, men 
denna princip gäller inte i bilaga II 5.3. Sådan information måste bevaras under en viss tid 
(exempelvis måste alla undersökningsprotokoll, översyner av systemet osv. bevaras under 
anläggningens hela livscykel plus sex månader).

Ändringsförslag 330
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende tredje partens 
kontrollsystem, i enlighet med denna 
artikel under punkt 3 a, är tillgänglig för 
den behöriga myndigheten på begäran.

4. Operatörerna ska se till att resultaten
från systemet för oberoende kontroll, i 
enlighet med punkt 3 a i denna artikel, 
samt reaktionerna och åtgärderna till 
följd av detta, är tillgängliga för den 
behöriga myndigheten på begäran.
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Or. en

Ändringsförslag 331
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende tredje partens 
kontrollsystem, i enlighet med denna 
artikel under punkt 3 a, är tillgänglig för 
den behöriga myndigheten på begäran.

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende kontrollen, i enlighet 
med punkt 3 a i denna artikel, är 
tillgängliga för den behöriga myndigheten 
på begäran. 

Or. fr

Ändringsförslag 332
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende tredje partens 
kontrollsystem, i enlighet med denna 
artikel under punkt 3 a, är tillgänglig för 
den behöriga myndigheten på begäran.

4. Operatörer ska ombesörja att resultat 
från den oberoende kontrollen, i enlighet 
med punkt 3 a i denna artikel, är 
tillgängliga för den behöriga myndigheten 
på begäran.

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 333
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Mervärdet skulle inte vara särskilt stort i förhållande till den extra administrativa börda det 
skulle innebära om operatören tvingades att inbegripa resultaten av den oberoende 
undersökningen i brunnsanmälan avseende bedömningen av brunnens konstruktion och dess 
hinder. Det är viktigt att brunnskontrollanten tittar på bedömningen innan brunnen påbörjas 
eller godkänns.

Ändringsförslag 334
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För produktionsanläggningar ska 
kontrollsystemet finnas på plats före 
inlämnandet av rapporten om större faror 
till den behöriga myndigheten. När det 
gäller en icke-producerande anläggning ska 
systemet finnas på plats innan den icke-
producerande anläggningen tas i en 
bestämd drift.

6. För produktionsanläggningar ska 
kontrollsystemet finnas på plats före 
inlämnandet av rapporten om större faror 
till den behöriga myndigheten. När det 
gäller en icke-producerande anläggning ska 
systemet finnas på plats innan den icke-
producerande anläggningen tas i bruk i 
unionens vatten.

Or. en

Ändringsförslag 335
Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För produktionsanläggningar ska 
kontrollsystemet finnas på plats före 
inlämnandet av rapporten om större faror 
till den behöriga myndigheten. När det 
gäller en icke-producerande anläggning ska 
systemet finnas på plats innan den icke-
producerande anläggningen tas i en 
bestämd drift.

6. För produktionsanläggningar ska 
systemet för oberoende kontroll finnas på 
plats före inlämnandet av rapporten om 
större faror till den behöriga myndigheten. 
När det gäller en icke-producerande 
anläggning ska systemet för oberoende 
kontroll finnas på plats innan den icke-
producerande anläggningen tas i en 
bestämd drift. 

Or. fr

Ändringsförslag 336
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke-producerande anläggningar som 
drivs i unionens vatten ska uppfylla 
kraven i relevanta internationella 
konventioner, såsom de definieras i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 391/2009/EG av den 
23 april 2009, eller motsvarande 
standarder i lagen om konstruktion och 
utrustning av mobila havsbaserade 
borrningsenheter (2009 MODU CODE). 
De ska certifieras av en organisation som 
är erkänd av unionen i överensstämmelse 
med nämnda förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningarna till IMO:s MODU-kod och andra sjöfartsstandarder och till hur dessa krav 
ska certifieras bör tas bort. De har inget mervärde, och det är tveksamt om kommissionen är 
behörig att kräva sådana ändringar (exempelvis är det flaggstaten – som kan ligga utanför 
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EU – som reglerar dessa områden). Ur ett rättsligt perspektiv bör det dessutom framhållas att 
IMO MODU är ett icke-bindande regelverk.

Ändringsförslag 337
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke-producerande anläggningar som 
drivs i unionens vatten ska uppfylla kraven 
i relevanta internationella konventioner, 
såsom de definieras i Europaparlamentets 
och rådets förordning 391/2009/EG av den 
23 april 2009, eller motsvarande standarder 
i lagen om konstruktion och utrustning av 
mobila havsbaserade borrningsenheter 
(2009 MODU CODE). De ska certifieras 
av en organisation som är erkänd av 
unionen i överensstämmelse med nämnda 
förordning.

7. Mobila icke-producerande anläggningar 
som drivs i unionens vatten ska uppfylla 
kraven i relevanta internationella 
konventioner, såsom de definieras i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
391/2009/EG av den 23 april 2009, eller 
motsvarande standarder i den gällande 
versionen av lagen om konstruktion och 
utrustning av mobila havsbaserade 
borrningsenheter (MODU CODE). De ska 
certifieras och anses uppfylla de 
nödvändiga kraven av en organisation som 
är erkänd av unionen i överensstämmelse 
med nämnda förordning.

Or. en

Ändringsförslag 338
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke-producerande anläggningar som 
drivs i unionens vatten ska uppfylla kraven 
i relevanta internationella konventioner, 
såsom de definieras i Europaparlamentets 
och rådets förordning 391/2009/EG av den 
23 april 2009, eller motsvarande standarder 
i lagen om konstruktion och utrustning av 
mobila havsbaserade borrningsenheter 

7. Icke-producerande anläggningar som 
drivs i unionens vatten ska uppfylla kraven 
i relevanta internationella konventioner, 
såsom de definieras i Europaparlamentets 
och rådets förordning 391/2009/EG av den 
23 april 2009. Nya mobila havsbaserade 
borrningsenheter (MODU) som börjat 
byggas efter den 1 januari 2012 ska 
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(2009 MODU CODE). De ska certifieras 
av en organisation som är erkänd av 
unionen i överensstämmelse med nämnda 
förordning.

uppfylla motsvarande standarder i lagen 
om konstruktion och utrustning av mobila 
havsbaserade borrningsenheter (2009 
MODU CODE). De ska certifieras och 
anses uppfylla de nödvändiga kraven av 
en organisation som är erkänd av unionen i 
överensstämmelse med nämnda 
förordning.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska, i samråd med 
forumet för offshore-myndigheter, 
utarbeta och regelbundet uppdatera en 
förteckning över organisationer som 
erkänts som oberoende 
tredjepartskontrollanter för 
produktionsanläggningar i enlighet med 
artikel 35.
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Or. en

Motivering

Alternativ till ändringsförslag 40 i Belets förslag till betänkande. Emsa saknar behörighet
inom olje- och gasverksamhet till havs och bör därför inte uppmanas att yttra sig om vilka 
organisationer som är lämpliga som oberoende tredjepartskontrollanter i detta syfte. 

Ändringsförslag 340
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska utarbeta och 
regelbundet uppdatera en förteckning 
över organisationer som erkänts som 
oberoende tredjepartskontrollanter för 
produktionsanläggningar i enlighet med 
artikel 35.

Or. en

Ändringsförslag 341
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befogenhet att förbjuda verksamhet Befogenhet att förbjuda olje- och 
gasverksamhet till havs

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel bör utvidgas till att även omfatta behörighet att förbjuda 
verksamhet som hänför sig till ”ansluten infrastruktur”, utöver själva anläggningarna.
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Ändringsförslag 342
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska förbjuda 
drift, eller idrifttagande av en anläggning, 
eller en del av den, då åtgärderna som har 
föreslagits av operatören för förhindrande 
och lindring av större olyckor i enlighet 
med artiklarna 10, 11, 13 och 14 anses vara 
allvarligt bristfälliga.

1. Den behöriga myndigheten ska förbjuda 
drift eller idrifttagande av en anläggning 
eller en del av den, eller någon ansluten 
infrastruktur, då åtgärderna som har 
föreslagits i rapporten om större faror (för 
en produktionsanläggning eller icke-
producerande anläggning) för 
förhindrande och lindring av större olyckor 
i enlighet med artiklarna 10, 11, 13 och 14 
anses vara allvarligt bristfälliga.

Medlemsstaterna ska se till att 
operatörerna har rätt att få reda på 
detaljer om de identifierade brister som 
den behöriga myndigheten avser stödja 
sig på när den utövar sin befogenhet 
enligt denna punkt, och ska se till att 
operatörerna har rätt att överklaga ett 
beslut om förbud som utfärdats av en 
behörig myndighet i enlighet med punkt 1 
hos en lämplig instans fastställd genom 
nationell lagstiftning och nationella 
förfaranden.

Or. en

Motivering

För att detta ska gälla måste åtgärderna vara verkligt bristfälliga objektivt sett, och det bör 
finnas möjlighet att överklaga, precis som i motsvarande bestämmelse i Sevesodirektivet. 
Operatörerna bör få ta del av den behöriga myndighetens bevekelsegrunder för att kunna 
reagera och vid behov överklaga.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rapporten om större faror, i 
enlighet med artiklarna 10 och 11, eller 
anmälningar, i enlighet med artiklarna 13 
och 14, inte inlämnas i tid, kan den 
behöriga myndigheten i undantagsfall, 
och när den anser att säkerhet och 
miljöskydd inte äventyras, samtycka till en 
reducering av tidsfristen för inlämning av 
rapporten om större faror eller anmälan.

utgår

Or. en

Motivering

Den här artikeln bör utgå om bestämmelser gällande ändring av tidsfrister tas upp på annat 
håll i den föreslagna rättsakten.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska kräva att 
operatören vidtar lämpliga kompletterande
åtgärder som den behöriga myndigheten 
anser nödvändiga för att återställa 
efterlevnaden av artikel 3.1.

3. Den behöriga myndigheten ska kräva att 
operatören vidtar åtgärder som den 
behöriga myndigheten anser nödvändiga 
för att återställa efterlevnaden av 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 345
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska kräva att 
operatören vidtar lämpliga kompletterande 
åtgärder som den behöriga myndigheten 
anser nödvändiga för att återställa 
efterlevnaden av artikel 3.1.

3. Den behöriga myndigheten ska kräva att 
operatören vidtar kompletterande åtgärder 
som den behöriga myndigheten anser 
nödvändiga för att återställa efterlevnaden 
av artikel 3.1.

Or. fr

Ändringsförslag 346
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska förbjuda
användning av en anläggning, eller någon 
del av den, när resultatet av en inspektion, 
periodisk granskning av rapporten om 
större faror i enlighet med artikel 10 och 
11, eller ändringar av anmälningar enligt 
artiklarna 13 och 14, visar att kraven i 
denna förordning inte uppfylls, eller att det 
finns rimliga farhågor för säkerheten i 
verksamheterna eller anläggningarna.

4. Den behöriga myndigheten ska ha 
befogenhet att avbryta användningen av 
en anläggning eller någon del av den, eller 
någon ansluten infrastruktur, när 
resultatet av en inspektion, periodisk 
granskning av rapporten om större faror i 
enlighet med artikel 10 och 11, eller 
ändringar av anmälningar enligt artiklarna 
13 och 14, visar att kraven i denna 
förordning inte uppfylls, eller att det finns 
rimliga farhågor för säkerheten i 
verksamheterna eller anläggningarna.

Medlemsstaterna ska se till att 
operatörerna har rätt att få reda på 
detaljer om de allvarliga farhågor som 
den behöriga myndigheten avser stödja 
sig på när den utövar sin befogenhet 
enligt denna punkt, och att operatörerna 
har rimlig tid på sig att invända mot 
förslaget om avbrott. Medlemsstaterna ska 
se till att verksamhetsutövarna har rätt att 
överklaga ett beslut om avbrott som 
utfärdats av en behörig myndighet i 
enlighet med punkt 4 hos en lämplig 
instans fastställd genom nationell 
lagstiftning och nationella förfaranden.
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Or. en

Motivering

Det bör finnas utrymme för ordentlig dialog mellan operatören och den behöriga 
myndigheten innan den här sanktionen verkställs, så att man kan reda ut missförstånd eller 
vidta åtgärder för att avvärja farhågorna. Det bör finnas möjlighet att överklaga, precis som i 
motsvarande bestämmelse i Sevesodirektivet, och operatörerna bör få ta del av den behöriga 
myndighetens bevekelsegrunder för att kunna reagera och vid behov överklaga.

Ändringsförslag 347
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När en verksamhet som bedrivs av en 
operatör utgör ett omedelbart hot för 
människors hälsa och/eller för miljön 
eller märkbart höjer risken för en 
allvarlig olycka, ska den behöriga 
myndigheten ålägga operatören att 
avbryta driften av den anläggning där 
verksamheten bedrivs tills hotet, eller den 
faktiska omedelbara faran, är under 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 348
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat anser att en 
borrningsverksamhet, eller driften av en 
anläggning, kan ha betydande negativa 
konsekvenser för en annan medlemsstat i 
händelse av en olycka, eller när en 
medlemsstat som sannolikt kommer att 

1. Om en medlemsstat anser att en allvarlig 
olycka i förbindelse med olje- och 
gasverksamhet till havs inom dess 
jurisdiktion sannolikt kommer att ha 
betydande negativa konsekvenser för 
miljön i en annan medlemsstat, eller när en 
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påverkas betydligt begär så, ska 
medlemsstaten i vars jurisdiktion 
verksamheterna ska äga rum 
vidarebefordra relevant information till den 
berörda medlemsstaten, och eftersträva att 
anta gemensamma förebyggande åtgärder 
för att förhindra skador.

medlemsstat som sannolikt kommer att 
påverkas betydligt begär så, ska 
medlemsstaten i vars jurisdiktion 
verksamheterna ska äga rum 
vidarebefordra relevant information till den 
andra medlemsstaten enligt tillämpliga 
bestämmelser i unionslagstiftningen, 
särskilt rådets direktiv 85/337/EEG.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga texten kunde ha resulterat i överdrivna krav på samråd. Genom att ändra 
ordalydelsen till ”miljön i en annan medlemsstat” säkerställer man att inte bara effekter på 
vattnet utan även på atmosfären inkluderas.

Ändringsförslag 349
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpning av punkt 1 påverkar inte 
andra relevanta bestämmelser i 
unionslagen, i synnerhet rådets direktiv 
85/337/EEG av den 27 juni 1985 om 
bedömning av vissa privata och offentliga 
projekts effekter på miljön och 
konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
anta gemensamma åtgärder för att 
förebygga miljöskador i händelse av en 
olycka som kan ha betydande negativa 
konsekvenser för en annan medlemsstats 
vatten.

Or. en

Ändringsförslag 351
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentet ska, i enlighet med punkt 
1, inlämnas till behöriga myndigheter som 
en del av rapporten om större faror, i 
enlighet med artiklarna 10 och 11, eller 
samtidigt som anmälan om 
borrningsverksamheter, i enlighet med 
artikel 13.

2. Det dokument som avses i punkt 1 ska 
inlämnas till den behöriga myndigheten 
tillsammans med rapporten om större 
faror, i enlighet med artiklarna 10 och 11, 
eller tillsammans med anmälan om 
borrningsverksamheter, i enlighet med 
artikel 13.

Or. en

Motivering

Det bör föreskrivas att strategin för förhindrande av större olyckor ska lämnas in som ett 
separat dokument tillsammans med rapporten om större faror.

Ändringsförslag 352
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörerna ska beskriva sina 3. Operatörerna ska beskriva sina 
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organisatoriska arrangemang för att 
kontrollera större faror i ett säkert 
ledningssystem, vilket omfattar 
arrangemangen för att ta fram och inlämna 
rapporter om större faror och 
brunnsanmälningar, i förekommande fall, i 
enlighet med artiklarna 10, 11 och 13, samt 
sina system för kontroll av oberoende 
tredje part av deras kontrollsystem för 
större olyckor i enlighet med artikel 15 och 
del 5 bilaga II.

organisatoriska arrangemang för att 
kontrollera större faror i ett säkert 
ledningssystem, vilket omfattar 
arrangemangen för att ta fram och inlämna 
rapporter om större faror och 
brunnsanmälningar, i förekommande fall, i 
enlighet med artiklarna 10, 11 och 13, samt 
sina system för oberoende kontroll i 
enlighet med artikel 15 och del 5 bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 353
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Strategin och 
säkerhetshanteringssystemen ska tas fram i 
enlighet med kraven som anges i bilaga IV 
och klargöra operatörens primära ansvar 
för att kontrollera risker för större faror,
som är ett resultat av dess verksamhet.

4. Strategin för förhindrande av större 
olyckor och säkerhetshanteringssystemen 
ska tas fram i enlighet med kraven som 
anges i bilaga IV och klargöra operatörens 
primära ansvar för att kontrollera risker för 
större faror i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs.

Or. en

Ändringsförslag 354
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatörer ska inrätta, och regelbundet 
samråda med representanterna för de 
relevanta medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 27, industriprioriteringarna för att 

utgår
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framställa och/eller revidera standarder 
och vägledningar för bästa praxis för 
kontroll av havsbaserade större 
olycksrisker genom design- och 
driftscykeln för havsbaserade 
verksamheter, och ska som ett minimum 
följa riktlinjerna i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att inkludera åtgärder i en förordning som inte kan verkställas av den 
behöriga myndigheten, medlemsstaten eller kommissionen genom överträdelseförfarande. Om 
denna text blir ett direktiv kan strykningen återkallas.

Ändringsförslag 355
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen 
eftersträva att bedriva sina olje- och 
gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska
när de befinner sig utanför unionen – med 
förbehåll för skyldigheter som följer av 
lokala bestämmelser – eftersträva att 
bedriva sina olje- och gasverksamheter till 
havs i överensstämmelse med principen 
om att riskerna för större olyckor i 
samband med sådana verksamheter ska 
minimeras varhelst det är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 356
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen 
eftersträva att bedriva sina olje- och 
gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen bedriva 
sina olje- och gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 357
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen 
eftersträva att bedriva sina olje- och 
gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen bedriva 
sina olje- och gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen 
eftersträva att bedriva sina olje- och 
gasverksamheter till havs i 

6. Licensinnehavare, operatörer och större 
entreprenörer som har säte i unionen ska 
när de befinner sig utanför unionen bedriva 
sina olje- och gasverksamheter till havs i 
överensstämmelse med de principer som 
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överensstämmelse med de principer som 
anges i denna förordning.

anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 359
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en verksamhet som bedrivs av en 
operatör utgör ett omedelbart hot för 
människors hälsa eller märkbart höjer 
risken för en allvarlig olycka ska 
operatören vidta alla godtagbara åtgärder, 
vilket kan inbegripa att driften av den 
anläggning där verksamheten bedrivs 
avbryts tills hotet, eller den faktiska 
omedelbara faran, är under kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 360
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en verksamhet som bedrivs av en 
operatör utgör ett omedelbart hot för 
människors hälsa eller märkbart höjer 
risken för en allvarlig olycka ska 
operatören omedelbart vidta säkrast 
möjliga begränsningsåtgärder, vilket kan 
inbegripa att driften av anläggningen 
avbryts tills hotet, eller den faktiska 
omedelbara faran, är under kontroll.

Or. en
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Motivering

Denna punkt grundar sig på artikel 20.2 och flyttas till artikel 18 eftersom denna artikel 
handlar om operatörens reaktion. Ändringarna återspeglar det faktum att inställande av hela 
verksamheten inte alltid är det säkraste alternativet och i vissa fall till och med ökar risken 
för allvarliga olyckor.

Ändringsförslag 361
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en verksamhet som bedrivs av en 
operatör utgör ett omedelbart hot för 
människors hälsa och/eller för miljön 
eller märkbart höjer risken för en 
allvarlig olycka, ska operatören avbryta 
driften av den anläggning där 
verksamheten bedrivs tills hotet, eller den 
faktiska omedelbara faran, är under 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 362
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Om åtgärder vidtas i enlighet med 
punkt 6a i denna artikel, ska operatören 
omgående och utan att äventyra 
säkerheten meddela den behöriga 
myndigheten om detta.

Or. en
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Motivering

Denna punkt grundar sig på artikel 20.3 och flyttas till artikel 18 eftersom denna artikel 
handlar om operatörens reaktion.

Ändringsförslag 363
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska vidta 
lämpliga arrangemang för att säkerställa 
sitt oberoende i intressekonflikter mellan 
reglering av säkerhet och miljöskydd och 
funktioner med avseende på 
medlemsstatens ekonomiska utveckling, i 
synnerhet licensgivning av olje- och 
gasverksamhet till havs, och strategin för 
och uppbärande av relaterade intäkter.

1. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sin 
jurisdiktion ska vidta lämpliga 
arrangemang för att säkerställa att de 
behöriga myndigheterna är oberoende i 
intressekonflikter mellan reglering av 
säkerhet och miljöskydd och funktioner 
med avseende på medlemsstatens 
ekonomiska utveckling, i synnerhet 
licensgivning av olje- och gasverksamhet 
till havs, och strategin för och uppbärande 
av relaterade intäkter. De behöriga 
myndigheterna ska i synnerhet vara 
funktionellt oberoende av de delar av 
medlemsstaterna som ansvarar för 
beviljande av tillstånd i enlighet med 
direktiv 94/22/EG samt för fastslående 
och uppbärande av relaterade intäkter.

Or. en

Ändringsförslag 364
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Operatörer ska följa denna förordning 
och de åtgärder som har fastställts i 

1. Operatörer ska följa denna förordning 
och de åtgärder som har fastställts i 
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rapporten om större faror för producerande 
och icke-producerande anläggningar, samt 
de planer som det hänvisas till i den 
framställda brunnsanmälan och anmälan 
om kombinerad verksamhet, i enlighet med 
artiklarna 10, 11, 13 och 14.

rapporten om större faror för producerande 
och icke-producerande anläggningar och
som det hänvisas till i den framställda 
brunnsanmälan och anmälan om 
kombinerad verksamhet, i enlighet med 
artiklarna 10, 11, 13 och 14.

Or. en

Ändringsförslag 365
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Operatörerna ska förse de behöriga 
myndigheterna, eller personer som agerar 
för de behöriga myndigheternas räkning, 
med transport till och från anläggningen 
(inklusive transport av deras utrustning) 
vid rimliga tider, samt med kost, logi och 
andra förnödenheter i samband med 
kontrollbesök vid anläggningarna, 
exempelvis inspektioner, undersökningar 
och kontroller av att bestämmelserna i 
detta direktiv efterlevs.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Operatörerna ska förse de behöriga 
myndigheterna, eller personer som agerar 
för de behöriga myndigheternas räkning, 
med transport till och från anläggningen 
(inklusive transport av deras utrustning) 
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vid rimliga tider, samt med kost, logi och 
andra förnödenheter i samband med 
kontrollbesök vid anläggningarna, 
exempelvis inspektioner, undersökningar 
och kontroller av att bestämmelserna i 
detta direktiv efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 367
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När en verksamhet som bedrivs av en 
operatör utgör ett omedelbart hot för
människors hälsa eller märkbart höjer 
risken för en allvarlig olycka ska 
operatören omedelbart vidta säkrast 
möjliga begränsningsåtgärder, vilket kan 
inbegripa att driften av anläggningen 
avbryts tills hotet, eller den faktiska 
omedelbara faran, är under kontroll.

Or. en

Motivering

Ändringarna återspeglar det faktum att inställande av hela verksamheten inte alltid är det 
säkraste alternativet och i vissa fall till och med ökar risken för allvarliga olyckor.

Ändringsförslag 368
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska ta fram 
årliga planer för en effektiv översyn, 

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

inklusive inspektioner, av riskbaserade 
verksamheter som innebär större fara, och 
ägna särskild uppmärksamhet åt att 
rapporter om större faror, interna 
beredskapsplaner och anmälningar om 
borrningsverksamhet inlämnade enligt 
artikel 9 efterlevs.

Or. en

Motivering

Den här artikeln överlappar artikel 19.3, och resten av artikel 20 tycks handla om 
operatörens skyldigheter. Det vore därför önskvärt att flytta artikel 20.4 och eventuellt slå 
ihop den med artikel 19.3

Ändringsförslag 369
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sin 
jurisdiktion ska granska den behöriga 
myndighetens effektivitet och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förbättra 
densamma.

Or. en

Ändringsförslag 370
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Operatörer ska meddela uppgifter om 
nationella arrangemang i enlighet med 
punkt 1 till sina anställda och till 
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underentreprenörers anställda, och 
säkerställa att hänvisningar till anonym 
rapportering inkluderas i relevant 
utbildning och i meddelanden.

entreprenörer och underentreprenörer 
anslutna till verksamheten samt deras 
anställda, och säkerställa att hänvisningar 
till anonym rapportering inkluderas i 
relevant utbildning och i meddelanden.

Or. en

Ändringsförslag 371
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU:s grupp av myndigheter för olje-
och gasverksamhet till havs ska i samråd 
med operatörerna överväga att inrätta en 
direktrapporteringsmekanism för 
incidenter i syfte att utbyta information så 
snart en allvarlig olycka inträffar i EU:s 
vatten.

Or. en

Ändringsförslag 372
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa ett gemensam
datarapporteringsformat och uppgifterna i 
informationen som ska delas. 
Genomförandeakten ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011.

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa ett gemensamt 
datarapporteringsformat.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa ett gemensam
datarapporteringsformat och uppgifterna i 
informationen som ska delas. 
Genomförandeakten ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011.

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa ett gemensamt
datarapporteringsformat för 
tillhandahållandet av den information 
som beskrivs i bilaga VI. 
Genomförandeakten ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 374
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, och för kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Den här artikeln handlar om registerföring snarare än om utbyte av information och 
upprepas i artikel 30.6 Den bör därför utgå.
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Ändringsförslag 375
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, och för kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 376
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, och för kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, för byrån och för 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 377
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, och för kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både 
offentliga och privata enheter. Dessa 
register ska göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, eller potentiellt påverkade 
tredjeländer, för Emsa och för 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 378
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Informationen i enlighet med bilaga VI 
ska göras allmänt tillgänglig utan att en 
begäran om åtkomst till miljörelaterad 
information behövs i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i 
unionslagstiftningen.

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa ett gemensamt 
publiceringsformat för tillhandahållandet 
av den information som beskrivs i 
bilaga VI, vilket ska möjliggöra 
gränsöverskridande jämförelser av 
uppgifter. Genomförandeakten ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 36.2.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till allmän tillgänglighet bör ändras för att förtydliga hänvisningen till 
begränsningar i fråga om direktivet om miljöinformation. Artikel 23.1 bör även flyttas till 
slutet av den här artikeln.

Ändringsförslag 379
Michèle Rivasi
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Informationen i enlighet med bilaga VI 
ska göras allmänt tillgänglig utan att en 
begäran om åtkomst till miljörelaterad 
information behövs i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i 
unionslagstiftningen.

1. Informationen i enlighet med 
artiklarna 22–25 och bilaga VI ska göras 
allmänt tillgänglig av den behöriga 
myndigheten utan att en begäran behövs i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 
januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation.

Or. en

Ändringsförslag 380
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt också fastställa ett 
gemensamt publiceringsformat som ska 
möjliggöra gränsöverskridande 
jämförelser av uppgifter. Denna 
genomförandeakt ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011. Samtidigt 
som det förblir åtkomligt för allmänheten 
ska det gemensamma 
publiceringsformatet utvecklas för att 
tillåta tillförlitlig jämförelse mellan 
nationella verksamheter och tillsynspraxis 
enligt denna artikel och artikel 24.

2. När medlemsstaterna gör 
miljöinformation enligt denna förordning 
allmänt tillgänglig ska de göra detta i 
enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

Den sista meningen upprepar information som beskrivs exaktare i den första meningen. 
Hänvisningen till allmän tillgänglighet bör omfattas av en separat punkt. 
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Ändringsförslag 381
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt också fastställa ett 
gemensamt publiceringsformat som ska 
möjliggöra gränsöverskridande jämförelser 
av uppgifter. Denna genomförandeakt ska 
antas i överensstämmelse med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 4 
i förordning (EU) nr 182/2011. Samtidigt 
som det förblir åtkomligt för allmänheten 
ska det gemensamma publiceringsformatet 
utvecklas för att tillåta tillförlitlig 
jämförelse mellan nationella verksamheter 
och tillsynspraxis enligt denna artikel och 
artikel 24.

2. Kommissionen ska, med hjälp av byrån,
genom en genomförandeakt också 
fastställa ett gemensamt publiceringsformat 
som ska möjliggöra gränsöverskridande 
jämförelser av uppgifter. Denna 
genomförandeakt ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011. Samtidigt 
som det förblir åtkomligt för allmänheten 
ska det gemensamma publiceringsformatet 
utvecklas för att tillåta tillförlitlig 
jämförelse mellan nationella verksamheter 
och tillsynspraxis enligt denna artikel och 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 382
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt också fastställa ett 
gemensamt publiceringsformat som ska 
möjliggöra gränsöverskridande jämförelser 
av uppgifter. Denna genomförandeakt ska 
antas i överensstämmelse med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 4 
i förordning (EU) nr 182/2011. Samtidigt 
som det förblir åtkomligt för allmänheten 
ska det gemensamma publiceringsformatet 

2. Kommissionen ska, med hjälp av Emsa,
genom en genomförandeakt också 
fastställa ett gemensamt publiceringsformat 
som ska möjliggöra gränsöverskridande 
jämförelser av uppgifter. Denna 
genomförandeakt ska antas i 
överensstämmelse med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011. Samtidigt 
som det förblir åtkomligt för allmänheten 
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utvecklas för att tillåta tillförlitlig 
jämförelse mellan nationella verksamheter 
och tillsynspraxis enligt denna artikel och
artikel 24.

ska det gemensamma publiceringsformatet 
utvecklas för att tillåta tillförlitlig 
jämförelse mellan nationella verksamheter 
och tillsynspraxis enligt denna artikel och 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 383
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de publicerar sina nationella 
beredskapsplaner enligt artikel 30 ska 
medlemsstaterna säkerställa att den 
uppgivna informationen inte utgör någon 
risk för säkerheten på olje- och 
gasanläggningar till havs och för deras 
drift.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 30.3, som handlar om kraven avseende den externa 
beredskapsplanen, samt ändras för att omfatta publicering av miljöinformation som rör 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 384
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering om säkerhet och 
miljökonsekvenser för olje- och 
gasverksamhet till havs

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ta fram en årlig 
rapport angående

1. Medlemsstaterna ska ta fram en årlig 
rapport om säkerhet och 
miljökonsekvenser i samband med olje-
och gasverksamhet till havs, vilken ska 
innehålla

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppgifter om incidenter i enlighet med 
det gemensamma rapporteringssystem som 
krävs i artikel 22,

(c) uppgifter om incidenter i enlighet med 
de gemensamma kraven att publicera 
rapporter enligt artiklarna 22 och 23,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerhets- och miljöskyddsprestandan 
för havsbaserad olje- och gasverksamhet i

(e) alla större ändringar i fråga om 
förebyggande av allvarliga olyckor och 
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deras jurisdiktion. begränsning av konsekvenserna av de 
allvarliga olyckor som inträffar, 
exempelvis betydelsen av eventuella fall 
av avbruten verksamhet som gäller inom
deras jurisdiktion.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till säkerhets- och miljöskyddsprestanda bör avlägsnas, eftersom det inte vore 
möjligt att göra en objektiv bedömning utifrån olycksrapporter, och detta skulle utgöra en 
betydande arbetsbörda om det hänförde sig till mer än olycksrapportering. Granskning av 
säkerhets- och miljöskyddsprestanda bör vara medlemsstaternas ensak och bör inte ingå i de 
årliga rapporterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska utse en myndighet 
som ska vara ansvarig för att dela 
information i enlighet med artikel 22 och 
publicering av information i enlighet med 
artikel 23, och ska informera 
kommissionen i enlighet därmed.

2. De behöriga myndigheterna ska vara 
ansvariga för informationsdelning i 
enlighet med artikel 22 och publicering av 
information i enlighet med artikel 23, och 
ska informera kommissionen i enlighet 
därmed.

Or. en

Ändringsförslag 389
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vartannat år ska kommissionen 
publicera rapporter om säkerheten i 
havsbaserade verksamheter inom unionen 

utgår
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med utgångspunkt i informationen som 
rapporteras till den av medlemsstater och 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 
Kommissionen ska få hjälp i denna fråga 
av relevanta medlemsstater i enlighet med 
artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 390
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vartannat år ska kommissionen 
publicera rapporter om säkerheten i 
havsbaserade verksamheter inom unionen 
med utgångspunkt i informationen som 
rapporteras till den av medlemsstater och 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 
Kommissionen ska få hjälp i denna fråga 
av relevanta medlemsstater i enlighet med 
artikel 26.

3. Vartannat år ska kommissionen 
publicera rapporter om säkerheten i 
havsbaserade verksamheter inom unionen 
med utgångspunkt i informationen som 
rapporteras till den av medlemsstater och 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 
Kommissionen ska få hjälp i denna fråga 
av byrån och av relevanta medlemsstater i 
enlighet med artikel 27.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska genomföra
djupgående utredningar av större olyckor 
som orsakat allvarliga skador (på 
människor och miljö), eller stor förlust av 
tillgångar. Utredningsrapporten ska 
inbegripa en bedömning av effektiviteten i 
den behöriga myndighetens tillsyn av den 

2. Medlemsstaterna eller de behöriga 
myndigheterna ska initiera djupgående 
utredningar av större olyckor.
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berörda anläggningen under tiden som 
föregick olyckan, samt rekommendationer 
för adekvata ändringar av de relevanta 
tillsynsförfarandena när det behövs.

Or. en

Ändringsförslag 392
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska genomföra 
djupgående utredningar av större olyckor 
som orsakat allvarliga skador (på 
människor och miljö), eller stor förlust av 
tillgångar. Utredningsrapporten ska 
inbegripa en bedömning av effektiviteten i 
den behöriga myndighetens tillsyn av den 
berörda anläggningen under tiden som 
föregick olyckan, samt rekommendationer 
för adekvata ändringar av de relevanta 
tillsynsförfarandena när det behövs.

2. Medlemsstater ska genomföra 
djupgående utredningar av större olyckor 
som orsakat allvarliga skador (på 
människor och miljö), eller stor förlust av 
tillgångar. Utredningsrapporten ska 
inbegripa en bedömning av effektiviteten i 
den behöriga myndighetens uppsikt över
den berörda anläggningen under tiden som 
föregick olyckan, samt rekommendationer 
för adekvata ändringar av de relevanta 
tillsynsförfarandena när det behövs.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. Medlemsstaterna ska utvärdera
effektiviteten i den behöriga 
myndighetens uppsikt över den berörda 
anläggningen under tiden som föregick 
olyckan, och lägga fram 
rekommendationer om eventuella 
lämpliga ändringar av relevant 



AM\911374SV.doc 157/269 PE494.690v01-00

SV

regleringspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 394
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen vid 
avslutandet av utredningen, eller vid 
avslutandet av de rättsliga förhandlingarna, 
beroende på vilket som inträffar sist. En 
speciell version av rapporten som beaktar
möjliga lagliga begränsningar ska göras 
tillgänglig med avseende på artiklarna 
22 och 23.

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten och 
utvärderingsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen vid 
avslutandet av utredningen, eller vid 
avslutandet av de rättsliga förhandlingarna, 
beroende på vilket som inträffar sist. Med 
förbehåll för möjliga lagliga begränsningar 
ska en separat rapport göras allmänt 
tillgänglig och innehålla informationen 
enligt bilaga VI. Miljöinformation som 
ingår i rapporten ska vara förenlig med 
artikel 7 i direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Ändringsförslag 395
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen vid 
avslutandet av utredningen, eller vid 
avslutandet av de rättsliga förhandlingarna, 
beroende på vilket som inträffar sist. En 

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen och 
byrån vid avslutandet av utredningen, eller 
vid avslutandet av de rättsliga 
förhandlingarna, beroende på vilket som 
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speciell version av rapporten som beaktar 
möjliga lagliga begränsningar ska göras 
tillgänglig med avseende på artiklarna 
22 och 23.

inträffar sist. En speciell version av 
rapporten som beaktar möjliga lagliga 
begränsningar ska göras tillgänglig med 
avseende på artiklarna 22 och 23.

Or. en

Ändringsförslag 396
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen vid 
avslutandet av utredningen, eller vid 
avslutandet av de rättsliga förhandlingarna, 
beroende på vilket som inträffar sist. En 
speciell version av rapporten som beaktar 
möjliga lagliga begränsningar ska göras 
tillgänglig med avseende på artiklarna 
22 och 23.

3. En sammanfattning av 
utredningsrapporten som framställs i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel ska 
göras tillgänglig för kommissionen och 
Emsa vid avslutandet av utredningen, eller 
vid avslutandet av de rättsliga 
förhandlingarna, beroende på vilket som 
inträffar sist. En speciell version av 
rapporten som beaktar möjliga lagliga 
begränsningar ska göras tillgänglig med 
avseende på artiklarna 22 och 23.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
sina utredningar, i enlighet med punkt 2, 
genomföra eventuella rekommendationer 
från utredningen som ligger inom dess 
handlingsbefogenheter.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
utredningarna i punkt 2 genomföra 
eventuella rekommendationer från 
utredningen som ligger inom dess 
handlingsbefogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 398
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska göra 
information, som har mottagits i enlighet 
med denna förordning, tillgänglig för 
fysiska och juridiska personer som begär 
det.

1. Behöriga myndigheter ska göra 
information som har erhållits i enlighet 
med artiklarna 24 och 25 tillgänglig för 
alla enheter som begär det.

Or. en

Ändringsförslag 399
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatören ska, i enlighet med punkt 2, 
eller för ändamålet med allmänt deltagande 
i enlighet med artikel 5, göra en version av 
dokumentet, i vilken konfidentiell 
information är borttagen, tillgänglig för 
allmänheten.

3. Operatören ska, i enlighet med punkt 2, 
eller med hänsyn till allmänhetens
deltagande i enlighet med artikel 5, till den 
behöriga myndigheten lämna in en version 
av det efterfrågade dokumentet, i vilken 
konfidentiell information är borttagen, och 
göra den tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 400
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatören ska, i enlighet med punkt 2, 
eller för ändamålet med allmänt
deltagande i enlighet med artikel 5, göra en 
version av dokumentet, i vilken 
konfidentiell information är borttagen, 
tillgänglig för allmänheten.

3. Operatören ska, i enlighet med punkt 2, 
eller med hänsyn till allmänhetens 
deltagande i enlighet med artikel 5, förse 
den behöriga myndigheten med en version 
av dokumentet, i vilken konfidentiell eller 
strategisk information är borttagen, och 
göra den tillgänglig för allmänheten.

Or. fr

Motivering

Informationen till allmänheten måste vara sådan att operatörens nödvändiga ekonomiska och 
strategiska intressen respekteras.

Ändringsförslag 401
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet utbyta kunskap, information 
och erfarenhet sinsemellan, och hålla 
samråd om tillämpningen av relevant 
nationell lagstiftning och unionslagstiftning 
med industrin, övriga intressenter och 
kommissionen.

1. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska utbyta kunskap, 
information och erfarenhet om 
tillämpningen av relevant nationell 
lagstiftning och unionslagstiftning med 
andra behöriga myndigheter, industrin, 
övriga intressenter och kommissionen samt 
i förekommande fall inom ramen för 
regionala havskonventioner.

Or. en

Motivering

Omformulering krävs för att förtydliga kraven och förfarandena samt medlemsstaternas roll.

Ändringsförslag 402
Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet utbyta kunskap, information 
och erfarenhet sinsemellan, och hålla 
samråd om tillämpningen av relevant 
nationell lagstiftning och unionslagstiftning 
med industrin, övriga intressenter och 
kommissionen.

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet utbyta kunskap, information 
och erfarenhet sinsemellan inom EU:s 
myndighetsgrupp, och ska granska 
genomförandet och efterlevnaden av
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, med beaktande av
synpunkter från industrin, övriga 
intressenter och kommissionen, för att 
förbättra efterlevnaden och 
genomförandet av högsta möjliga 
standarder i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 403
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Information som utbyts i enlighet med 
punkt 1 ska i synnerhet handla om hur
åtgärderna för riskbedömning fungerar, 
förebyggande av olyckor, 
efterlevnadskontroll och krisberedskap 
med avseende på olje- och gasverksamhet 
till havs inom unionen, såväl som utanför 
dess gränser i förekommande fall.

2. Information som utbyts i enlighet med 
punkt 1 ska i synnerhet handla om 
åtgärderna för riskbedömning, 
förebyggande av olyckor, 
efterlevnadskontroll och krisberedskap 
med avseende på olje- och gasverksamhet 
till havs inom unionen, såväl som utanför 
dess gränser i förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 404
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tydliga prioriteringar och procedurer
ska fastställas för utarbetande och 
uppdatering av vägledningsdokument för 
att identifiera och underlätta 
genomförandet av bästa praxis i områden i 
enlighet med punkt 2.

3. Tydliga prioriteringar ska fastställas 
mellan operatörer och behöriga 
myndigheter för utarbetande och 
uppdatering av vägledning och standarder
för att identifiera och underlätta 
genomförande och konsekvent 
tillämpning av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 405
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tydliga prioriteringar och procedurer 
ska fastställas för utarbetande och 
uppdatering av vägledningsdokument för 
att identifiera och underlätta 
genomförandet av bästa praxis i områden i 
enlighet med punkt 2.

3. De behöriga myndigheterna bör 
fastställa tydliga prioriteringar och 
procedurer för utarbetande och uppdatering 
av vägledningsdokument för att identifiera 
och underlätta genomförandet av bästa 
praxis i områden i enlighet med punkt 2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En medlemsstat kan, med avseende på 
en annan medlemsstats beslut som har en 
negativ gränsöverskridande verkan,
rådfråga andra medlemsstater, som deltar 
i informationsutbytet i enlighet med 
punkt 1.

4. En medlemsstat får rådfråga en 
angränsande medlemsstat i enlighet med 
punkt 1 om ett beslut som kan ha en 
negativ gränsöverskridande verkan.
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Or. en

Motivering

Den nuvarande lydelsen ger vid handen att utomstående medlemsstater som inte berörs av ett 
beslut kan ingripa i processen. Detta är onödigt och icke önskvärt. 

Ändringsförslag 407
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnat tillvägagångssätt för säkerhet 
i angränsande regioner och 
internationella verksamheter

Olje- och gasverksamhet till havs i 
områden utanför unionen

Or. en

Motivering

En direktverkande förordning föreslås, och det är inte lämpligt att inkludera åtgärder i en 
förordning som inte kan verkställas av den behöriga myndigheten, medlemsstaten eller 
kommissionen genom överträdelseförfarande.

Ändringsförslag 408
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i nära samarbete 
med medlemsstaterna främja samarbete 
med tredjeländer som företar olje- och 
gasverksamhet till havs i samma 
havsområden som medlemsstater 
inbegripet, i förekommande fall, inom 
ramverket för regionala havskonventioner.

1. Kommissionen ska, med samtycke från 
berörda medlemsstater och med respekt 
för deras behörighet, främja samarbete 
med tredjeländer som företar olje- och 
gasverksamhet till havs i samma 
havsområden som medlemsstater 
inbegripet, i förekommande fall, inom 
ramverket för regionala havskonventioner.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i nära samarbete med 
medlemsstaterna främja samarbete med 
tredjeländer som företar olje- och 
gasverksamhet till havs i samma 
havsområden som medlemsstater 
inbegripet, i förekommande fall, inom 
ramverket för regionala havskonventioner.

1. Kommissionen ska i nära samarbete med 
medlemsstaterna främja, och vid behov 
genomföra, samarbete med tredjeländer 
som företar olje- och gasverksamhet till 
havs i samma havsområden som 
medlemsstater inbegripet, i förekommande 
fall, inom ramverket för regionala 
havskonventioner.

Or. lt

Ändringsförslag 410
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma säkerheten i 
olje- och gasverksamheter i vatten 
tillhörande tredjeländer som ligger i 
anslutning till medlemsstaters vatten, och 
stödja ett samordnat tillvägagångssätt för 
ömsesidigt utbyte av erfarenhet och 
främjande av förebyggande åtgärder och 
regionala beredskapsplaner.

2. Kommissionen ska främja ett samordnat 
tillvägagångssätt för ömsesidigt utbyte av 
erfarenhet med tredjeländer, särskilt i 
fråga om olycksförebyggande åtgärder och 
beredskapsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska främja höga 
säkerhetsstandarder för olje- och 
gasverksamhet till havs på internationell 
nivå i lämpliga globala och regionala 
forum, inklusive de med avseende på 
arktiska vatten.

3. Kommissionen ska främja höga 
säkerhets- och miljöstandarder för olje-
och gasverksamhet till havs på 
internationell nivå i alla lämpliga globala 
och regionala forum.

Or. en

Motivering

Miljön bör inkluderas.

Ändringsförslag 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen, EU:s forum för 
offshore-myndigheter samt berörda 
behöriga myndigheter ska samarbeta med 
andra internationella forum och EU-
operatörer för att uppmuntra 
tillämpningen av högsta möjliga 
säkerhets- och miljökrav i hela världen.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att genomdriva krav på att EU-baserade företags internationella 
verksamhet ska uppfylla EU-standarder, särskilt eftersom operatörerna måste uppfylla 
lagstiftningen i det land/den jurisdiktion där de är verksamma. Operatörerna måste 
emellertid se till att de tillämpar erkänd bästa praxis i all sin verksamhet samtidigt som de 
respekterar lokal lagstiftning. Detta måste noga övervakas av kommissionen och unionens 
forum för offshore-myndigheter.
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Ändringsförslag 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) initieras för att tygla en begynnande
allvarlig olycka inom anläggningen, eller 
inom undantagszonen, som har inrättats 
av medlemsstaten omkring anläggningens 
omkrets, eller för brunnshuvudet under 
vattenytan,

(a) kunna aktiveras som reaktion på en 
allvarlig olycka som sker inom 
anläggningen, som inbegriper en 
anläggning eller ansluten infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 414
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) initieras för att tygla en begynnande 
allvarlig olycka inom anläggningen, eller
inom undantagszonen, som har inrättats av 
medlemsstaten omkring anläggningens 
omkrets, eller för brunnshuvudet under 
vattenytan,

(a) kunna aktiveras i syfte att förhindra 
eskalering eller begränsa konsekvenserna 
av en olycka i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs inom en 
undantagszon som har inrättats av 
medlemsstaten omkring anläggningens 
omkrets, brunnshuvudet under vattenytan 
eller rörledningen,

Or. en

Ändringsförslag 415
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) initieras för att tygla en begynnande 
allvarlig olycka inom anläggningen, eller 
inom undantagszonen, som har inrättats 
av medlemsstaten omkring anläggningens 
omkrets, eller för brunnshuvudet under 
vattenytan,

(a) kunna aktiveras som reaktion på en 
olycka som inbegriper en anläggning eller
ansluten infrastruktur,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ska drivas i enlighet med den externa 
beredskapsplanen när olyckan har eskalerat 
bortom anläggningen.

(b) vara förenlig med den externa 
beredskapsplanen när olyckan har eskalerat 
och det är nödvändigt att komplettera den 
interna beredskapsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 417
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ska drivas i enlighet med den externa 
beredskapsplanen när olyckan har eskalerat 
bortom anläggningen.

(b) vara förenlig med den externa 
beredskapsplanen när olyckan har eskalerat 
och det är nödvändigt att komplettera den 
interna beredskapsplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatören ska underhålla utrustning 
och expertis för att planen ska vara
tillgänglig vid alla tidpunkter och, om så är 
nödvändigt, dela den med medlemsstaten 
vid genomförandet av den externa 
beredskapsplanen.

2. Operatören ska se till att utrustning och 
expertis av betydelse för planen är
tillgänglig vid alla tidpunkter och, om så är 
nödvändigt, delas med den berörda
medlemsstaten vid genomförandet av den 
externa beredskapsplanen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den interna beredskapsplanen ska 
utarbetas i överensstämmelse med 
bestämmelserna i bilaga V, och uppdateras 
i enlighet med varje förändring av 
riskbedömningen av större faror i 
brunnsplanen eller rapporten om större 
faror i förekommande fall. Alla sådana
uppdateringar ska meddelas den 
myndighet som är ansvarig för att 
utarbeta de externa beredskapsplanerna för 
det berörda området.

3. Den interna beredskapsplanen ska 
utarbetas i överensstämmelse med 
bestämmelserna i bilaga V, och uppdateras 
i enlighet med varje relevant förändring av 
riskbedömningarna i rapporten om större 
faror eller i de anmälningar som ska 
lämnas in i enlighet med bilaga II. 
Väsentliga uppdateringar ska meddelas 
relevanta myndigheter med ansvar för de 
externa beredskapsplanerna för det berörda 
området.

Or. en

Motivering

Inte alla uppdateringar av interna planer behöver återges i uppdateringar av de externa 
beredskapsplanerna.
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Ändringsförslag 420
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den interna beredskapsplanen ska 
utarbetas i överensstämmelse med 
bestämmelserna i bilaga V, och uppdateras 
i enlighet med varje förändring av 
riskbedömningen av större faror i 
brunnsplanen eller rapporten om större 
faror i förekommande fall. Alla sådana
uppdateringar ska meddelas den myndighet 
som är ansvarig för att utarbeta de externa 
beredskapsplanerna för det berörda 
området.

3. Den interna beredskapsplanen ska 
utarbetas i överensstämmelse med 
bestämmelserna i bilaga V, och uppdateras 
i enlighet med varje förändring av 
riskbedömningen av större faror i 
brunnsplanen eller rapporten om större 
faror i förekommande fall. Väsentliga
uppdateringar ska meddelas den myndighet 
som är ansvarig för att utarbeta de externa 
beredskapsplanerna för det berörda 
området.

Or. en

Ändringsförslag 421
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Interna beredskapsplaner ska 
integreras med andra bestämmelser som 
hänför sig till skydd och räddning av 
personal från den drabbade anläggningen 
i syfte att säkerställa goda utsikter till 
överlevnad.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser ingår i den interna beredskapsplanen (se bilaga V). Därmed är denna 
punkt överflödig och bör strykas.



PE494.690v01-00 170/269 AM\911374SV.doc

SV

Ändringsförslag 422
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanens effektivitet.

5. Operatören ska regelbundet, och minst 
en gång om året, testa den interna 
beredskapsplanen för att kontrollera att 
beredskapsutrustningen och -kapaciteten 
fungerar effektivt och garantera en hög 
säkerhets- och prestandanivå i samband 
med evakuering, inneslutning och 
kontroll, återställande, sanering och 
bortskaffande.

Or. en

Ändringsförslag 423
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanens effektivitet.

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanen för att 
kontrollera att beredskapsutrustningen 
och -kapaciteten fungerar effektivt, och 
samtidigt ta fasta på betydelsen av att viss 
kritisk utrustning och kapacitet testas 
oftare än annan.

Or. en

Ändringsförslag 424
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Operatören ska göra den interna 
beredskapsplanen allmänt tillgänglig, 
även resultaten från testet av hur effektiv 
beredskapskapaciteten är.

Or. en

Ändringsförslag 425
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Operatören ska göra den interna 
beredskapsplanen allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 426
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Operatören ska göra den interna 
beredskapsplanen tillgänglig på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 427
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Forskning som minskar miljö-, hälso- och 

säkerhetsriskerna i samband med olje-
och gasverksamhet till havs

Operatörer och licensinnehavare ska 
årligen investera ett belopp motsvarande 
minst 5 % av investeringarna i olje- och 
gasprospektering i forskning och 
utveckling för att minska miljö-, hälso-
och säkerhetsriskerna i samband med 
olje- och gasverksamhet till havs.
Forskningsresultaten ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater ska utarbeta externa 
beredskapsplaner som omfattar alla 
havsbaserade olje- och gasinstallationer 
och potentiellt påverkade områden inom 
sina jurisdiktioner.

1. Medlemsstaterna ska utarbeta externa 
beredskapsplaner som omfattar alla 
havsbaserade olje- och gasanläggningar
eller ansluten infrastruktur och potentiellt 
påverkade områden inom sina 
jurisdiktioner. De externa 
beredskapsplanerna ska specificera 
operatörernas roll i de externa 
beredskapsinsatserna och operatörernas 
ansvar för kostnaderna för de externa 
beredskapsinsatserna.

Or. en

Ändringsförslag 429
Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De externa beredskapsplanerna ska 
specificera licensinnehavarnas och/eller 
operatörernas roll i och omedelbara 
finansiella bidrag till de externa 
beredskapsinsatserna samt hur de 
omedelbara kostnaderna för de externa 
beredskapsinsatserna ska tillgodoses.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa beredskapsplaner ska utarbetas 
genom samarbete med relevanta operatörer 
och, om så är lämpligt, licensinnehavare, 
och justeras i enlighet med den interna 
beredskapsplanen för anläggningarna, 
som är finns i, eller planeras att placeras i 
området i fråga. Varje uppdatering av de 
interna planerna som meddelas av en 
operatör ska tas med i beräkningen.

2. Externa beredskapsplaner ska utarbetas 
genom samarbete med relevanta operatörer 
och, om så är lämpligt, licensinnehavare, 
och justeras i enlighet med den nuvarande 
interna beredskapsplanen för befintliga 
eller planerade anläggningar eller 
ansluten infrastruktur i området i fråga. 
Varje uppdatering av de interna planerna 
som meddelas av en operatör ska tas med i 
beräkningen.

Or. en

Ändringsförslag 431
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa beredskapsplaner ska utarbetas 
genom samarbete med relevanta operatörer 
och, om så är lämpligt, licensinnehavare, 
och justeras i enlighet med den interna 
beredskapsplanen för anläggningarna, som 
är finns i, eller planeras att placeras i 
området i fråga. Varje uppdatering av de 
interna planerna som meddelas av en 
operatör ska tas med i beräkningen.

2. Externa beredskapsplaner ska utarbetas 
genom samarbete med relevanta operatörer 
och, om så är lämpligt, licensinnehavare, 
och justeras i enlighet med den interna 
beredskapsplanen för anläggningarna, som 
finns i, eller planeras att placeras i området 
i fråga. Varje uppdatering av de interna 
planerna som meddelas av en operatör ska 
tas med i beräkningen, och operatörerna 
ska hållas fullt underrättade om alla 
ändringar i de externa 
beredskapsplanerna som påverkar dem.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Externa beredskapsplaner ska utarbetas i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
bilaga I och V, och göras tillgängliga för 
kommissionen och allmänheten, om så är 
lämpligt.

3. Externa beredskapsplaner ska utarbetas i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
bilaga V, och göras tillgängliga för 
kommissionen, forumet för offshore-
myndigheter och allmänheten. När 
medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sin 
jurisdiktion gör de externa 
beredskapsplanerna tillgängliga ska de se 
till att den offentliggjorda informationen 
inte utgör någon risk för säkerheten på 
olje- och gasanläggningar till havs och 
för deras drift.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till bilaga I bör strykas eftersom den inte är relevant för bestämmelserna i 
artikel 30.3. Förslaget bör även kompletteras med text som flyttas från artikel 23.3. På grund 
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av exempelvis säkerhetsskäl vill kanske inte medlemsstaterna publicera namn och 
personuppgifter för personer som är involverade i olje- och gasverksamhet till havs.

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppnå en hög nivå av 
efterlevnad och interoperabilitet för 
beredskapsutrustning och expertis mellan 
alla medlemsstater i en geografisk region, 
samt längre bort i förekommande fall. 
Medlemsstater ska uppmuntra industrin att 
utveckla kompatibla 
beredskapsinstrument i denna punktens
anda.

4. Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sin 
jurisdiktion ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppnå en hög nivå av 
efterlevnad och interoperabilitet för 
beredskapsutrustning och expertis mellan 
alla medlemsstater i en geografisk region, 
samt längre bort i förekommande fall. 
Berörda medlemsstater ska uppmuntra 
industrin att utveckla kompatibel 
beredskapsutrustning och -service i denna 
punkts anda.

Or. en

Ändringsförslag 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade 
register om beredskapsresurser som finns 
tillgängliga på deras territorium, eller i 
deras jurisdiktion, av både offentliga och 
privata enheter. Dessa uppgifter ska göras 
tillgängliga för de andra medlemsstaterna
och, på en ömsesidig basis, med
angränsande tredjeländer och 
kommissionen.

6. Berörda medlemsstater ska hålla 
uppdaterade register om 
beredskapsutrustning och -service som 
finns tillgänglig på deras territorium, eller i 
deras jurisdiktion, av både offentliga och 
privata enheter. Dessa uppgifter ska på 
begäran göras tillgängliga för andra 
medlemsstater, forumet för offshore-
myndigheter och, på en ömsesidig basis, 
angränsande tredjeländer och 
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kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna och operatörerna ska 
regelbundet testa sin beredskap att agera 
snabbt vid olje- och gasolyckor till havs.

7. Berörda medlemsstater samt
operatörerna ska regelbundet testa sin 
beredskap att agera snabbt vid olje- och 
gasolyckor till havs.

Or. en

Ändringsförslag 436
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Operatören ska omedelbart meddela de 
relevanta myndigheterna om större 
olyckor, eller om en situation med direkt 
risk för en allvarlig olycka. Meddelandet 
bör inbegripa omständigheterna kring 
olyckan och dess förutsedda 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 437
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I händelse av en olycka ska de relevanta 
myndigheterna vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att olyckan 
eskalerar och begränsa dess följder i 
samarbete med de berörda operatörerna.

2. I händelse av en allvarlig olycka ska 
operatören vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att förhindra att olyckan eskalerar och 
begränsa dess följder. Operatören kan få 
hjälp av medlemsstatens behöriga 
myndigheter, som kan tillhandahålla 
ytterligare resurser.

Or. en

Ändringsförslag 438
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av en allvarlig olycka som 
överstiger de nationella 
insatskapaciteterna kan en drabbad 
medlemsstat begära ytterligare hjälp från 
medlemsstater och Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån genom unionens 
civilskyddsmekanism som inrättades 
genom rådets beslut 2007/779/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Det är tveksamt om begäran om hjälp är något som måste regleras genom lagstiftning, och 
därför kan denna punkt utgå.

Ändringsförslag 439
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under loppet av nödåtgärden ska 
medlemsstaten insamla den information 
som är nödvändig för en fullständig 
analys av olyckan.

utgår

Or. en

Motivering

Vilka uppgifter som måste samlas in och rapporteras anges i kapitel V, och denna punkt kan 
därför utgå.

Ändringsförslag 440
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under loppet av nödåtgärden ska 
medlemsstaten insamla den information 
som är nödvändig för en fullständig analys 
av olyckan.

4. Under loppet av nödåtgärden ska 
medlemsstaten se till att den information 
som är nödvändig för en fullständig analys 
av olyckan samlas in.

Or. en

Ändringsförslag 441
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När gränsöverskridande effekter för olje-
och gasolyckor till havs är förutsebara ska 
medlemsstaterna göra information 
tillgänglig för kommissionen och
potentiellt drabbade medlemsstater, eller 
tredjeländer på ömsesidig grund, och ta 

1. När gränsöverskridande effekter för olje-
och gasolyckor till havs är förutsebara ska 
de berörda medlemsstaterna utbyta
information med potentiellt drabbade 
medlemsstater eller angränsande 
tredjeländer vid framtagandet av sina
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identifierade risker i beaktande vid 
framtagandet av den externa 
beredskapslanen. Medlemsstaterna ifråga 
ska koordinera sina beredskapsplaner för 
att underlätta gemensamma åtgärder vid en 
olycka.

externa beredskapsplaner, samt enas om 
arrangemang för att samordna 
genomförandet av sina externa 
beredskapsplaner och därigenom
underlätta gemensamma åtgärder vid en 
olycka. 

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt, eller ändamålsenligt, för kommissionen att involveras i bilaterala 
överenskommelser och arrangemang avseende hantering av incidenter, förutom att veta att 
överenskommelserna existerar.

Ändringsförslag 442
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska samordna åtgärder 
för områden bortom unionens gränser för 
att förhindra potentiella negativa 
konsekvenser från olje- och gasverksamhet 
till havs.

2. De berörda medlemsstaterna ska 
samordna åtgärder för områden bortom 
unionens gränser för att förhindra 
potentiella negativa konsekvenser från 
olje- och gasverksamhet till havs.

Or. en

Ändringsförslag 443
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska regelbundet testa 
sin beredskap för att effektivt hantera 
olyckor i samarbete med potentiellt 
drabbade medlemsstater, relevanta EU-
byråer eller tredjeländer. Kommissionen 

3. De berörda medlemsstaterna ska 
regelbundet testa sin beredskap för att 
effektivt hantera olyckor i samarbete med 
andra potentiellt drabbade medlemsstater, 
relevanta EU-byråer eller angränsande 
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kan bidra till övningar som fokuserar på 
testning av gränsöverskridande och 
unionsrelaterade mekanismer för 
nödsituationer.

tredjeländer. Kommissionen kan bidra till 
övningar som fokuserar på testning av 
gränsöverskridande och unionsrelaterade 
mekanismer för nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 444
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I händelse av en allvarlig olycka, eller 
ett förestående hot om en sådan, som 
orsakar eller kan orsaka 
gränsöverskridande effekter, ska 
medlemsstaten vars jurisdiktion 
nödsituationen har skett i, utan dröjsmål, 
meddela kommissionen och de 
medlemsstater som kan påverkas av 
nödsituationen.

4. I händelse av en allvarlig olycka, eller 
ett förestående hot om en sådan, som 
orsakar eller kan orsaka 
gränsöverskridande effekter, ska 
medlemsstaten vars jurisdiktion 
nödsituationen har skett i, utan dröjsmål, 
meddela de medlemsstater som kan 
påverkas av nödsituationen samt 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 445
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska inrätta sanktioner mot 
industrins överträdelser av denna 
förordning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstater med olje- och 
gasverksamhet till havs inom sin 
jurisdiktion ska inrätta sanktioner mot 
operatörer som överträder denna 
förordning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna sanktionerna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
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Or. en

Ändringsförslag 446
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
35 i denna förordning för att anpassa 
kraven till den senaste utvecklingen av 
relevant teknik och förfaranden i bilaga I–
VI.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
35 i denna förordning för att anpassa 
kraven till den senaste utvecklingen av 
relevant teknik och förfarandena i 
punkterna 3, 4 och 5 i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 447
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får också anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 35 
i denna förordning för exakt tillämpning 
av kraven i förordningen med avseende 
på

utgår

(a) uppgifter som ska anges i en anmälan 
om utformning eller en rapport om risk 
för allvarlig olycka som anges i 
punkterna 1, 2, 3, 6 bilaga II,
(b) anmälan om brunns-/kombinerade 
verksamheter som anges i punkterna 4 
och 7 bilaga II,
(c) krav avseende verifiering från 
oberoende tredje part som anges i punkt 5 
d bilaga II, för behöriga myndigheters 
funktionssätt och organisation såsom 
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anges i bilaga III, och
"THIS PARAGRAPH IS MISSING OR 
IS NOT IN THE RIGHT PLACE. "
(d) krav med avseende på operatörers 
förhindrande av större faror såsom anges 
i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Om dessa element blir föremål för delegerade akter blir det svårt att regelbundet uppdatera 
dem utifrån materiella, tekniska eller utrustningsrelaterade förändringar som behöver tas i 
beaktande. Bilagorna bör därför ange minimikrav, och de behöriga myndigheterna bör 
åläggas att uppdatera och förbättra standarder, vilket kan innefatta ytterligare 
informationskrav utöver det som anges i bilagorna.

Ändringsförslag 448
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får också anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 35 i 
denna förordning för exakt tillämpning av 
kraven i förordningen med avseende på

2. Kommissionen får anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 35 i denna 
förordning, och efter samråd med EU:s 
myndighetsgrupp, industrin och 
fackföreningar, för att precisera 
tillämpningen av kraven i förordningen 
med avseende på

Or. en

Ändringsförslag 449
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artikel 34 ska ges kommissionen för en 
obestämd tidsperiod från det att denna 
förordning träder i kraft.

2. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artikel 34 ska ges kommissionen för en 
tidsperiod av fem år från det att denna 
förordning träder i kraft.

Kommissionen ska utarbeta en rapport
om delegeringen av befogenheter senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 450
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artikel 34 ska ges kommissionen för en 
obestämd tidsperiod från det att denna 
förordning träder i kraft.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter
som avses i artikel 34 ska ges till
kommissionen för en period på tre år från 
och med den …
*Det datum då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Motivering

Om de här kraven kvarstår bör de ha en fastställd tidsperiod.

Ändringsförslag 451
Vicky Ford



PE494.690v01-00 184/269 AM\911374SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 34 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
motsatt sig detta inom två månader från det 
datum då akten delgetts Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Perioden ska förlängas 
med två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 34 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
motsatt sig detta inom två månader från det 
datum då akten delgetts Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Perioden ska förlängas 
med tre månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 452
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 2.1 b i det direktivet ska ersättas 
med följande

1. Innan direktiv 2004/35/EG ändras ska
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning för att fastställa 
hur en utökning av direktivets geografiska 
räckvidd kommer att påverka alla sektorer 
inom sjöfartsindustrin. Kommissionen ska 
garantera fullständiga samråd med de 
berörda sektorerna, bland annat 
fiskeindustrin och försäkringsbranschen.

Or. en

Motivering

Direktivet om miljöansvar (direktiv 2004/35/EG) är tillämpligt på alla industrigrenar inom 
sjöfartssektorn, inte bara olje- och gasindustrin. Eventuella ändringar av denna förordning 
kommer därför oundvikligen att påverka andra industrigrenar inom sjöfartssektorn, särskilt 
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fiskeindustrin. Kommissionen måste se till att direktivet om miljöansvar fortfarande fungerar 
praktiskt och effektivt för de berörda sektorerna.

Ändringsförslag 453
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 2.1 b i det direktivet ska ersättas 
med följande

1. När det gäller olje- och gasverksamhet 
till havs ska artikel 2.1 b i det direktivet 
ska ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Ändringsförslag till direktiv 2008/99/EG 
om skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser
Direktiv 2008/99/EG ändras härmed 
enligt följande:
(1) I artikel 3 ska följande led ändras:
”(h) Att genom någon form av handling 
orsaka en betydande försämring av en 
livsmiljö inom ett skyddsområde, inklusive 
en allvarlig olycka som orsakats av olje-
och gasverksamhet till havs.”
(2) I bilaga A ska följande strecksats 
läggas till:
”– Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EU om säkerhet för 
prospekterings-, undersöknings-, och 
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produktionsverksamhet för olja och gas 
till havs.”

Or. en

Ändringsförslag 455
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Rapporter till Europaparlamentet och 

rådet
Senast den 20 december 2013 ska 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet lämna in en rapport om tillgången 
till instrument för ekonomisk säkerhet, 
som åtföljs av förslag till bestämmelser 
för att underlätta tillhandahållandet av 
ekonomisk säkerhet.
Senast den 20 december 2013 ska 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet lämna in en rapport om lämpliga 
mekanismer för att se till att EU-baserade 
företag verkar globalt i enlighet med 
kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 456
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operatörer av anläggningar ska efterleva 
denna förordning i dess helhet inom två år
efter att den har trätt i kraft med följande 

Operatörer av anläggningar ska efterleva 
detta direktiv i dess helhet inom [tre] år
efter att det har trätt i kraft, med följande 
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undantag: undantag:

Or. en

Motivering

Om rättsakten får formen av ett direktiv kan det vara på sin plats med tre år.

Ändringsförslag 457
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operatörer av anläggningar ska efterleva 
denna förordning i dess helhet inom två år
efter att den har trätt i kraft med följande 
undantag:

Operatörer av anläggningar ska efterleva 
denna förordning i dess helhet inom tre år
efter att den har trätt i kraft med följande 
undantag:

Or. en

Ändringsförslag 458
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 38 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Operatörer av icke-producerande 
anläggningar som befinner sig under 
kontrakt, men inte ännu är etablerade på 
plats, ska efterleva denna förordning inom 
ett år efter det att den har trätt i kraft, eller 
tidigare, genom avtal med den behöriga 
myndigheten.

(a) Operatörer av icke-producerande 
anläggningar ska efterleva detta direktiv
inom två år efter det att det har trätt i kraft, 
eller tidigare, genom avtal med den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Om rättsakten får formen av ett direktiv kan det vara på sin plats med två år.
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Ändringsförslag 459
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 38 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatörer av planerade anläggningar 
ska till fullo iaktta denna förordning, 
såvida inget annat har överenskommits 
med den behöriga myndigheten, och i inget 
fall senare än ett år efter det att den har 
trätt i kraft.

(b) Operatörer av planerade 
produktionsanläggningar ska till fullo 
iaktta detta direktiv, såvida inget annat har 
överenskommits med den behöriga 
myndigheten, och i inget fall senare än 
två år efter det att det har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Om rättsakten får formen av ett direktiv kan det vara på sin plats med två år.

Ändringsförslag 460
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 38 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatörer av planerade anläggningar
ska till fullo iaktta denna förordning, 
såvida inget annat har överenskommits 
med den behöriga myndigheten, och i inget 
fall senare än ett år efter det att den har 
trätt i kraft.

(b) Operatörer av planerade 
produktionsanläggningar ska till fullo 
iaktta denna förordning, såvida inget annat 
har överenskommits med den behöriga 
myndigheten, och i inget fall senare än 
ett år efter det att den har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 461
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 38 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Brunnsoperatörer ska till fullo iaktta 
denna förordning inom tre månader efter 
det att den har trätt i kraft, eller tidigare 
genom överenskommelse med den 
behöriga myndigheten.

(c) Brunnsoperatörer ska till fullo iaktta 
detta direktiv inom [12] månader efter det 
att den har trätt i kraft, eller tidigare genom 
överenskommelse med den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Om lagstiftningen får formen av ett direktiv kan det vara på sin plats med 12 månader.

Ändringsförslag 462
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 38 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intill dess att EU antagit föreskrifter om 
ekonomisk säkerhet ska medlemsstaterna 
fastställa vilka instrument (bl.a. 
försäkring, reservfonder, bankgarantier 
och/eller riskdelning) som är lämpliga för 
att säkerställa att operatörerna påvisar sin 
förmåga att betala för konsekvenserna av 
skador som deras verksamhet för med sig 
under alla faser av projekt till havs 
(prospektering, drift och avveckling). 
Medlemsstaterna ska senast ett år efter 
det att denna förordning trätt i kraft 
anmäla vilka instrument som fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 463
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänt deltagande i anslutning till 
tillstånd enligt direktiv 94/22/EG

Allmänt deltagande enligt direktiv 
2001/42/EG, direktiv 85/337/EEG, 
direktiv 92/43/EEG och 
direktiv 79/409/EEG

Or. en

Motivering

Som det antyddes i kommentarerna till artikel 5 bör detta krav inskränkas till nuvarande krav 
på allmänt deltagande. Rubriken har därför ändrats i enlighet med detta.

Ändringsförslag 464
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) allmänheten informeras om inlämning 
av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen genom offentliga kungörelser 
eller andra lämpliga medel såsom 
elektronisk media när det finns tillgängligt, 
och att relevant information om sådana 
förslag görs tillgängliga till allmänheten, 
inbegripet bland annat information om 
rätten att delta, och till vem kommentarer 
eller frågor kan inlämnas,

(a) allmänheten informeras om inlämning 
av licensansökningar till medlemsstater 
genom offentliga kungörelser via de 
behöriga myndigheternas webbplatser 
eller genom andra lämpliga medel såsom 
elektronisk media när det finns tillgängligt, 
och att relevant information om sådana 
förslag görs tillgängliga till allmänheten, 
inbegripet bland annat information om 
rätten att delta, och till vem kommentarer 
eller frågor kan inlämnas,

Or. ro

Ändringsförslag 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a



AM\911374SV.doc 191/269 PE494.690v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) allmänheten informeras om inlämning 
av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen genom offentliga kungörelser 
eller andra lämpliga medel såsom 
elektronisk media när det finns 
tillgängligt, och att relevant information 
om sådana förslag görs tillgängliga till 
allmänheten, inbegripet bland annat 
information om rätten att delta, och till 
vem kommentarer eller frågor kan 
inlämnas,

a) allmänheten informeras om inlämning 
av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen genom offentliga kungörelser 
eller andra lämpliga medel såsom 
exempelvis, men inte uteslutande, 
elektroniska medier, och att relevant 
information om sådana förslag görs 
tillgängliga till allmänheten, inbegripet 
bland annat information om rätten att delta, 
och till vem kommentarer eller frågor kan 
inlämnas,

Or. lt

Ändringsförslag 466
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) allmänheten informeras om inlämning 
av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen genom offentliga kungörelser 
eller andra lämpliga medel såsom 
elektronisk media när det finns tillgängligt, 
och att relevant information om sådana 
förslag görs tillgängliga till allmänheten, 
inbegripet bland annat information om 
rätten att delta, och till vem kommentarer 
eller frågor kan inlämnas,

(a) allmänheten informeras om 
inlämningen av relevanta ansökningar till 
medlemsstater, antingen genom offentliga 
kungörelser eller andra lämpliga medel 
såsom elektronisk media när det finns 
tillgängligt, och att relevant information 
om sådana förslag görs tillgängliga till 
allmänheten, inbegripet bland annat 
information om rätten att delta, och till 
vem kommentarer eller frågor kan 
inlämnas,

Or. en

Motivering

Delete ‘licensing’, to extend the provisions to other relevant submissions.
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Ändringsförslag 466
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) allmänheten informeras om inlämning
av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen genom offentliga kungörelser 
eller andra lämpliga medel såsom 
elektronisk media när det finns tillgängligt, 
och att relevant information om sådana 
förslag görs tillgängliga till allmänheten, 
inbegripet bland annat information om 
rätten att delta, och till vem kommentarer 
eller frågor kan inlämnas,

(a) allmänheten informeras om 
inlämningen av relevanta ansökningar till 
medlemsstater, antingen genom offentliga 
kungörelser eller andra lämpliga medel 
såsom elektronisk media när det finns 
tillgängligt, och att relevant information 
om sådana förslag görs tillgängliga till 
allmänheten, inbegripet bland annat 
information om rätten att delta, och till 
vem kommentarer eller frågor kan 
inlämnas,

Or. en

Motivering

Ordet ”licensansökningar” får utgå för att också andra relevanta ansökningar ska omfattas 
av föreskriften.

Ändringsförslag 467
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) allmänheten är berättigad att lämna 
kommentarer och åsikter när alla alternativ 
står öppna, innan beslut om 
licensansökningar har fattats,

(b) allmänheten är berättigad att lämna 
kommentarer och åsikter när alla alternativ 
står öppna, innan beslut om ansökningar
har fattats,

Or. en

Motivering

Utbyte av ”licensansökningar” – se kommentarerna till punkt 1 a.
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Ändringsförslag 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) medlemsstaterna ska, efter att ha gått 
igenom kommentarerna och åsikterna från 
allmänhetens sida, vidta rimliga åtgärder 
för att informera allmänheten om besluten 
som har fattats och orsakerna och 
övervägandena som de besluten grundar 
sig på, inklusive information om 
allmänhetens deltagandeprocess.

d) medlemsstaterna ska, efter att ha gått 
igenom kommentarerna och åsikterna från 
allmänhetens sida, informera allmänheten 
om besluten som har fattats och orsakerna 
och övervägandena som de besluten 
grundar sig på, inklusive information om 
allmänhetens deltagandeprocess.

Or. lt

Ändringsförslag 469
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rimliga tidsramar ska fastställas, vilka 
ger tillräckligt med tid för vart och ett av 
de olika stegen för allmänhetens 
deltagande. Medlemsstaten ska identifiera 
den allmänhet som är berättigad att delta 
för syftena i punkt 1, inbegripet relevanta 
icke-statliga organisationer som uppfyller 
eventuella krav som åläggs i nationell lag, 
som t. ex. de som främjar miljöskydd, eller 
säkerhet till havs.

2. Rimliga tidsramar ska fastställas, vilka 
ger tillräckligt med tid för vart och ett av 
de olika stegen för allmänhetens 
deltagande. Medlemsstaterna ska 
identifiera den allmänhet som är berättigad 
att delta för syftena i punkt 1, inbegripet 
eventuella relevanta icke-statliga 
organisationer som uppfyller eventuella 
krav som åläggs i nationell lag, som t. ex. 
de som främjar miljöskydd, eller säkerhet 
till havs.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – rubrik1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på dokument med avseende på 
medgivandeförfarandet

Information som ska inlämnas i en 
anmälan om utförande för eller 
förflyttning av en produktionsanläggning

Or. en

Ändringsförslag 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Bilaga 2 – rubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven på information som uppställs i 
denna bilaga är minimikrav. De behöriga 
myndigheterna ska ta i beaktande 
utvecklingen av god praxis och får när 
som helst begära ytterligare information 
för att återspegla relevant material, 
tekniska förändringar eller förändringar 
avseende utrustningen som behöver tas i 
beaktande. Europeiska unionens grupp av 
myndigheter för olje- och gasverksamhet 
till havs är ett av sätten att identifiera och 
dela med sig av sådan utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 472
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan om utförande för en 
produktionsanläggning i enlighet med 
artikel 9 ska åtminstone innehålla följande 
information

Anmälan om utförande för och förflyttning 
av en föreslagen produktionsanläggning i 
enlighet med artikel 9 ska åtminstone 
innehålla följande information

Or. en

Ändringsförslag 473
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) en beskrivning av processen som 
används för utformningsverksamheten, de 
relevanta standarder som används och 
utformningsalternativen som frambringas 
av denna process,

(2) en beskrivning av 
konstruktionsfilosofin och processen för 
produktionsverksamheten, alltifrån 
ursprungsidén till den utformning som 
delges eller valet av en befintlig 
anläggning, de relevanta standarder som 
används och utformningskoncepten som
tas med i processen,

Or. en

Ändringsförslag 474
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) en demonstration av att koncepten 
minskar de större riskerna till en godtagbar 
nivå,

(4) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) en beskrivning av anläggningen och 
förhållandena vid dess avsedda 
lokalisering, varvid hänsyn ska tas till 
anläggningens ålder och dess tilltänkta 
framtida livslängd,

Or. en

Ändringsförslag 476
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) en allmän beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet genom vilket 
de avsedda riskkontrollåtgärderna för 
större faror ska upprätthållas på ett 
effektivt sätt, inbegripet det system för 
oberoende kontroll som ska väljas.

(7) en allmän beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet genom vilket 
de avsedda riskkontrollåtgärderna för 
större faror ska upprätthållas på ett 
effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Kontrollen måste påbörjas så snart som möjligt, annars kommer den inte att ha någon 
verkan.

Ändringsförslag 477
Alyn Smith

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) en allmän beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet genom vilket 
de avsedda riskkontrollåtgärderna för 
större faror ska upprätthållas på ett 
effektivt sätt, inbegripet det system för 
oberoende kontroll som ska väljas.

(7) en allmän beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet genom vilket 
de avsedda riskkontrollåtgärderna för 
större faror ska upprätthållas på ett 
effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 478
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) en beskrivning av systemet för 
oberoende kontroll och en inledande 
förteckning över säkerhetsavgörande 
aspekter och den prestanda som krävs av 
dem,

Or. en

Ändringsförslag 479
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) om en befintlig 
produktionsanläggning ska flyttas till ett 
annat läge för att tjäna en annan 
produktionsverksamhet, en motivering 
som påvisar att anläggningen lämpar sig 
för den föreslagna 
produktionsverksamheten,
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Or. en

Ändringsförslag 480
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 1 – punkt 1 – led 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) om en icke-producerande anläggning 
ska ändras till en produktionsanläggning, 
en motivering som påvisar att 
anläggningen lämpar sig för denna 
omvandling. 

Or. en

Ändringsförslag 481
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en beskrivning av anläggningen och 
ansluten infrastruktur, samt andra sådana 
strukturer, inklusive brunnar som är 
anslutna till den,

(3) en beskrivning av anläggningen och 
ansluten infrastruktur och dess eventuella 
anknytning till andra anläggningar eller 
ansluten infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 482
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) en demonstration av att alla större faror (4) en demonstration av att alla större faror 
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har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en 
större fara inträffar mot personer och 
miljön,

har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, inklusive 
eventuella begränsningar för säker drift 
av miljömässig, meteorologisk och 
havsbottensrelaterad natur, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en 
större fara inträffar mot personer och 
miljön, häri ska även ingå en utvärdering 
av vilka luckor som finns i beredskapen 
mot eventuella oljeutsläpp,

Or. en

Ändringsförslag 483
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att 
en större fara inträffar mot personer och 
miljön,

(4) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder, bland dem hithörande 
säkerhetsavgörande aspekter, är lämpliga 
och kommer att fortsätta vara det, för att 
minska risker till en godtagbar nivå för att 
en större fara inträffar mot personer och 
miljön,

Or. en

Ändringsförslag 484
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) uppgifter om anläggningen och 
arrangemang för att säkerställa kontroll 

(6) uppgifter om utrustningen och 
arrangemang för att säkerställa kontroll 
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över brunnen, processäkerhet, inneslutning 
av farliga substanser, förhindrande av eld 
och explosion, skydd för arbetsstyrkan mot 
farliga substanser och skydd av miljön mot 
en förestående större riskfylld händelse (i 
linje med den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V),

över brunnen (i tillämpliga fall), 
processäkerhet, inneslutning av farliga 
substanser, förhindrande av eld och 
explosion, skydd för arbetsstyrkan mot 
farliga substanser och skydd av miljön mot 
en förestående större riskfylld händelse (i 
linje med den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V),

Or. en

Ändringsförslag 485
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) uppgifter om arrangemang för att 
skydda personer på plattformen från större 
faror, och för att ombesörja säker 
evakuering av dem och räddning, och för 
underhåll av kontrollsystem i syfte att 
förhindra skada på anläggningen och 
miljön i händelse av att samtlig personal 
evakueras,

(7) uppgifter om arrangemang för att 
skydda personer på anläggningen från 
större faror, och för att ombesörja säker 
evakuering av dem och räddning, och 
arrangemang för underhåll av 
kontrollsystem i syfte att förhindra skada 
på anläggningen och miljön i händelse av 
att samtlig personal evakueras,

Or. en

Ändringsförslag 486
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) relevanta lagar, standarder och 
vägledningar som används för byggande 
och driftsättning av anläggningen,

(8) uppgifter om relevanta lagar, 
standarder och vägledningar som används 
för byggande och driftsättning av 
anläggningen,

Or. en
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Ändringsförslag 487
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) information om
säkerhetshanteringssystem för drift, 
underhåll, modifiering och 
kontrollsystem, inbegripet de 
huvudsakliga driftsbegränsningarna för 
anläggningen som ska kontrolleras av 
ledningssystemet,

(9) en beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet för driften, 
underhållet och modifieringar,

Or. en

Motivering

Detta har överförts till kravförteckningen från artikel 9.

Ändringsförslag 488
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) information om kontrollsystemet i 
enlighet med sektion 5.2 i denna bilaga,

(10) ingående uppgifter om 
kontrollsystemet i enlighet med sektion 5.2 
i denna bilaga,

Or. en

Ändringsförslag 489
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) information som är relevant för kraven 
enligt denna förordning som upprättats 
enligt annan tillämplig unionslagstiftning, 
särskilt direktiven 92/91/EG och 
85/337/EEG,

(12) eventuell information som är relevant 
för kraven enligt denna förordning som 
upprättats enligt kraven på förhindrande 
av allvarliga olyckor i direktiv 92/91/EG, 

Or. en

Ändringsförslag 490
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) för olje- och gasverksamhet till havs 
avsedd att bedrivas från anläggningen, en 
beskrivning av aspekterna hos miljön som 
sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de identifierade potentiella 
miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i miljön, och en beskrivning 
av de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller 
motverka dem, inbegripande övervakning, 
varvid kraven kan uppfyllas med en 
beskrivning och bedömning i enlighet 
med direktiv 85/337/EEG och godtas av 
den behöriga myndigheten,

Or. en

Ändringsförslag 491
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) en stödjande intern beredskapsplan 
i enlighet med artikel 12,

Or. en

Ändringsförslag 492
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en 
större fara inträffar mot personer och 
miljön,

(5) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, inklusive 
eventuella begränsningar för säker drift 
av miljömässig, meteorologisk och 
havsbottensrelaterad natur, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en 
större fara inträffar mot personer och 
miljön, häri ska även ingå en utvärdering 
av vilka luckor som finns i beredskapen 
mot eventuella oljeutsläpp,

Or. en

Ändringsförslag 493
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder är lämpliga för att minska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en 

(5) en demonstration av att alla större faror 
har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras 
kontrollåtgärder, bland dem hithörande 
säkerhetsavgörande aspekter, är lämpliga 
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större fara inträffar mot personer och 
miljön,

och kommer att fortsätta vara det, för att
minska risker i en godtagbar utsträckning 
för att en större fara inträffar mot personer 
och miljön,

Or. en

Ändringsförslag 494
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) uppgifter om anläggningen och 
arrangemang för att säkerställa kontroll 
över brunnen, processäkerhet, inneslutning 
av farliga substanser, förhindrande av eld 
och explosion, skydd för arbetsstyrkan mot 
farliga substanser och skydd av miljön mot 
en förestående större riskfylld händelse (i 
linje med den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V),

(6) uppgifter om anläggningen och 
arrangemang för att säkerställa kontroll 
över brunnen och processäkerhet (i 
tillämpliga fall), inneslutning av farliga 
substanser, förhindrande av eld och 
explosion, skydd för arbetsstyrkan mot 
farliga substanser och skydd av miljön mot 
en förestående större riskfylld händelse (i 
linje med den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V),

Or. en

Ändringsförslag 495
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) uppgifter om arrangemang för att 
skydda personer på plattformen från större 
faror, för att ombesörja säker evakuering
av dem och återställande, och för 
underhåll av kontrollsystem i syfte att 
förhindra skada mot anläggningen och 
miljön i händelse av att samtlig personal 
evakueras,

(7) uppgifter om arrangemang för att 
skydda personer på anläggningen från 
större faror, och för att ombesörja säker 
evakuering och räddning av dem, och 
arrangemang för underhåll av 
kontrollsystem i syfte att förhindra skada 
på anläggningen och miljön i händelse av 
att samtlig personal evakueras,
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Or. en

Ändringsförslag 496
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) relevanta lagar, standarder och 
vägledningar som används för byggande 
och driftsättning av anläggningen,

(8) uppgifter om relevanta lagar, 
standarder och vägledningar som används 
för byggande och driftsättning av 
anläggningen,

Or. en

Ändringsförslag 497
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) en demonstration av att alla de större 
farorna har identifierats för alla 
verksamheter som anläggningen är kapabel 
att utföra, och att riskerna för en större 
riskfylld händelse mot personer och miljö 
minskas till en acceptabel nivå,

(9) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 498
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) uppgifter om begränsningar för säker 
drift av miljömässig, meteorologisk och 
havsbottensrelaterad natur, och om 
arrangemangen för att identifiera risker på 
havsbotten och marina faror såsom 
rörledningar och förtöjningar av 
angränsande anläggningar,

(10) uppgifter om eventuella
begränsningar för säker drift av 
miljömässig, meteorologisk och 
havsbottensrelaterad natur, och om 
arrangemangen för att identifiera risker på 
havsbotten och marina faror såsom 
rörledningar och förtöjningarna av 
angränsande anläggningar,

Or. en

Ändringsförslag 499
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) en översikt av operatörens strategi 
för att i enlighet med artikel 18 förhindra 
allvarliga olyckor,

Or. en

Ändringsförslag 500
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) information om
säkerhetshanteringssystemet för 
verksamheter, underhåll och modifiering,

(11) en beskrivning av 
säkerhetshanteringssystemet för driften, 
underhållet och modifieringar av 
anläggningen,

Or. en
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Ändringsförslag 501
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) information om kontrollsystemet i 
enlighet med sektion 5.2 i denna bilaga,

(12) ingående uppgifter om det oberoende
kontrollsystemet i enlighet med sektion 5.2 
i denna bilaga,

Or. en

Ändringsförslag 502
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) alla andra relevanta uppgifter, t.ex. när 
två, eller fler, anläggningar drivs 
tillsammans på ett sätt som påverkar 
potentialen för en större fara för någon, 
eller alla, anläggningar,

(13) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 503
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) en beskrivning av aspekterna hos 
miljön som sannolikt drabbas väsentligt, 
en bedömning av de identifierade 
potentiella miljöeffekterna, i synnerhet 
utsläpp av föroreningar i miljön, och en 
beskrivning av de tänkta tekniska och 

(14) eventuell information som är relevant 
för andra krav enligt denna förordning 
och som erhållits enligt kraven på 
förhindrande av allvarliga olyckor i 
direktiv 92/91/EG. 
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icke-tekniska åtgärderna för att 
förhindra, minska eller motverka dem, 
inbegripande övervakning.

Or. en

Motivering

Detta har överförts till kravförteckningen från artikel 9.

Ändringsförslag 504
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) för olje- och gasverksamhet till havs 
avsedd att bedrivas från anläggningen, en 
beskrivning av aspekterna hos miljön som 
sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de identifierade potentiella 
miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i miljön, och en beskrivning 
av de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller 
motverka dem, inbegripande övervakning, 
varvid kraven kan uppfyllas med en 
beskrivning och bedömning i enlighet 
med direktiv 85/337/EEG och godtas av 
den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 505
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) en stödjande intern beredskapsplan 
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i enlighet med artikel 12,

Or. en

Motivering

Texten överförd från artikel 9. Detta bör vara ett särskilt krav, eftersom det kommer att bli ett 
operativt dokument som anlitas i en nödsituation.

Ändringsförslag 506
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En brunnsanmälan ska i enlighet med 
artikel 13 innehålla minst följande 
information:

En anmälan om borrningsverksamhet ska 
i enlighet med artikel 13 innehålla minst 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 507
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Namnet på anläggningen som ska 
användas och ägaren.

(2) Namnet på anläggningen som ska 
användas och namnet på och adressen till 
ägaren av anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 508
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För olje- och gasverksamhet till havs 
avsedd att bedrivas från anläggningen, en 
beskrivning av aspekterna hos miljön som 
sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de identifierade potentiella 
miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i miljön, och en beskrivning 
av de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller 
motverka dem, inbegripande övervakning, 
varvid kraven kan uppfyllas med en 
beskrivning och bedömning i enlighet 
med direktiv 85/337/EEG och godtas av 
den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Detta hänför sig till den relevanta miljökonsekvensbedömningen, som bör inges som ett 
särskilt dokument eftersom den kanske redan bedömts skilt för sig.

Ändringsförslag 509
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) En stödjande intern beredskapsplan i 
enlighet med artikel 12.

Or. en

Motivering

Detta har överförts till kravförteckningen från artikel 9.

Ändringsförslag 510
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Uppgifter som identifierar brunnen och 
eventuell koppling till andra brunnar eller 
utvecklingar.

(3) Uppgifter som identifierar brunnen och 
eventuell koppling till anläggningar eller 
ansluten infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 511
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Information om brunnens 
arbetsprogram, inklusive dess driftsperiod, 
kontroll av barriärer mot förlust av kontroll 
över brunnen och brunnens avsedda status 
när verksamheten har slutförts.

(4) Information om brunnens 
arbetsprogram, inklusive dess driftsperiod, 
kontroll av barriärer mot förlust av kontroll 
över brunnen (utrustning, borrhålsvätskor 
och cement etc.), styrningskontroll av 
brunnsgången och begränsningar mot 
säker drift i enlighet med 
riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Har sammanförts på grund av märkbar överlappning.

Ändringsförslag 512
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) INFORMATION SOM SKA 
LÄMNAS NÄR 
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BORRNINGSVERKSAMHET PÅGÅR
Information om borrningsverksamhet ska 
i enlighet med artikel 13 innehålla minst 
följande:
(1) Operatörens namn och adress.
(2) Namnet på anläggningen jämte 
namnet på och adressen till ägaren av 
anläggningen.
(3) Uppgifter som identifierar brunnen 
och eventuell koppling till anläggningar 
eller ansluten infrastruktur.
(4) En sammanfattning av den 
verksamhet som utförts sedan 
verksamheten inleddes eller sedan den 
föregående rapporten.
(5) Diametern och det faktiska och 
uppmätta djupet på:
(a) alla hål som borrats och
(b) alla borrfoder som installerats.
(6) Borrhålsvätskans densitet vid den 
tidpunkt då rapporten sammanställdes. 
och
(7) Aktuellt drifttillstånd för verksamheter 
med anknytning till befintliga brunnar.

Or. en

Motivering

Lagstiftningen bör kräva regelbundna rapporter om borrningsverksamhet, om risk för utsläpp 
av kolväten föreligger.

Ändringsförslag 513
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Uppgifter om brunnens utformning, 
inklusive barriärer mot förlust av kontroll 

utgår
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över brunnen (utrustning, 
borrningsvätskor och cement etc.), 
styrningskontroll av brunnsgången och 
begränsningar mot säker drift i enlighet 
med riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Denna text har sammanförts med del 2 punkt 2 i bilaga II, om det föreligger en risk för 
utsläpp av kolväten.

Ändringsförslag 514
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Uppgifter om brunnens konfiguration 
och avslutande av verksamhet – t.ex. 
slutlig, eller tillfällig, nedläggning; och var 
den har slutförts för framtida användning.

(8) Uppgifter om brunnens konfiguration 
och avslutande av verksamhet – t.ex. 
tillfälligt avbrott eller slutlig nedläggning; 
och om produktionsutrustning tillförts 
brunnen för framtida användning.

Or. en

Ändringsförslag 515
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I händelse av en existerande brunn, 
relevant information om dess historia och 
dess tillstånd.

(9) I händelse av en existerande brunn, 
information om dess historia och dess 
tillstånd.

Or. en
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Ändringsförslag 516
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När en brunn ska genomföras genom 
en icke-producerande anläggning, 
kompletterade information i enlighet med 
det följande

(11) När en brunn ska konstrueras, ändras 
eller underhållas genom en icke-
producerande anläggning, kompletterade 
information i enlighet med det följande

Or. en

Ändringsförslag 517
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppgifter om förhållanden av 
meteorologisk, marin och 
havsbottenrelaterad natur vid 
lokaliseringen, inbegripet eventuella 
fysiska hinder som t.ex. rörledningar,

(a) uppgifter om eventuella begränsningar 
för säker drift av miljömässig,
meteorologisk och havsbottensrelaterad 
natur, och om arrangemangen för att 
identifiera risker på havsbotten och 
marina faror såsom rörledningar och
förtöjningarna av angränsande 
anläggningar,

Or. en

Ändringsförslag 518
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 4 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) information som är relevant för deras
krav enligt denna förordning enligt annan 

(2) eventuell information som är relevant 
för andra krav enligt denna förordning och 



AM\911374SV.doc 215/269 PE494.690v01-00

SV

tillämplig unionslagstiftning, särskilt 
direktiven 92/91/EG och 85/337/EEG.

som erhållits enligt kraven på 
förhindrande av allvarliga olyckor i 
direktiv 92/91/EG. 

Or. en

Motivering

Här behövs en bättre förklaring av vilken information som ska läggas fram enligt bilaga II. 
Hänvisningar till MKB-direktivet bör flyttas till nästa avsnitt.

Ändringsförslag 519
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på 
dess oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

1. Den oberoende kontrollören ska 
uppfylla följande krav med avseende på sitt
oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

Or. en

Ändringsförslag 520
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på 
dess oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

1. Den oberoende kontrollanten ska 
uppfylla följande krav med avseende på 
dess oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
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praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 521
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på 
dess oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

1. Den oberoende kontrollören ska 
uppfylla följande krav med avseende på sitt
oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnen

Or. en

Ändringsförslag 522
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på 
dess oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

1. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på sitt
strikta oberoende gentemot operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören

Or. en

Ändringsförslag 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) den är en oberoende juridisk enhet,
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Or. en

Ändringsförslag 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) den ska inte stå i någon 
intressekonflikt med operatören av 
anläggningen eller brunnsoperatören,

Or. en

Ändringsförslag 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led -ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) den oberoende tredje parten och de 
personer som biträder den får inte ha 
något kommersiellt eller ekonomiskt 
intresse i verksamheter som ska utföras av 
operatören.

Or. en

Ändringsförslag 526
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) dennes funktion kräver inte av honom 
att beakta och undersöka någon aspekt av 

(a) funktionerna kräver inte 
befattningstagande med någon aspekt av 
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någon säkerhetsavgörande del, eller 
speciell anläggning, i vilken han har varit 
engagerad på ett tidigare stadium, eller
där hans objektivitet kan komprometteras,

någon säkerhetsavgörande del, eller 
speciell anläggning, i vilken en 
intressekonflikt kan tänkas uppstå och där 
objektiviteten kan komprometteras,

Or. en

Motivering

Inom vissa områden står det inte klart att det är operatören och inte kontrollören som måste 
göra bedömningar och relevanta uttalanden utgående från vad som kommit fram vid den 
oberoende kontrollen. Överlag måste operatörernas skyldigheter uttryckas tydligare. Vissa 
förslag till omarbetning har tagits med för att åtgärda denna fråga.

Ändringsförslag 527
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) dennes funktion kräver inte av honom 
att beakta och undersöka någon aspekt av 
någon säkerhetsavgörande del, eller 
speciell anläggning, i vilken han har varit 
engagerad på ett tidigare stadium, eller där 
hans objektivitet kan komprometteras,

(a) funktionerna kräver inte 
befattningstagande med någon aspekt av 
någon säkerhetsavgörande del, eller 
speciell anläggning, i vilken ett tidigare 
engagemang förelegat, eller där 
objektiviteten på något sätt kan 
komprometteras,

Or. en

Ändringsförslag 528
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) han är tillräckligt oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en 
komponent i det oberoende 

(b) kontrollören är tillräckligt oberoende 
från ett ledningssystem som har, eller som 
har haft något ansvar för någon aspekt av 
brunnen, i syfte att säkerställa objektivitet 
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kontrollsystemet eller 
brunnsgranskningen, i syfte att säkerställa 
att han kommer att vara objektiv i 
utförandet av sina funktioner inom 
systemet.

i utförandet av funktionerna inom 
systemet.

Or. en

Motivering

Här fastställs kraven på den oberoende tredje parten. I sin nuvarande lydelse skulle de kunna 
tänkas utesluta många traditionella kontrollörer, som ingår i stora multinationella 
organisationer som på flera olika sätt har beröring med projekt, material eller utrustning. 
Kommissionen sade inför North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) att detta inte var 
kommissionens avsikt och detta ändringsförslag försöker nu rätta till saken.

Ändringsförslag 529
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) han är tillräckligt oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en 
komponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller 
brunnsgranskningen, i syfte att säkerställa 
att han kommer att vara objektiv i 
utförandet av sina funktioner inom 
systemet.

(b) kontrollören är tillräckligt oberoende 
från ett ledningssystem som har, eller som 
har haft något ansvar för någon aspekt av 
eller komponent i systemet för 
brunnsgranskning eller det oberoende 
kontrollsystemet, i syfte att säkerställa 
objektivitet i utförandet av funktionerna 
inom systemet.

Or. en

Ändringsförslag 530
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led b



PE494.690v01-00 220/269 AM\911374SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) han är tillräckligt oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en
komponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller brunnsgranskningen, 
i syfte att säkerställa att han kommer att 
vara objektiv i utförandet av sina 
funktioner inom systemet.

(b) han är oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en 
komponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller brunnsgranskningen, 
i syfte att säkerställa att han kommer att 
vara objektiv i utförandet av sina 
funktioner inom systemet.

Or. en

Ändringsförslag 531
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) han är tillräckligt oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en 
komponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller brunnsgranskningen, 
i syfte att säkerställa att han kommer att 
vara objektiv i utförandet av sina 
funktioner inom systemet.

(b) han är oberoende från ett 
ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av en 
komponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller brunnsgranskningen, 
i syfte att säkerställa att han kommer att 
vara objektiv i utförandet av sina 
funktioner inom systemet.

Or. en

Ändringsförslag 532
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den oberoende tredje parten ska
uppfylla följande krav med avseende på sin 
kompetens

2. Operatören ska se till att den oberoende 
kontrollören kan uppfylla följande krav
med avseende på sin kompetens
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Or. en

Ändringsförslag 533
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på sin 
kompetens

2. Den oberoende kontrollören ska 
uppfylla följande krav med avseende på sin 
kompetens

Or. en

Ändringsförslag 534
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den oberoende tredje parten ska 
uppfylla följande krav med avseende på sin 
kompetens

2. Den oberoende kontrollanten ska 
uppfylla följande krav med avseende på sin 
kompetens

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 535
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende tredje parten,

(c) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende kontrollören,

Or. en

Ändringsförslag 536
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende tredje parten,

(c) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende kontrollören,

Or. en

Ändringsförslag 537
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) tillräckliga befogenheter som 
operatören ger den oberoende tredje parten
för att denne ska kunna utföra sina 
funktioner på ett adekvat sätt.

(d) tillräckliga befogenheter som 
operatören ger den oberoende kontrollören
för att denne ska kunna utföra sina 
funktioner på ett adekvat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 538
Rachida Dati
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Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende tredje parten,

(e) lämpliga arrangemang för 
informationsflödet mellan operatören och 
den oberoende kontrollanten,

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 539
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) tillräckliga befogenheter som 
operatören ger den oberoende tredje parten
för att denne ska kunna utföra sina 
funktioner på ett adekvat sätt.

(f) tillräckliga befogenheter som 
operatören ger den oberoende 
kontrollanten för att denne ska kunna 
utföra sina funktioner på ett adekvat sätt.

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 540
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enligt artikel 13, punkt 3, kommer en 
anmälan om väsentlig ändring av en brunn 
att innehålla

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 541
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla ändringar som har potential att 
inkräkta på det ursprungliga 
konstruktionssyftet i brunnsplanen, särskilt 
avseende brunnskontroll och andra 
barriärer för flödet och deras verifiering,

(a) alla ändringar som har potential att 
ändra på det ursprungliga 
konstruktionssyftet i brunnsplanen, särskilt 
avseende brunnskontroll och andra 
barriärer för flödet och deras verifiering,

Or. en

Ändringsförslag 542
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla väsentliga ändringar av 
anläggningen eller utrustningen, eller 
hanteringssystemet eller brunnsoperatör 
enligt bilaga II, del 4,

(b) alla väsentliga ändringar av 
anläggningen eller utrustningen, eller 
hanteringssystemet eller byte av
brunnsoperatör enligt bilaga II, del 4,

Or. en

Ändringsförslag 543
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Väsentliga ändringar bör anges till den 
oberoende brunnsgranskaren för dennes 
vidare verifiering, och resultaten av 
ytterligare verifiering bör meddelas
behörig myndighet.

Väsentliga ändringar bör anges till den 
oberoende kontrollören så att denna 
ytterligare kan verifiera dem, och 
resultaten av ytterligare verifiering bör av
behörig myndighet tillgängliggöras på 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 544
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I händelse av en brunnsanmälan ska en 
redogörelse inkluderas från en oberoende 
undersökare av brunnen om 
riskbedömningens lämplighet med 
avseende på brunnens utformning, och dess 
hinder mot kontrollförlust för alla 
förväntade förhållanden och 
omständigheter.

4. I händelse av en brunnsanmälan ska en 
redogörelse bifogas av operatören, efter 
det att denne tagit i beaktande rapporten
från den oberoende kontrollören om 
riskbedömningens lämplighet med 
avseende på brunnens utformning, och dess 
hinder mot kontrollförlust för alla 
förväntade förhållanden och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 545
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en redogörelse från den oberoende (a) en redogörelse från operatören, efter 
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tredje partens kontrollör om att 
uppgifterna om säkerhetsavgörande 
komponenter och deras underhållssystem, 
så som de specificeras i rapporten om 
större faror, är, eller kommer att vara 
lämplig,

det att denne tagit i beaktande rapporten
från den oberoende kontrollören om att 
uppgifterna om säkerhetsavgörande 
komponenter och deras underhållssystem, 
så som de specificeras i rapporten om 
större faror, är, eller kommer att vara 
lämpliga,

Or. en

Ändringsförslag 546
Alyn Smith

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en redogörelse från den oberoende 
tredje partens kontrollör om att uppgifterna 
om säkerhetsavgörande komponenter och 
deras underhållssystem, så som de 
specificeras i rapporten om större faror, är, 
eller kommer att vara lämplig,

(a) en redogörelse från operatören, efter 
det att denne tagit i beaktande rapporten
från den oberoende tredje partens 
kontrollör om att uppgifterna om 
säkerhetsavgörande komponenter och deras 
underhållssystem, så som de specificeras i 
rapporten om större faror, är, eller kommer 
att vara lämpliga,

Or. en

Ändringsförslag 547
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en redogörelse från den oberoende 
tredje partens kontrollör om att 
uppgifterna om säkerhetsavgörande 
komponenter och deras underhållssystem, 
så som de specificeras i rapporten om 
större faror, är, eller kommer att vara 
lämplig,

a) en redogörelse från den oberoende 
kontrollanten om att uppgifterna om 
säkerhetsavgörande komponenter och deras 
underhållssystem, så som de specificeras i 
rapporten om större faror, är, eller kommer 
att vara lämplig,
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Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 548
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollör 
från tredje part, sättet att kontrollera så att 
säkerhetskritiska delar och annan 
specificerad anläggning i systemet förblir i 
gott skick,

(b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollör, 
sättet att kontrollera så att säkerhetskritiska 
delar och annan specificerad anläggning i 
systemet förblir i gott skick,

Or. en

Ändringsförslag 549
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollör 
från tredje part, sättet att kontrollera så att 
säkerhetskritiska delar och annan 
specificerad anläggning i systemet förblir i 
gott skick,

(b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollör, 
sättet att kontrollera så att säkerhetskritiska 
delar och annan specificerad anläggning i 
systemet förblir i gott skick,

Or. en
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Ändringsförslag 550
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollör 
från tredje part, sättet att kontrollera så att
säkerhetskritiska delar och annan 
specificerad anläggning i systemet förblir i 
gott skick,

b) en beskrivning av kontrollsystemet, 
inklusive valet av oberoende kontrollanter, 
sättet att kontrollera så att säkerhetskritiska 
delar och annan specificerad anläggning i 
systemet förblir i gott skick,

Or. fr

Motivering

Det finns inga belägg för att tredjepartskontroll nödvändigtvis skulle vara bästa tillgängliga 
praxis med avseende på oberoende. Texten bör lämna utrymme för en oberoende kontroll som 
utgår från nationella särdrag och rutiner.

Ändringsförslag 551
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 5 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) medlen som avses i underpunkt 5 b ska 
innefatta oberoende och kompetenta 
personers undersökning och testning efter 
behov av säkerhetsavgörande 
komponenter, kontroll av utformningen, 
standard, certifiering eller annat 
konformitetssystem för de 
säkerhetskritiska delarna, undersökning av 
pågående arbete, rapportering av icke-
efterlevnad, och operatörens vidtagande av 
korrigerande åtgärder.

(c) en beskrivning av de medel för 
verifiering som avses i punkt 5 b, vilken 
ska innefatta uppgifter om vilka principer 
som kommer att tillämpas för att utföra de 
funktioner som ingår i systemet och hålla 
systemet under uppsikt under 
anläggningens driftscykel, samt 
oberoende och kompetent kontrollörs 
undersökning och testning efter behov av 
säkerhetsavgörande komponenter, kontroll 
av utformningen, standard, certifiering 
eller annat konformitetssystem för de 
säkerhetsavgörande komponenterna,
undersökning av pågående arbete, samt 
rapportering av bristande efterlevnad och 
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operatörens vidtagande av eventuella 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 552
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När större ändringar görs av anläggningen, 
ska informationen som tillhandahålls en
behörig myndighet i enlighet med 
artiklarna 10 och 11 innehålla åtminstone 
följande information

När väsentliga ändringar görs av 
anläggningen, ska informationen som 
tillhandahålls den behöriga myndigheten i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 innehålla 
åtminstone följande:

Or. en

Motivering

Detta bör utvidgas till att omfatta all ”ansluten infrastruktur”.

Ändringsförslag 553
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 6 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. i händelse av en större ändring ska
tillräckliga uppgifter för en fullständig 
uppdatering av rapporten om större faror 
och en dithörande intern beredskapsplan 
för anläggningen tillhandahållas, samt för 
att demonstrera att risker för större faror 
har minskats i godtagbar utsträckning,

3. tillräckliga uppgifter för en fullständig 
uppdatering av rapporten om större faror 
och en dithörande intern beredskapsplan 
för anläggningen, samt för att demonstrera 
att risker för större faror har minskats till 
en godtagbar nivå,

Or. en
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Ändringsförslag 554
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 6 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en beskrivning av risker för större faror 
i samband med nedmonteringen av 
anläggningen, den totalt exponerade 
befolkningen, och riskkontrollåtgärder,

(b) en beskrivning av risker för större faror 
i samband med avvecklingen av 
anläggningen, den totalt exponerade 
befolkningen, och riskkontrollåtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 555
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 6 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) arrangemang för räddningsinsatser för 
att säkerställa säker evakuering och 
räddning av personal, samt för att 
förhindra en allvarlig olycka för miljön.

(c) arrangemang för räddningsinsatser för 
att säkerställa säker evakuering och 
räddning av personal, samt att 
kontrollsystemen ska kunna fortsätta 
fungera så att bestående skador på miljön 
kan förhindras om all personal måste 
evakueras.

Or. en

Ändringsförslag 556
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 6 – led 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta hänför sig till den relevanta miljökonsekvensbedömningen, som bör inges som ett 
särskilt dokument eftersom den kanske redan bedömts skilt för sig.

Ändringsförslag 557
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 7 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en beskrivning av hur ledningssystemet 
för anläggningar, som är inblandade i de 
kombinerade verksamheterna, kommer att 
koordineras för att minska riskerna från en 
allvarlig olycka,

(3) en beskrivning, i form av ett 
gemensamt sammanfattande dokument av 
typ ”bridging document”, som godkänts 
av alla som medverkar i det och handlar 
om hur ledningssystemet för anläggningar, 
som är inblandade i de kombinerade 
verksamheterna, kommer att koordineras 
för att minska risken för en allvarlig 
olycka till en godtagbar nivå,

Or. en

Ändringsförslag 558
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 2 – del 7 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) en beskrivning av den kombinerade 
verksamheten och ett arbetsprogram, vilket 

(6) en beskrivning av den kombinerade 
verksamheten och ett arbetsprogram, vilket 
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ska inbegripa de datum då den 
kombinerade verksamheten förväntas börja 
och sluta och en kopia av en 
överenskommelse mellan operatörerna 
som är inblandade i den kombinerade 
verksamheten.

ska inbegripa de datum då den 
kombinerade verksamheten förväntas 
börja.

Or. en

Ändringsförslag 559
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheters bestämmelser för 
att reglera verksamheter med avseende på
större faror

Behöriga myndigheters bestämmelser för 
att reglera större faror

Or. en

Ändringsförslag 560
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater ska behandla 
nedanstående minimikriterier för att utse 
en behörig myndighet som ska ansvara för 
tillsynsfunktionerna i denna förordning 
för säkerhet och skydd av miljö

1. Medlemsstater ska behandla 
nedanstående frågor för att utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för de 
uppgifter som hör samman med denna 
förordnings tillämpningsområde

Or. en

Ändringsförslag 561
Vicky Ford



AM\911374SV.doc 233/269 PE494.690v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) organisatoriska arrangemang, som gör 
det möjligt för alla skyldigheter i denna 
förordning att fullgöras på ett effektivt sätt, 
inbegripet arrangemang för att reglera 
säkerhet och skydd av miljön på ett rimligt 
sätt,

(a) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 562
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en policyredogörelse, som behandlar 
målen med tillsyn och verkställelse och 
hur den behöriga myndigheten ska uppnå 
transparens, överensstämmelse, 
proportionalitet och objektivitet i dess
reglering av olje- och gasverksamheter till 
havs. Den behöriga myndigheten bör 
också göra klart för allmänheten om 
ansvarsfördelningen mellan 
tillsynsmyndigheten och operatören, där 
den senare har primärt ansvar för att 
kontrollera risker, och den tidigare för att 
kontrollera att operatören har adekvata 
åtgärder på plats, som sannolikt kommer 
att vara effektiva för att kontrollera risk 
för större faror,

(b) en policyredogörelse, som beskriver
målen för den behöriga myndigheten och 
hur den ska uppnå transparens, 
överensstämmelse, proportionalitet och 
objektivitet i sin reglering av olje- och 
gasverksamheter till havs,

Or. en

Ändringsförslag 563
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) driftsförfaranden, som beskriver hur 
den behöriga myndigheten kommer att 
inspektera och genomdriva operatörens 
skyldigheter enligt denna förordning, 
inklusive hur den kommer att hantera, 
bedöma och godta rapporter om större 
faror, hantera brunnsnotifieringar, och 
hur intervallerna mellan inspektion av 
riskkontrollåtgärder för större faror 
(inklusive de för miljön) för en given 
anläggning, eller verksamhet, ska 
fastställas,

(d) driftsförfaranden, som beskriver hur 
den behöriga myndigheten kommer att 
bedöma rapporter om större faror, 
brunnsanmälningar och anmälningar om 
kombinerad verksamhet, inspektera och 
genomdriva operatörens utförande av sina
skyldigheter enligt denna förordning, och 
hur intervallerna mellan inspektion av 
anläggningar eller olje-och 
gasverksamhet till havs ska fastställas,

Or. en

Ändringsförslag 564
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) procedurer för hur den behöriga 
myndigheten ska fullgöra sina funktioner 
enligt denna förordning utan påverkan för 
andra ansvarsområden, till exempel olje-
och gasverksamheter till havs, och 
arrangemang i enlighet med direktiv 
92/91/EG,

(e) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 565
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) när den behöriga myndigheten består 
av två, eller flera byråer, ska det 
tillhandahållas ett formellt avtal som 
inrättar de nödvändiga mekanismerna för 
den behöriga myndighetens gemensamma 
arbete, inklusive högsta ledningens tillsyn, 
övervakning, granskningar, gemensam 
planering och inspektion, 
ansvarsuppdelningen för hantering av 
rapporter om större faror, gemensam 
utredning, interna kommunikationer och 
extern rapportering.

(f) när en behörig myndighet består av två, 
eller flera byråer, ska det tillhandahållas ett 
formellt avtal som inrättar de nödvändiga 
mekanismerna för den behöriga 
myndighetens gemensamma arbete, 
inklusive högsta ledningens tillsyn, 
övervakning, granskningar,
ansvarsfördelningen, gemensam planering, 
gemensamma inspektioner och 
utredningar, kommunikationer och 
offentliggörande av externa rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 566
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillräckligt mycket sakkunnig expertis 
internt, eller genom ett externt 
arrangemang, för att inspektera och 
utreda verksamheter, vidta 
verkställighetsåtgärder, och för att 
hantera rapporter om större faror och 
anmälningar.

(a) tillhandahållande av tillräckligt 
mycket sakkunnig expertis, antingen inom 
den behöriga myndigheten eller genom 
formella avtal med en eller flera tredje 
parter för att bedöma rapporter om större 
faror och anmälningar, för att utföra 
inspektioner och utredningar och vidta 
verkställighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 567
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) när man förlitar sig på extern expertis 
ska man säkerställa tillräckligt mycket 
skriftlig vägledning och tillsyn för att 
upprätthålla ett konsekvent 
tillvägagångssätt och för att säkerställa att 
den lagenligt utsedda behöriga 
myndigheten behåller fullt ansvar enligt 
denna förordning,

(b) när man förlitar sig på extern expertis 
ska man säkerställa att det tillhandahålls
tillräckligt mycket skriftlig vägledning och 
tillsyn för att upprätthålla ett konsekvent 
tillvägagångssätt och för att säkerställa att 
den lagenligt utsedda behöriga 
myndigheten behåller fullt ansvar enligt 
denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 568
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) adekvata resurser för väsentlig 
utbildning, kommunikation, 
teknologiåtkomst, resor och uppehälle för 
den behöriga myndighetens personal i
deras tillsynsfunktioner och för att medge
en aktiv samverkan mellan behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 27,

(c) tillhandahålla adekvata resurser för 
väsentlig utbildning, kommunikation, 
teknologiåtkomst, resor och uppehälle för 
den behöriga myndighetens personal för 
utförandet av deras tillsynsfunktioner och 
för att underlätta en aktiv samverkan 
mellan behöriga myndigheter i enlighet 
med artikel 27,

Or. en

Ändringsförslag 569
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära av operatörer och/eller
anläggningsägare att när det är lämpligt 
ersätta den behöriga myndigheten för 

(d) begära av operatörer att när det är 
lämpligt ersätta den behöriga myndigheten 
för kostnaden för de funktioner som den 
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kostnaden för de funktioner som den har 
utfört i enlighet med denna förordning,

har utfört i enlighet med denna förordning,

Or. en

Motivering

”Anläggningsägare” behöver inte finnas med här, eftersom ägarna i fråga omfattas av 
definitionen av begreppet operatör.

Ändringsförslag 570
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) att företa eller uppmuntra forskning i 
enlighet med den behöriga myndighetens 
funktioner i denna förordning,

(e) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 571
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) för att den behöriga myndigheten ska 
kunna sammanställa rapporter.

(f) föreskriva att en behörig myndighet
ska sammanställa rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 572
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningsförfaranden för rapporten
om större faror och anmälan, interna 
beredskapsplaner och andra relevanta 
dokument ska inbegripa

3. Bedömningsförfaranden för rapporter
om större faror och anmälningar ska 
utarbetas av behöriga myndigheter och 
göras tillgängliga för operatörerna. 
Dessutom ska det utarbetas information 
om bedömningsprinciperna, som är 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

”Anläggningsägare” behöver inte finnas med här, eftersom ägarna i fråga omfattas av 
definitionen av begreppet operatör.

Ändringsförslag 573
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en kvantitativ riskbedömningsanalys, utgår

Or. en

Ändringsförslag 574
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en utvärdering av en operatörs 
bedömning av relevanta uppgifter för 
verksamhetens lokalisering,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 575
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en bedömning av tekniska och 
organisatoriska standarder som har 
använts,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 576
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) en bedömning av tekniska lösningar, utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) en bedömning av en operatörs 
arrangemang för att hantera ändringar av 
verksamhetsplaner,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 578
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) en jämförelse mellan de använda 
lösningarna och de lösningar som har 
använts i andra, liknande, situationer,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 579
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) en bedömning av hur 
beredskapsplanerna överensstämmer med 
de identifierade riskerna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 580
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) en bedömning av operatörens 
arrangemang för att stoppa verksamheten 
i händelse av en förestående risk,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 581
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 582
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(i) en bedömning av tillgängligheten och 
tillräckligheten av utrustning för 
nödsituationer och hur korrekta 
förfarandena är för att använda den, 
inklusive analys av luckor i beredskapen 
mot oljeutsläpp i relevanta fall.

Or. en

(Anknyter till ändringsförslag 22 från föredraganden.)

Ändringsförslag 583
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 584
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) en bedömning av effektiviteten av 
operatörens beredskapskapacitet, 
inklusive fullföljande av utplacerings- och 
räddningsarrangemang i värsta fall.

Or. en

Ändringsförslag 585
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) en bedömning av effektiviteten av 
operatörens beredskapskapacitet, 
inklusive fullföljande av utplacerings- och 
räddningsarrangemang i värsta fall.

Or. en

Ändringsförslag 586
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I bedömningsförfarandena för
rapporter om större faror ska det ingå 
krav på alla faktauppgifter och andra 
upplysningar som beskrivs i bilaga II till 
denna förordning samt andra 
upplysningar som också ska inlämnas, 
enligt vad som senare överenskoms vid 
tillämpningen av denna förordning. 
Minimikravet är att de behöriga 
myndigheterna åtgärdar huvudfrågorna 
för att påvisa att:
(a) alla faror som kan orsaka en allvarlig 
olycka, också för miljön, har identifierats, 
riskerna för dem utvärderats och åtgärder 
identifierats för att bemästra riskerna,
(b) säkerhetshanteringssystemet ger 
tillräckliga garantier för att lagstiftningen 
om bemästrande av större faror följs, 
liksom också medlemsstaternas eventuella 
övriga säkerhets- och 
miljöskyddsbestämmelser,
(c) tillräcklig försorg har dragits om 
oberoende verifiering, samt om 
granskning från operatörens sida.

Or. en

Ändringsförslag 587
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid en genomgående bedömning av 
rapporter om större faror ska de behöriga 
myndigheterna se till att
(a) alla faktauppgifter som ska 
tillhandahållas faktiskt har 
tillhandahållits,
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(b) operatören har identifierat alla 
rimligtvis förutsägbara faror för 
allvarliga olyckor som kan drabba 
anläggningen och dess funktioner, 
tillsammans med vilka händelser som kan 
utlösa dem, samt att metoderna och 
utvärderingskriterierna för bedömningar 
om större faror finns klart och tydligt 
förklarade, inklusive 
osäkerhetsfaktorerna i analysen,
(c) riskbedömningarna tagit hänsyn till 
alla relevanta faser under anläggningens 
driftscykel och beaktat alla förutsägbara 
situationer, inklusive
(i) hur man i de beslut om utförande som 
finns beskrivna i anmälan om utförande 
tagit hänsyn till riskbedömningen för att 
säkerhetsprinciperna i dem ska tillämpas,
(ii) eventuell borrningsverksamhet avsedd 
att utföras vid anläggningen när den är i 
drift,
(iii) eventuell borrningsverksamhet 
avsedd att utföras från en 
produktionsanläggning och tillfälligt 
avbrytas innan produktionen inleds,
(iv) kombinerad verksamhet utförd 
tillsammans med andra anläggningar,
(v) avveckling av anläggningen,
(d) de riskminskningsåtgärder som 
identifierats som en del av 
riskbedömningen är avsedda att vid behov 
genomföras för att minska riskerna till en 
godtagbar nivå,
(e) operatören, vid fastställande av vilka 
åtgärder som krävs för att godtagbara 
risknivåer ska uppnås, klart påvisat hur 
man tagit hänsyn till relevant god praxis 
och gott omdöme utgående från allmänt 
vedertagna tekniska föreskrifter, bästa 
förvaltningspraxis samt principer för 
mänskliga och organisatoriska faktorer,
(f) det klart angetts och motiverats vad 
som ska göras för att upptäcka en 
nödsituation och snabbt och effektivt 
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reagera på den,
(g) arrangemangen för evakuering, och 
räddning och åtgärderna för att förhindra 
incidentens eskalering och minska 
miljöpåverkan av den, logiskt och 
systematiskt byggts in i systemet, med 
hänsyn tagen till vilka nödsituationer de 
sannolikt kommer att tillämpas i,
(h) kraven i del 1 i bilaga V tagits med i 
den interna beredskapsplanen och att 
planen bifogats som stöd till rapporten om 
större faror,
(i) säkerhetshanteringssystemet som 
beskrivits i rapporten om större faror ger 
tillräckliga garantier för att riskerna för 
större faror kan bemästras under alla 
relevanta faser av anläggningens 
driftscykel och i alla förutsägbara 
situationer, för att all relevant lagstiftning 
säkert ska följas, samt att systemet 
innehåller föreskrifter om granskning av 
det och genomförande av 
rekommendationerna från granskningen,
(j) systemet för oberoende verifiering 
finns klart och tydligt förklarat.

Or. en

Motivering

I punkt 3b b och d bör hänvisningarna till ägare utgå, eftersom de relevanta ägarna omfattas 
av definitionen av begreppet operatör. 3b g: Förslaget bör ändras så att operatörerna kan 
sända in en separat intern beredskapsplan som bifogats rapporten om större olyckor.

Ändringsförslag 588
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska vara klart 
oberoende från eventuell statlig 

utgår
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organisation som arbetar med att främja 
industri, för licensiering, eller 
uppbärande av intäkt. Den behöriga 
myndigheten bör inte göra något politiskt 
ställningstagande med avseende på olje-
och gassektorn.

Or. en

Ändringsförslag 589
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 3 – punkt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De behöriga myndigheterna ska se till 
att varken förebyggandet av olyckor eller 
avhjälpandet av deras följder inskränks av 
extrema driftsförhållanden. Vid 
beviljande av tillstånd ska det tas 
vederbörlig hänsyn till hur effektivt 
olyckor förebyggs och vilken 
insatskapacitet det finns för 
nödsituationer. De behöriga 
myndigheterna ska se till att olyckor 
hindras och följderna av dem avhjälps så 
effektivt som möjligt och att prestandan 
då motsvarar åtminstone bästa praxis för 
prestanda under normala 
driftsförhållanden, vilket bland annat 
innefattar att tillräckliga resurser ska 
finnas till hands, och att säkerheten ska 
vara tillräckligt hög i fråga om 
uppbådande av resurser, insatstid samt 
sanering och upptagning av olja och gas.

Or. en

Ändringsförslag 590
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 4 – rubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna som uppställs i denna 
bilaga är minimibestämmelser. De 
behöriga myndigheterna ska ta i 
beaktande utvecklingen av god praxis och 
kan vid vilken tidpunkt som helst begära 
ytterligare insatser av operatören för att 
se till att, där det är nödvändigt, relevant 
material, tekniska förändringar eller 
förändringar avseende utrustningen kan 
tas i beaktande. Europeiska unionens 
grupp av myndigheter för olje- och 
gasverksamhet till havs är ett av sätten att 
identifiera och dela med sig av sådan 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 591
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerhetshanteringssystemet bör 
integreras med operatörens allmänna 
ledningssystem och inbegripa 
organisatorisk struktur, ansvarsområden, 
förfaranden, processers förfaranden och 
resurser för att fastställa och genomföra 
riktlinjerna för större faror.

(b) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 592
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att miljökonsekvenserna integreras i 
bedömningarna om större faror i rapporten 
om större faror,

(c) att överväganden som berör miljön
integreras i bedömningarna om riskerna 
för allvarliga olyckor i rapporten om större 
faror,

Or. en

Ändringsförslag 593
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska rikta särskild 
uppmärksamhet mot utvärdering av 
pålitlighets- och integritetskrav för alla 
säkerhetskritiska system och grunda sina 
inspektions- och underhållssystem på att 
uppnå denna nivå av säkerhetsintegritet.

3. Operatörer ska rikta särskild 
uppmärksamhet mot utvärdering av 
pålitlighets- och integritetskrav för alla 
säkerhetskritiska system och grunda sina 
inspektions- och underhållssystem på att 
uppnå den nivå av säkerhetsintegritet som 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 594
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) formella styrnings- och kontrollsystem 
som inbegriper den högre ledningen och 
arbetsstyrkan, och

(e) formella styrnings- och kontrollsystem 
som inbegriper den högre ledningen och 
arbetsstyrkan,

Or. en
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Ändringsförslag 595
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) kompetens på verksamhetens alla 
nivåer.

(f) kompetens på verksamhetens alla 
nivåer, och

Or. en

Ändringsförslag 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) ett klart och tydligt engagemang för 
samråd på trepartsbasis och åtgärder till 
följd av detta.

Or. en

Ändringsförslag 597
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) öppen rapportering av incidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) samarbete med valda skyddsombud,

Or. en

Ändringsförslag 599
Peter Skinner

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 6 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) oberoende och skydd för mänskliga 
väckarklockor.

Or. en

Ändringsförslag 600
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Industrin ska samarbeta med den
behöriga myndigheten för att grunda och 
genomföra en prioriteringsplan för 
utvecklingen av standarder, vägledning och 
regler, vilket kommer att ge kraft åt bästa 
förfarande inom förhindrande av större 
faror och begränsning av deras 
konsekvenser ifall de ändå skulle inträffa. 
De frågor som ska behandlas är de följande

7. Industrin ska samarbeta med de behöriga 
myndigheterna för att grunda och 
genomföra en prioriteringsplan för 
utvecklingen av standarder, vägledning och 
regler, vilket kommer att ge kraft åt bästa 
förfarande inom förhindrande av allvarliga 
olyckor och begränsning av deras 
konsekvenser ifall de ändå skulle inträffa. 
De frågor som ska behandlas är de följande

Or. en
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Ändringsförslag 601
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förbättra den primära inneslutningen i 
säkerhetssystem för processen,

(b) förbättra den primära inneslutningen,

Or. en

Ändringsförslag 602
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) trovärdigt beslutsfattande i 
högstressiga omgivningar,

(d) trovärdigt beslutsfattande,

Or. en

Ändringsförslag 603
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) effektiv riskbedömning för att 
utvärdera förändrade förhållanden,

(g) effektiv riskbedömning,

Or. en



PE494.690v01-00 252/269 AM\911374SV.doc

SV

Ändringsförslag 604
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) effektiv integrering av 
säkerhetshanteringssystem mellan 
operatörer, brunnsoperatörer, ägare av 
riggar, och andra inblandade i 
kombinerade verksamheter.

(j) effektiv integrering av 
säkerhetshanteringssystem mellan 
operatörer och andra enheter inblandade i 
olje- och gasverksamhet till havs.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till brunnsoperatörer och ägare av riggar bör utgå, eftersom bägge redan 
omfattas av definitionen på begreppet operatör.

Ändringsförslag 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 4 – punkt 7 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Ett engagemang för samråd på 
trepartsbasis och åtgärder till följd av 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 606
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på beredskap och åtgärder vid Krav på beredskap och åtgärder vid 
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nödsituationer nödsituationer – Interna beredskapsplaner

Or. en

Ändringsförslag 607
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – rubrik 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven som uppställs i denna bilaga är 
minimikrav. De behöriga myndigheterna 
ska ta i beaktande utvecklingen av god 
praxis och kan vid vilken tidpunkt som 
helst genomföra ytterligare krav för att se 
till att, där det är nödvändigt, relevant 
material, tekniska förändringar eller 
förändringar avseende utrustningen kan 
tas i beaktande. Europeiska unionens 
grupp av myndigheter för olje- och 
gasverksamhet till havs är ett av sätten att 
identifiera och dela med sig av sådan 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 608
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) namn eller befattningar för personer 
som får initiera nödsituationsförfaranden, 
och personen som leder den interna 
nödsituationsåtgärden,

(a) namn och befattningar för personer som 
får initiera nödsituationsförfaranden, och 
personen som leder den interna 
nödsituationsåtgärden,

Or. en
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Ändringsförslag 609
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) namn eller befattning för den person
som ansvarar för att upprätta kontakt med 
den myndighet som är ansvarig för den 
externa beredskapsplanen,

(b) namn eller befattning för de personer
som ansvarar för att upprätta kontakt med 
den myndighet eller de myndigheter som 
är ansvarig(a) för den externa 
beredskapsplanen,

Or. en

Motivering

Av omsorg om överensstämmelse med andra artiklar måste begränsningarna med anknytning 
till undantagszonen bort. Ändringar föreslås också för att ange vilka åtgärder en operatör 
”kommer att vidta” i stället för de åtgärder de ”bör vidta”, samt för att ange att den 
utrustning som beskrivits är ”insatsutrustning”, för att utvidga arrangemangen för 
riskbegränsning till miljön och för att låta det framgå att ansvaret kan åvila fler myndigheter 
än en enda.

Ändringsförslag 610
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för alla förutsebara förhållanden, eller 
händelser, som skulle kunna orsaka en 
allvarlig olycka enligt beskrivningen i 
rapporten om större faror, till vilken planen 
är bilagd,

(c) alla förutsebara förhållanden, eller 
händelser, som skulle kunna orsaka en 
allvarlig olycka enligt beskrivningen i 
rapporten om större faror, till vilken planen 
bifogats,

Or. en

Ändringsförslag 611
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) en beskrivning av de åtgärder som bör
vidtas för att kontrollera förhållandena, 
eller händelserna, och för att begränsa 
deras konsekvenser till inom 
anläggningen och dess undantagszon,

(d) en beskrivning av de åtgärder som 
kommer att vidtas för att kontrollera de 
relevanta förhållandena, eller händelserna, 
och för att begränsa deras konsekvenser,

Or. en

Ändringsförslag 612
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) en beskrivning av den tillgängliga 
utrustningen och resurserna,

(e) en beskrivning av den tillgängliga 
utrustningen och resurserna, inklusive för 
att stoppa alla eventuella utsläpp,

Or. en

Ändringsförslag 613
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) en beskrivning av den tillgängliga 
utrustningen och resurserna,

(e) en beskrivning av den tillgängliga 
insatsutrustningen och resurserna,

Or. en

Ändringsförslag 614
Michèle Rivasi



PE494.690v01-00 256/269 AM\911374SV.doc

SV

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) bevis över tidigare analyser av 
kemikalier som används som 
dispergermedel, som genomförts för att 
minimera folkhälsokonsekvenser och 
ytterligare miljöskador,

Or. en

Ändringsförslag 615
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) arrangemang för att begränsa riskerna 
för personer på anläggningen, inklusive hur 
många varningar som ska ges, och de 
handlingar personer förväntas utföra efter 
att ha mottagit en varning,

(f) arrangemang för att begränsa riskerna 
för miljön och för personer på 
anläggningen, inklusive hur varningar ska 
ges, och de handlingar personer förväntas 
utföra efter att ha mottagit en varning,

Or. en

Ändringsförslag 616
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 617
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 618
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 619
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) arrangemang för att tidigt varna 
myndigheterna som ansvarar för den 
interna beredskapsplanen om olyckan, den 
typ av information som bör rymmas i en 
inledande varning, och arrangemang för att 
lämna mer detaljerad information när det
blir tillgängligt,

(h) arrangemang för att tidigt varna den 
myndighet eller de myndigheter som 
ansvarar för den interna beredskapsplanen 
om olyckan, den typ av information som 
bör rymmas i en inledande varning, och 
arrangemang för att lämna mer detaljerad 
information när den blir tillgänglig,

Or. en

Ändringsförslag 620
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) en uppskattning av luckor i 
beredskapen mot oljeutsläpp, uttryckt i 
procentandel av tiden, samt en 
beskrivning av vilka begränsningar som 
råder för insatser vid de berörda 
anläggningarna. Denna analys av luckor 
ska innefatta en beräkning av hur 
omfattande insatser som systemen för 
utsläppsbekämpning maximalt tillåter, 
tillsammans med hur ofta 
omständigheterna är sådana att de skulle 
förhindra en insats på ett särskilt ställe, 
samt hur länge dessa omständigheter 
varar och vid vilka tillfällen de inträffar. 
Miljöförhållanden som bör tas i 
beaktande i denna beredskapsberäkning 
ska inbegripa:
(i) väder, inklusive vind, sikt, nederbörd 
och temperatur,
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(ii) havens tillstånd, tidvatten och 
strömmar,
(iii) förekomst av is och drivgods,
(iv) dagsljuslängd, och
(v) övriga kända miljöförhållanden som 
kan påverka insatsutrustningens 
effektivitet eller den övergripande 
effektiviteten av åtgärderna,

Or. en

Ändringsförslag 621
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna får godta 
en plan som utarbetats av en operatör, om 
medlemsstaten tillstyrkt att operatören, 
såsom ett led i sin interna beredskapsplan, 
följer Internationella konventionen om 
förebyggande av, behandling av och 
samarbete vid oljeutsläpp från 1990 
(OPRC-konventionen).

Or. en

Motivering

Det föreslås ett nytt avsnitt för att beredskapsplaner för oljeförorening, vilka utarbetats med 
stöd av OPRC-konventionen från 1990, ska kunna ingå som ett led i den interna 
beredskapsplanen.

Ändringsförslag 622
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer bör bereda en inventering av 
tillgänglig utrustning, ägande av denna, 
lokalisering, transport till, och 
utplaceringssätt vid anläggningen. 
Inventeringen bör fastställa åtgärder som 
finns på plats för att säkerställa att 
utrustning och förfaranden vidmakthålls i 
driftsdugligt skick.

2. Operatörer bör bereda en inventering av 
tillgänglig utrustning, ägande av denna, 
lokalisering, transport till, och 
utplaceringssätt vid anläggningen samt av 
alla enheter med relevans för 
genomförandet av den interna 
beredskapsplanen. Inventeringen bör 
fastställa åtgärder som finns på plats för att 
säkerställa att utrustning och förfaranden 
vidmakthålls i driftsdugligt skick.

Or. en

Ändringsförslag 623
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 1 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Operatörerna ska regelbundet testa 
sina beredskapsplaner för att påvisa att de 
har så effektiv insatsutrustning och 
kapacitet att de kan garantera god 
säkerhet och prestanda vid insatser för 
evakuering, inneslutning och kontroll, 
upptagning, sanering och bortskaffande. 
Operatörerna ska fortlöpande investera i 
forskning kring teknik och praxis i 
nödsituationer för att förbättra 
prestandan och säkerställa att toppteknik 
används.

Or. en

Ändringsförslag 624
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Externa beredskapsplaner ska inbegripa, 
men inte begränsas till:

1. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 625
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arrangemang för att motta en tidig 
varning om olyckor och de tillhörande 
larm- och utkommenderingsförfarandena.

(b) Arrangemang för att motta en tidig 
varning om olyckor och de tillhörande 
insatsförfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 626
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arrangemang för att koordinera de 
nödvändiga resurserna för att implementera 
den externa beredskapsplanen.

(c) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 627
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 1 – led d



PE494.690v01-00 262/269 AM\911374SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Arrangemang för att bistå den interna 
beredskapsplanen som hanterar händelser 
på anläggningen och i undantagszonen 
omkring den.

(d) Arrangemang för att bistå den interna 
beredskapsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 628
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En detaljerad beskrivning av 
arrangemangen för 
nödsituationsåtgärderna utanför 
anläggningen.

(e) En detaljerad beskrivning av de externa 
beredskapsarrangemangen.

Or. en

Ändringsförslag 629
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten som primärt ansvarar för 
beredskapsåtgärder bör göra det följande 
tillgängligt

2. Den myndighet eller de myndigheter
som primärt ansvarar för samordningen av
beredskapsåtgärder bör göra följande 
tillgängligt

Or. en

Ändringsförslag 630
Vicky Ford



AM\911374SV.doc 263/269 PE494.690v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en inventering av tillgänglig utrustning, 
dess ägande, läge, transport till, och 
utplaceringssätt på anläggningen,

(a) en inventering av tillgänglig utrustning, 
dess ägande, läge, sätten för transport till, 
och utplaceringssätt på olycksplatsen,

Or. en

Ändringsförslag 631
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) bevis över tidigare miljö- och 
hälsobedömningar av eventuella 
kemikalier avsedda att användas som 
dispergermedel,

Or. en

Ändringsförslag 632
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) åtgärder för att se till att utrustning, 
personal och förfaranden står redo för 
arbete och alltid är uppdaterade.

(e) åtgärder för att se till att utrustning, 
personal och förfaranden finns att tillgå 
och alltid är uppdaterade och att 
tillräckligt med utbildad personal alltid 
finns att tillgå.

Or. en
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Motivering

Omarbetad efter mönster från andra artiklar, för att det ska framgå att planen inte är 
begränsad till säkerhetsområdet.

Ändringsförslag 633
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Dela planer med angränsande 
medlemsstater och kommissionen.

(a) Dela externa beredskapsplaner med 
angränsande medlemsstater och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 634
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Sammanställa gränsöverskridande 
inventeringar för räddningsresurser, både 
inom industrin och nationellt ägda sådana, 
samt alla nödvändiga anpassningar för att 
göra utrustning och förfaranden kompatibla 
mellan närliggande länder och 
medlemsstater.

(b) Sammanställa på gränsöverskridande 
nivå inventeringar för räddningsresurser, 
både inom industrin och nationellt ägda 
sådana, samt alla nödvändiga anpassningar 
för att göra utrustning och förfaranden 
kompatibla mellan närliggande länder och 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 635
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 5 – punkt 2 – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Arrangera gränsöverskridande övningar 
för externa beredskapsplaner.

(d) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 636
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De fastställda rapporteringskraven som 
avses i paragraf 1 ska åtminstone innehålla
följande information och data

2. Rapporteringskraven som avses i 
paragraf 1 ska åtminstone omfatta

Or. en

Motivering

Denna bilaga och artikel 3.4 i direktiv 92/91/EG om rapportering av allvarliga arbetsolyckor 
eller dödsolyckor överlappar i viss mån varandra. Eftersom detta lagstiftningsförslag handlar 
om större faror bör rapporteringskraven hänföra sig endast till sådana faror och denna 
bilaga bör inskränkas till tillhandahållandet av information om allvarliga olyckor enligt 
definitionen i artikel 2.18. Information om dödsfall i samband med annat än allvarliga 
olyckor bör inte tas med.

Ändringsförslag 637
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om förlorad kontroll över 
en brunn som kräver start av 
kontrollutrustning för brunnar, eller om en 
brunnsbarriär inte fungerar vilket kräver att 
den byts ut, eller repareras,

(b) information om förlorad kontroll över 
en brunn som kräver start av 
kontrollutrustning för brunnar, bland annat 
ingående uppgifter om en brunnsbarriär 
inte fungerar vilket kräver att den byts ut, 
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eller repareras,

Or. en

Motivering

Det kan tänkas att utrustning inte fungerar på ett sätt som kräver utbyte eller reparation, men 
som inte utgör en risk för säkerheten eller miljön. För sådana fall finns det i dagens läge inga 
rapporteringsförfaranden och det skulle inte tjäna något till att dela med sig information om 
dem.

Ändringsförslag 638
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) betydande förlust av strukturell 
integritet, eller förlust av skydd mot 
effekter av brand eller explosion, eller 
förlust av positionering för en flytande
anläggning,

(d) betydande förlust av strukturell 
integritet, eller förlust av skydd mot 
effekter av brand eller explosion, eller 
förlust av positionering för en mobil
anläggning, så att det uppstår ett hot mot 
säkerheten eller miljön,

Or. en

Motivering

Det kan tänkas uppstå förlust av positionering som inte utgör en risk för säkerheten eller 
miljön. För sådana fall finns det i dagens läge inga rapporteringsförfaranden och det skulle 
inte tjäna något till att dela med sig information om dem.

Ändringsförslag 639
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) en större miljöolycka. (j) en större olycka med avsevärda 
miljöskador som följd.
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Or. en

Ändringsförslag 640
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Informationen som avses i punkt 2 ska 
bestå av både faktisk information och 
analytiska data om olje- och 
gasverksamhet, samt vara otvetydig. 
Informationen och datan som tillhandahålls 
ska vara av sådan art att individuella 
operatörers utförande kan jämföras, inte 
bara inom medlemsstater, utan även mellan 
medlemsstater inom industrin som en 
helhet.

3. Informationen som avses i punkt 2 ska 
bestå av både faktisk information och 
analytiska data om olje- och 
gasverksamhet, samt vara otvetydig. 
Informationen bör också fastställa den 
övergripande effektiviteten i åtgärder och 
kontroller som har genomförts av 
individuella operatörer och, när så är 
lämpligt, industrin som en helhet, i 
synnerhet för att förhindra allvarliga 
olyckor och minimera risker. 
Informationen och datan som tillhandahålls 
ska vara av sådan art att individuella 
operatörers erfarenheter kan jämföras, inte 
bara inom medlemsstater, utan även mellan 
medlemsstater inom industrin som en 
helhet.

Or. en

Motivering

Sista meningen i punkt 4 bör ändras och flyttas till del 3 som handlar om vilken information 
som ska tillhandahållas. Hänvisningen till utförande bör också ändras eftersom 
informationskraven inte kan användas för en effektiv bedömning av operatörernas utförande.

Ändringsförslag 641
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Målet med att insamla och sammanställa 4. Målet med att insamla och sammanställa 
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informationen som avses i punkt 2 är att 
tillhandahålla en avancerad varning för
(ytterligare) försämring av säkerhet och 
miljökritiska barriärer för att vidta 
proaktiva, korrigerande åtgärder.
Informationen bör också fastställa den 
övergripande effektiviteten i åtgärder och 
kontroller som har ogenomförts av 
individuella operatörer och industrin som 
en helhet, i synnerhet för att förhindra 
större olycksrisker och minimera risker 
för miljön.

informationen som avses i punkt 2 är att 
varna om incidenter som kan 
sammanhänga med försämring av 
säkerhet och miljökritiska barriärer, för att 
avgöra om det är på sin plats att vidta 
proaktiva, korrigerande åtgärder.

Or. en

Motivering

Sista meningen bör ändras och flyttas till punkt 3 som handlar om vilken information som ska 
tillhandahållas.

Ändringsförslag 642
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att uppfylla kraven i artikel 23, ska 
ett förenklat format utvecklas för att 
underlätta publicering av relevanta data i 
enlighet med punkt 2 och rapporter 
beredas enligt artikel 24 på ett sätt som är 
lättillgängligt för allmänheten och 
underlättar gränsöverskridande 
datajämförelser.

utgår

Or. en

Motivering

I de artiklar där sådana frågor behandlas finns det redan angett i detalj hur formatet för 
rapporterna ska se ut och vilket syfte rapporterna ska ha, tillsammans med att de ska vara 
tillgängliga för allmänheten, och därför behöver man inte upprepa detta i bilagan.
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