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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0688),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 
straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0392/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto 
nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir 
gavybos saugos

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir 
gavybos saugos

Or. en

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2010 m. su jūroje vykdoma naftos ir 
dujų veikla susijusios avarijos, visų pirma
avarija Meksikos įlankoje, paskatino 
persvarstyti jūroje vykdomos veiklos 
saugos užtikrinimo politiką. Komisija 
ėmėsi persvarstyti jūroje vykdomų naftos ir 
dujų operacijų saugą ir pradinį savo požiūrį 
į jį išdėstė 2010 m. spalio 13 d. komunikate 
„Naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
atviroje jūroje saugos problemos“. Europos 
Parlamentas 2010 m. spalio 7 d. ir 2011 m. 
rugsėjo 13 d. priėmė rezoliucijas šiuo 
klausimu. 2010 m. gruodžio 3 d. valstybių 
narių energetikos ministrai išdėstė savo 
pozicijas Energetikos tarybos išvadose;

(4) 2010 m. su jūroje vykdoma naftos ir 
dujų veikla susijusios avarijos, visų pirma 
avarija Meksikos įlankoje, akivaizdžiai 
parodė su jūroje vykdoma naftos ir dujų 
veikla susijusias grėsmes ir paskatino 
persvarstyti jūroje vykdomos veiklos 
saugos užtikrinimo politiką. Komisija 
ėmėsi persvarstyti jūroje vykdomų naftos ir 
dujų operacijų saugą ir pradinį savo požiūrį 
į jį išdėstė 2010 m. spalio 13 d. komunikate 
„Naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
atviroje jūroje saugos problemos“. Europos 
Parlamentas 2010 m. spalio 7 d. ir 2011 m. 
rugsėjo 13 d. priėmė rezoliucijas šiuo 
klausimu. 2010 m. gruodžio 3 d. valstybių 
narių energetikos ministrai išdėstė savo 
pozicijas Energetikos tarybos išvadose;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naftos ir dujų veikla jūroje vykdoma 
keliuose Sąjungos regionuose, be to, 
Sąjungos vandenyse planuojama nauja 
regioninė plėtra. Naftos ir dujų gavyba 
jūroje yra svarbus ES energijos tiekimo 
saugumo elementas;

(7) naftos ir dujų veikla jūroje vykdoma 
keliuose Sąjungos regionuose, be to, 
Sąjungos vandenyse planuojama nauja 
regioninė plėtra, kadangi dėl technologijų 
pažangos įmanoma gręžti gręžinius 
sudėtingesnėje aplinkoje. Naftos ir dujų 
gavyba jūroje yra svarbus ES energijos 
tiekimo saugumo elementas;

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis gerąja Sąjungos veiklos 
patirtimi, įrenginių, įskaitant mobiliuosius 
gręžimo įrenginius, savininkai ir (arba) 
operatoriai turi nustatyti veiksmingą 
įmonės politiką ir tinkamą didelių avarijų 

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

prevencijos tvarką bei nuodugniai ir 
sistemingai identifikuoti visus didelių 
pavojų scenarijus, susijusius su visa 
pavojinga veikla, kuri gali būti atliekama 
su įrenginiu. Vadovaujantis tokia gerąja 
patirtimi taip pat reikalaujama įvertinti 
tokių scenarijų tikimybę, padarinius ir 
būtinas kontrolės priemones, taikant 
išsamią saugos valdymo sistemą. Tokia 
politika ir tvarka turėtų būti aiškiai 
aprašytos dokumente (didelių pavojų 
ataskaitoje). Didelių pavojų ataskaita turėtų 
būti panaši į Direktyvoje 92/91/EB 
nurodytą saugos ir sveikatos dokumentą ir 
jį papildyti, be to, turėtų apimti nuostatas 
dėl rizikos aplinkai vertinimo ir avarinių
planų. Didelių pavojų ataskaitą turėtų būti 
reikalaujama pateikti kompetentingai 
institucijai, kuri taikytų sutikimo 
procedūrą. Darbuotojai turėtų būti įtraukti 
į visą didelių pavojų ataskaitos parengimo 
procesą, pvz., dalyvaujant išrinktam 
atstovui saugos klausimais;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
2012 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimu 
įsteigta Europos Sąjungos institucijų, 
atsakingų už jūroje vykdomą naftos ir 
dujų veiklą, grupė (toliau – ES institucijų 
grupė), kuri turi atlikti forumo, kuriame 
keičiamasi patirtimi ir žiniomis, 
susijusiomis su didelių avarijų prevencija 
ir reagavimu į jas vykdant naftos ir dujų 
veiklą jūroje, vaidmenį; 

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

48. kadangi nė viena iš esamų finansinio 
saugumo priemonių, įskaitant rizikos 
paskirstymo priemones, negali apimti visų 
galimų ekstremalių avarijų padarinių, 
Komisija turėtų toliau papildomai 
analizuoti ir tirti atitinkamas priemones, 
siekdama užtikrinti pakankamai griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
sistemą, reikalavimus dėl finansinio 
pajėgumo, įskaitant atitinkamų finansinio 
saugumo ar kitų priemonių prieinamumą, 
taip pat per metus po priėmimo pateikti 
ataskaitą apie rezultatus ir pasiūlymus.
Siekiant nustatyti saugą užtikrinančias 
priemones, kiekvienoje ES jūrų 
teritorijoje turėtų būti įsteigtos abipusio 
taršos nafta žalos atlyginimo sistemos, 
kuriose privalo dalyvauti operatoriai;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Komisija užtikrina, kas sektorius 
laikytųsi bent Sąjungos aplinkosaugos ir 
saugos reikalavimų arba jiems lygiaverčių 
reikalavimų, neatsižvelgiant į tai, kuriose 
pasaulio dalyse veikia įmonės;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. toleruotinas – didelės avarijos rizikos
lygis, kuris kiek praktiškai įmanoma 
pagrįstai sumažinamas, o likusi rizika yra 
nereikšminga, palyginti su papildomo 
laiko, išteklių ar sąnaudų, kurių reikia šiai 
rizikai pašalinti, apimtimi;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kompetentinga institucija – pagal šį 
reglamentą paskirta institucija, atsakinga 
už pareigas, susijusias su reglamento 
taikymo sritimi;

6. kompetentinga institucija – viešoji 
institucija arba viešąja teise 
reglamentuojama įstaiga, paskirta pagal šį 
reglamentą jai nustatytoms pareigoms 
vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Licencijavimo procedūrų (žvalgymui ir gavybai) atskyrimas neatitinka įprastinės praktikos. 
Siekio, kad žvalgymo metu surinktą informaciją prieš išduodant leidimą gavybos veiklai 
galėtų išnagrinėti licencijavimo institucija, įgyvendinimas užtikrinamas pakeistu 4 straipsnio 
3 dalies tekstu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18. didelė avarija – įvykis, kaip antai 
gaisras ar sprogimas, gręžinio kontrolės 
praradimas ar reikšmingas angliavandenilių
arba pavojingų medžiagų išleidimas į 
aplinką, dėl kurio yra aukų; įvykis, dėl 
kurio labai nukentėjo įrenginys ar ant jo
esanti įranga ir dėl kurio kyla 
neišvengiama rizika, kad bus aukų; taip 
pat bet kuris kitas įvykis, dėl kurio žūsta ar 
sunkiai sužalojami keletas asmenų,
dirbančių jūroje esančiame įrenginyje ar
atliekančių su juo susijusią veiklą; ženklus 
angliavandenilių arba pavojingų 
medžiagų išleidimas, turintis didelį 
poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. operatorius – gavybos įrenginio 
operatorius, gavybai neskirto įrenginio
operatorius arba gręžinio operatorius;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

24. gavybai neskirto įrenginio operatorius
– subjektas, teisiškai įgaliotas kontroliuoti 
gavybai neskirto įrenginio eksploatavimą;

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Licencijavimo procedūrų (žvalgymui ir gavybai) atskyrimas neatitinka įprastinės praktikos.
Siekio, kad žvalgymo metu surinktą informaciją prieš išduodant leidimą gavybos veiklai 
galėtų išnagrinėti licencijavimo institucija, įgyvendinimas užtikrinamas pakeistu 4 straipsnio 
3 dalies tekstu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

30. rizika – įvykio tikimybės ir pasekmių 
derinys;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

33. gręžinio operatorius – subjektas,
paskirtas gręžinio eksploatavimui planuoti 
ir gręžiniui eksploatuoti;

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a. laikotarpis iki atsako į naftos 
išsiliejimą – padėtis, kai veikla, dėl kurios 
gali išsilieti nafta, vykdoma tuo metu, kai 
neįmanomas veiksmingas atsakas dėl to, 
kad neveiksmingos prieinamos 
technologijos arba jų taikyti neįmanoma 
dėl aplinkos sąlygų arba kitų varžančių 
veiksnių.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Licencijavimo institucijos taip pat 
atsižvelgia į pranešimus apie pasaulinius 
įvykius, su kuriais buvo susijęs 
pareiškėjas.
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Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų iš anksto suteikta 
veiksminga galimybė dalyvauti 
procedūrose, susijusiose su leidimų jūroje 
vykdomai naftos ir dujų veiklai išdavimu
pagal šio reglamento I priedo reikalavimus.
Taikomos procedūros nustatytos 
Direktyvos 2003/35/EB II priede.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įrodymą, kad operatorius yra abipusio 
taršos nafta žalos atlyginimo sistemos 
narys.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Didelių pavojų ataskaita kompetentingai 
institucijai pateikiama per šios institucijos 
nustatytą terminą ir ne vėliau kaip likus 12 
savaičių iki numatytos operacijų pradžios. 
Operacijos nepradedamos, kol 
kompetentinga institucija nėra pritarusi 
didelių pavojų ataskaitai.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama II priedo 2 ir 5 
dalyse nurodyta informacija. Rengiant 
didelių pavojų ataskaitą dalyvauja 
darbuotojų atstovai.

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, operatorius kompetentingai 
institucijai paprašius pateikia tokią 
informaciją arba padaro būtinus pateiktos 
didelių pavojų ataskaitos pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybai neskirto įrenginio didelių
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 
5 dalyse nurodyta informacija. Rengiant 
didelių pavojų ataskaitą dalyvauja 
darbuotojų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jeigu prieš pritariant didelių pavojų 
ataskaitai reikalinga papildoma 
informacija, operatorius kompetentingai 
institucijai paprašius pateikia tokią 
informaciją arba padaro būtinus pateiktos 
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padaryti pateiktų dokumentų pakeitimus. didelių pavojų ataskaitos pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Gavybos ir gavybai neskirtų įrenginių 
atveju operatorius kompetentingai 
institucijai kaip didelių pavojų ataskaitos
dalį pateikia avarijos likvidavimo vidaus 
planą.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Galimo išsiliejimo blokavimo įranga 
turi būti prieinama netoli įrenginių, kad 
didelės avarijos atveju ją būtų galima 
nedelsiant panaudoti.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir imasi veiksmų, kurie, jos 
manymu, būtini prieš pradedant 
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eksploatuoti gręžinį. eksploatuoti gręžinį, be kita ko, esant 
reikalui uždrausdama pradėti 
eksploatavimą.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kompetentinga institucija apsvarsto 
pranešimą ir imasi veiksmų, kurie, jos 
manymu, būtini prieš pradedant mišrią 
operaciją, be kita ko, esant reikalui 
uždrausdama pradėti operaciją.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija bendradarbiaudama su 
Europos jūrų saugumo agentūra parengia 
ir nuolat atnaujina organizacijų, kurios 
pagal 35 straipsnį pripažintos gavybos 
įrenginių patikrą atliekančiais 
nepriklausomais trečiaisiais asmenimis, 
sąrašą.

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė uždrausti vykdyti veiklą Kompetentingos institucijos galios veiklos 
įrenginiuose atžvilgiu

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentinga institucija uždraudžia 
eksploatuoti ar paleisti bet kokį įrenginį ar
prijungtąją infrastruktūrą, jeigu didelių 
pavojų ataskaitoje pagal 10, 11, 13 ir 14 
straipsnius siūlomos didelių avarijų 
prevencijos ir padarinių likvidavimo 
priemonės laikomos nepakankamomis šios 
direktyvos reikalavimams vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė mano, kad gręžinio 
ar įrenginio eksploatavimas gali sukelti 
reikšmingus neigiamus padarinius kitos 
valstybės narės vandenims įvykus avarijai, 
arba jeigu to prašo valstybė narė, kuri gali 
būti reikšmingai paveikta tokios avarijos, 
valstybė narė, kurios jurisdikcijoje turi būti
vykdomos operacijos, valstybei narei, kuri 
gali būti paveikta, pateikia reikiamą 
informaciją ir stengiasi patvirtinti bendras
žalos prevencijos priemones.

Jeigu valstybė narė ar kompetentinga 
institucija mano, kad didelė avarija, 
susijusi su naftos ir dujų veikla jūroje jos 
jurisdikcijoje, gali sukelti reikšmingus 
neigiamus padarinius kitos valstybės narės
aplinkai, arba jeigu to prašo valstybė narė, 
kuri gali būti reikšmingai paveikta tokios 
avarijos, arba jos kompetentinga 
institucija, valstybė narė arba 
kompetentinga institucija, kurios 
jurisdikcijoje vykdomos operacijos, 
valstybei narei arba kompetentingai 
institucijai, kuri gali būti paveikta, pateikia 
reikiamą informaciją ir pagal 27 ir 31 
straipsnius patvirtina sutartas žalos 
prevencijos priemones.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Operatoriai parengia dokumentą, 
kuriame nustato savo didelių avarijų 
prevencijos politiką ir užtikrina, kad jis 
būtų įgyvendinamas organizuojant visas jų 
jūroje vykdomas operacijas, ir šiuo tikslu, 

1. Operatoriai turi dokumentą, kuriame 
nustato savo didelių avarijų prevencijos 
politiką ir užtikrina, kad jis būtų 
įgyvendinamas visoje jų organizacijoje, 
įskaitant jūroje vykdomas operacijas, ir 
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be kita ko, nustato atitinkamą stebėsenos 
tvarką, kad politika būtų veiksminga.

nustato atitinkamą stebėsenos tvarką, kad 
politika būtų veiksminga.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Operatoriai per visą jūroje vykdomų 
operacijų rengimo ir vykdymo ciklą 
nustato sektoriaus atstovų prioritetus, 
susijusius su didelių avarijų pavojų jūroje 
kontrolės gerosios patirties standartų ir 
gairių rengimu ir (arba) keitimu, ir 
reguliariai konsultuojasi su atitinkamų 
valstybių narių atstovais pagal 27 straipsnį 
ir turi vadovautis bent IV priedo 
reikalavimais.

5. Kompetentingos institucijos per visą 
jūroje vykdomų operacijų rengimo ir 
vykdymo ciklą nustato sektoriaus atstovų 
prioritetus, susijusius su didelių avarijų 
pavojų jūroje kontrolės gerosios patirties 
standartų ir gairių rengimu ir (arba) 
keitimu, ir reguliariai konsultuojasi su
sektoriaus atstovais pagal 27 straipsnį ir 
turi vadovautis bent IV priedo 
reikalavimais.

Or. en
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Sąjungoje įsisteigę licencijų turėtojai, 
operatoriai ir didžiausi rangovai savo 
naftos ir dujų operacijas jūroje ne Sąjungos 
teritorijoje vykdo pagal šios direktyvos
principus ir 21 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Jeigu imamasi šio straipsnio 7 dalyje 
nurodytų priemonių, operatorius 
nedelsdamas apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.
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Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija numato 
tinkamas priemones, kad užtikrintų savo 
nepriklausomumą kilus interesų konfliktui 
tarp, viena vertus, saugos ir aplinkos 
apsaugos srities reguliavimo ir, kita vertus, 
su valstybės narės ekonomikos plėtra 
susijusių funkcijų, visų pirma naftos ir dujų 
veiklos jūroje licencijavimu, bei su tuo 
susijusių pajamų politika ir surinkimu.

1. Valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma naftos ir dujų veikla jūroje,
numato tinkamas priemones, kad užtikrintų 
kompetentingų institucijų
nepriklausomumą kilus interesų konfliktui 
tarp, viena vertus, saugos ir aplinkos 
apsaugos srities reguliavimo ir, kita vertus, 
su valstybės narės ekonomikos plėtra 
susijusių funkcijų, visų pirma naftos ir dujų 
veiklos jūroje licencijavimu, bei su tuo 
susijusių įplaukų politika ir surinkimu.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ar labai padidėja 
didelės avarijos pavojus, veikla turi būti sustabdyta. Nesvarbu, ar šis pavojus kyla dėl šios 
direktyvos pažeidimo. Todėl tekstas perkeliamas į 18 straipsnį. 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu imamasi šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių, operatorius 
nedelsdamas apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu dėl operatoriaus veiklos kyla tiesioginis pavojus žmogaus sveikatai ar labai padidėja 
didelės avarijos pavojus, veikla turi būti sustabdyta. Nesvarbu, ar šis pavojus kyla dėl šios 
direktyvos pažeidimo. Todėl tekstas perkeliamas į 18 straipsnį.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentingos institucijos viešai 
skelbia pagal VI priedą pateikiamą 
informaciją ir dėl jos nebūtina teikti 
prašymo pagal taikytinas Sąjungos teisės 
aktų dėl susipažinimo su aplinkos srities 
informacija nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Skelbdamos informaciją pagal I, V, VI 
priedus, valstybės narės užtikrina, kad 
atskleista informacija nekeltų rizikos jūroje 
esančių naftos ir dujų įrenginių bei jų 
eksploatavimo saugai ir saugumui.
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Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naftos ir dujų veiklos jūroje saugos ir 
poveikio aplinkai ataskaitos

Naftos ir dujų veiklos jūroje saugos ir 
poveikio aplinkai valstybėse narėse, kurių 
jurisdikcijoje vykdoma veikla, ataskaitos

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės rengia metinę ataskaitą 
dėl:

1. Atitinkamos valstybės narės rengia 
metinę ataskaitą dėl:

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stebėsenos pagal 20 straipsnio 4a dalį 
rezultatų ir kompetentingos institucijos 
nepriklausomumo;

Or. en
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija kas dveji metai skelbia 
ataskaitas, remdamasi jai valstybių narių
pagal 1 dalį ir Europos jūrų saugumo 
agentūros pateikta informacija. Komisijai 
atlikti šią užduotį pagal 27 straipsnį padeda 
atitinkamos valstybės narės ir ES 
institucijų grupė.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atlieka išsamius didelių 
avarijų, dėl kurių kilo didelė žala 
(asmenims ir aplinkai) arba padaryti 
dideli nuostoliai turtui, tyrimus. Tyrimo 
ataskaitoje pateikiamas kompetentingos 
institucijos atliekamo atitinkamo 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
vykdomi išsamūs didelių avarijų tyrimai.
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įrenginio reguliavimo iki avarijos 
veiksmingumo vertinimas ir prireikus 
rekomendacijos dėl tinkamo atitinkamos 
reguliavimo praktikos pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių gerąją patirtį ir padėti ja 
pasinaudoti, kompetentingos institucijos 
bendradarbiaudamos su sektoriumi turėtų 
nustatyti aiškius rekomendacinių 
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atnaujinimo prioritetai ir procedūros. dokumentų rengimo ir atnaujinimo
prioritetus ir procedūras.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatorius periodiškai bando savo 
avarijos likvidavimo vidaus planų
veiksmingumą.

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

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Avarijos likvidavimo išorės planai 
rengiami pagal I ir V priedų nuostatas ir, 
kai taikytina, pateikiami Komisijai, 
Europos jūrų saugumo agentūrai bei 
visuomenei. Visuomenės informavimui 
taikomos Direktyvos 2003/35/EB II priede 
nustatytos procedūros. Skelbdamos savo 
avarijos likvidavimo išorės planus, 
valstybės narės, kurių jurisdikcijoje 
vykdoma naftos ir dujų veikla jūroje, 
užtikrina, kad atskleista informacija 
nekeltų rizikos jūroje esančių naftos ir 
dujų įrenginių bei jų eksploatavimo 
saugai ir saugumui.

Or. en



PR\905288LT.doc 37/47 PE491.285v01-00

LT

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės atnaujina įrašus apie jų 
jurisdikcijoje ar teritorijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms, pagal 
abipusiškumo principą – kaimyninėms 
šalims, ir Komisijai.

6. Valstybės narės atnaujina įrašus apie jų 
jurisdikcijoje ar teritorijoje viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams prieinamus 
avarijų likvidavimo išteklius. Susipažinti 
su šiais įrašais galimybės suteikiamos 
kitoms valstybėms narėms, Europos jūrų 
saugumo agentūrai, pagal abipusiškumo 
principą – kaimyninėms šalims, ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Avarijos atveju atitinkamos institucijos,
bendradarbiaudamos su atitinkamais 
operatoriais, imasi visų būtinų priemonių 
užkirsti kelią avarijos plitimui ir jos 
padariniams likviduoti.

2. Avarijos atveju operatoriai,
bendradarbiaudami su atitinkamomis 
institucijomis, imasi visų būtinų priemonių 
užkirsti kelią avarijos plitimui ir jos 
padariniams likviduoti.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu galima numatyti tarpvalstybinį su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje susijusių 
avarijų poveikį, valstybės narės pateikia 
Komisijai ir valstybėms narėms ar 

1. Jeigu galima numatyti tarpvalstybinį su 
naftos ir dujų operacijomis jūroje susijusių 
avarijų poveikį, valstybės narės pateikia 
Komisijai, Europos jūrų saugumo 
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abipusiškumo pagrindu – trečiosioms 
šalims, kurioms avarija gali turėti poveikį, 
informaciją, o rengdamos avarijos 
likvidavimo išorės planus atsižvelgia į 
nustatytus rizikos veiksnius. Atitinkamos 
valstybės narės koordinuoja savo avarijos 
likvidavimo planų rengimą, kad padėtų 
lengviau bendrai likviduoti avariją.

agentūrai ir valstybėms narėms ar 
abipusiškumo pagrindu – trečiosioms 
šalims, kurioms avarija gali turėti poveikį, 
informaciją, o rengdamos avarijos 
likvidavimo išorės planus atsižvelgia į 
nustatytus rizikos veiksnius. Atitinkamos 
valstybės narės koordinuoja savo avarijos 
likvidavimo planų rengimą, kad padėtų 
lengviau bendrai likviduoti avariją.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reguliariai bando savo 
pasirengimą veiksmingai likviduoti 
avarijas bendradarbiaudamos su 
valstybėmis narėmis, kurioms avarija gali 
turėti poveikį, atitinkamomis agentūromis 
ar trečiosiomis šalimis. Komisija gali 
prisidėti prie pratybų, kurių pagrindinis 
tikslas – išbandyti tarptautinius ir Sąjungos 
avarinius mechanizmus.

3. Valstybės narės reguliariai bando savo 
pasirengimą veiksmingai likviduoti 
avarijas bendradarbiaudamos su 
valstybėmis narėmis, kurioms avarija gali 
turėti poveikį, atitinkamomis agentūromis 
ar trečiosiomis šalimis. Europos jūrų 
saugumo agentūra inicijuoja pratybas, 
kurių pagrindinis tikslas – išbandyti 
tarptautinius ir Sąjungos avarinius 
mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal šio reglamento 35 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad šio reglamento 
I–VI prieduose nustatyti reikalavimai 
būtų pritaikyti prie naujausių atitinkamų 

Išbraukta.
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technologijų ir procedūrų pokyčių.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija taip pat gali priimti 
deleguotuosius aktus pagal šio reglamento 
35 straipsnį, kad tiksliai nustatytų 
reglamento reikalavimų taikymo tvarką, 
susijusią su:

2. Komisija gali priimti deleguotuosius 
aktus pagal šio reglamento 35 straipsnį, 
kad tiksliai nustatytų reglamento 
reikalavimų taikymo tvarką, susijusią su:

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimais, susijusiais su 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekama 
patikra, kaip nurodyta II priedo 5 punkto 
d papunktyje, kompetentingų institucijų 
veiklos ir organizavimo reikalavimais, 
nurodytais III priede; ir

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) reikalavimais, susijusiais su avarine 
parengtimi ir avarijos likvidavimu, kaip 
nurodyta V priede.

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę dalinis 

pakeitimas
Direktyva 2008/99/EB iš dalies keičiama 
taip:
1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„j) didelė taršos nafta avarija.“;

2) A priedas papildomas tokia įtrauka:

„Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva .../.../ES dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir 
gavybos saugos“.

Or. en
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita ir persvarstymas
37b. Ne vėliau kaip per 3 metus po 38 
straipsnyje nustatytų pereinamųjų 
laikotarpių pabaigos Komisija, deramai 
atsižvelgdama į kompetentingų institucijų 
pastangas ir patirtį bei glaudžiai 
bendradarbiaudama su ES institucijų 
grupe, įvertina šios direktyvos 
įgyvendinimo patirtį.
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie to įvertinimo 
rezultatus. Ataskaitoje pateikiami 
atitinkami pasiūlymai dėl šios direktyvos 
dalinio pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei kompetentinga institucija nustato, 
kad esami įrenginiai kelia mažesnę riziką, 
jiems gali būti taikomi ilgesni 
pereinamieji laikotarpiai, apie kuriuos 
atitinkama kompetentinga institucija 
praneša Komisijai. 

Or. en
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po
jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos ne vėliau kaip 
[18 mėnesių po direktyvos paskelbimo 
Oficialiajame leidinyje]. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.
Valstybės narės, priimdamos tas 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas 
oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo 
tvarką nustato valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų savo 
nacionalinės teisės aktų esminių nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a. Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jos paskelbimo Europos 
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Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
39 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39b. Ši direktyva skirta valstybėms 
narėms.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad: 1. Išduodamos pagal 5 straipsnio 2 dalį 
nustatytus leidimus valstybės narės 
užtikrina, kad:

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie
prašymų išduoti licenciją pateikimą 
valstybėms narėms, ir kad atitinkama 
informacija apie tokius pasiūlymus būtų 
prieinama visuomenei, įskaitant, be kita ko, 
informaciją apie teisę dalyvauti ir apie tai, 
kam galima pateikti pastabas ar klausimus;

a) visuomenė viešais pranešimais arba 
kitomis deramomis priemonėmis, kaip 
antai elektroninėmis laikmenomis, jeigu jos 
prieinamos, būtų informuojama apie
prašymus išduoti leidimą, ir kad 
atitinkama informacija apie tokius 
pasiūlymus būtų prieinama visuomenei, 
įskaitant, be kita ko, informaciją apie teisę 
dalyvauti ir apie tai, kam galima pateikti 
pastabas ar klausimus;

b) visuomenė turėtų teisę pareikšti pastabas 
ir nuomonę, kol dar svarstomos visos 
pasirinktys ir nepriimti sprendimai dėl 
prašymų išduoti licenciją;

b) visuomenė turėtų teisę iki išduodant 
leidimą pareikšti pastabas ir nuomones,
laikantis valstybių narių arba 
kompetentingų institucijų nustatytų 
tvarkaraščių ir procedūrų;

c) priimant tokius sprendimus būtų 
tinkamai atsižvelgta į visuomenės 

c) išduodant tuos leidimus būtų tinkamai 
atsižvelgta į visuomenės dalyvavimo 
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dalyvavimo rezultatus; rezultatus;
d) apsvarsčiusios visuomenės pateiktas 
pastabas ir nuomones, valstybės narės deda 
pagrįstas pastangas, kad praneštų 
visuomenei apie priimtus sprendimus ir jų 
priežastis bei motyvus, kuriais tokie 
sprendimai yra grindžiami, įskaitant 
informaciją apie visuomenės dalyvavimo 
procesą.

d) apsvarsčiusios visuomenės pateiktas 
pastabas ir nuomones, valstybė narės deda 
pagrįstas pastangas, kad praneštų 
visuomenei apie priimtus sprendimus ir jų 
priežastis bei motyvus, kuriais tokie 
sprendimai yra grindžiami, įskaitant 
informaciją apie visuomenės dalyvavimo 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos 
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 
asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

4) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai,
įskaitant saugioms operacijoms kylančias 
kliūtis, susijusias su aplinka, 
meteorologinėmis sąlygomis ir jūros 
dugnu, ir kad jų kontrolės priemonės yra 
tinkamos didelį pavojų keliančio įvykio 
rizikai asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio. Atliekant šį įrodymą 
įvertinamas laikotarpis iki atsako į naftos 
išsiliejimą;

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai, 
ir kad jų kontrolės priemonės yra tinkamos 
didelį pavojų keliančio įvykio rizikai 

5) įrodymas, kad nustatyti visi dideli 
pavojai, įvertinta jų tikimybė ir padariniai,
įskaitant saugioms operacijoms kylančias 
kliūtis, susijusias su aplinka, 
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asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio;

meteorologinėmis sąlygomis ir jūros 
dugnu, ir kad jų kontrolės priemonės yra 
tinkamos didelį pavojų keliančio įvykio 
rizikai asmenims ir aplinkai sumažinti iki 
priimtino lygio. Atliekant šį įrodymą 
įvertinamas laikotarpis iki atsako į naftos 
išsiliejimą;

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai taikytina, reikalauti operatorių ir
(arba) įrenginių savininkų atlyginti 
kompetentingai institucijai jos pagal šį 
reglamentą atliekamų funkcijų sąnaudas;

d) kai taikytina, reikalauti operatorių ir
(arba) įrenginių savininkų atlyginti 
kompetentingai institucijai už suteiktas
paslaugas (pvz., už tikrintojų 
apsilankymus), taikant mokesčius arba 
tarifus, kurie apskaičiuojami remiantis 
objektyviais, skaidriais ir proporcingais 
kriterijais;

Or. en



PE491.285v01-00 46/47 PR\905288LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl 2010 m. balandžio 20 d. sprogimo Deepwater Horizon platformoje žuvo 11 ant 
platformos dirbančių žmonių ir išsiliejo maždaug 4,9 mln. barelių (780 tūkst. m³) neapdirbtos 
naftos. Prireikė 3 mėnesių gręžiniui blokuoti ir dar 2 mėnesių kol buvo sėkmingai baigtas 
avarinis gręžinys ir buvo paskelbta, kad gręžinys iš tiesų neveikia. JAV tyrimo išvadose 
nurodyta, kad „katastrofa buvo beveik neišvengiamas daugiamečio sektoriaus ir vyriausybės 
aplaidumo ir dėmesio saugai stokos rezultatas. [...] Gręžiant gręžinius vis gilesniuose ir su vis 
didesne rizika susijusiuose vandenyse, kuriuose glūdi didelė JAV naftos dalis, panašios 
katastrofos ateityje bus išvengta tik atlikus sisteminius pertvarkymus vyriausybės ir sektoriaus 
veikloje.“ (Naftos išsiliejimo komisijos pirmininko Williamo K. Reilly'io nuomonė dėl 
galutinės komisijos ataskaitos).

Ši avarija taip pat paskatino persvarstyti ES politiką: Europos Komisija nedelsdama ėmėsi 
Europos vandenyse vykdomos naftos ir dujų veiklos saugos įvertinimo. Ji padarė išvadą, kad 
reikia papildomų veiksmų siekiant užtikrinti geriausios praktikos, jau taikomos kai kurių ES 
valstybių narių reguliavimo sistemose, plėtrą visoje ES, ES lygmeniu nustatant aiškias ir 
pažangiausias normas.

2011 m. spalio mėn. pateiktame Komisijos pasiūlyme dėl reglamento dėl jūroje vykdomos 
naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos dėmesys skiriamas pirmiausiai 
konkrečioms priemonėms, kurias taikant būtų kovojama su bendrais valstybių narių praktikos 
ir teisėkūros skirtumais ir nenuoseklumu jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos srityje.

Pasiūlymu siekiama reaguoti į padidėjusią riziką, užtikrinant, kad visoje Sąjungoje 
atitinkamas sektorius naudotų geriausią didelių pavojų kontrolės praktiką, stiprinant Sąjungos 
parengties ir reagavimo pajėgumus bei paaiškinant galiojančias teisės normas atsakomybės ir 
žalos atlyginimo klausimais.

Pranešėjas išskiria tokius pagrindinius klausimus:

Teisinė forma

Nors reglamentas turi privalumų dėl to, kad jis tiesiogiai taikomas ir todėl sukuria vienodas 
veiklos sąlygas, iškilo abejonių dėl to, kad tam gali prireikti panaikinti ir iš dalies pakeisti 
daug galiojančių lygiaverčių nacionalinių teisės aktų. Dėl tokio aktų perrašymo ir taip 
negausūs ištekliai būtų perkelti iš saugos įvertinimo ir patikrinimų vietoje veiklos. Pranešėjas 
mano, kad šiomis aplinkybėmis geriau pakeisti teisinę formą ir sutelkti dėmesį veiklai, kuria 
direktyva sukuriama patikima teisės normų sistema.

Institucijų nepriklausomumas

„Vyriausybė privalo įsteigti nepriklausomą agentūrą, atsakingą už visų gręžinių jūroje saugos 
aspektų reguliavimą, kad JAV taptų tarptautinėmis lyderėmis šiuo klausimu [...] Tik iš tiesų 
nepriklausoma federalinė saugos agentūra – visiškai atskirta nuo nuomos praktikos ir politikos 
– gali užtikrinti, kad reguliavimo institucijos vėl netaptų sektoriaus įkaitais.“ (Naftos 
išsiliejimo komisijos pirmininko Bobo Grahamo nuomonė dėl galutinės komisijos ataskaitos).
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Viena iš pagrindinių Macondo telkinio avarijos pamokų – labai svarbu užtikrinti, kad už 
operacijų saugos ir grėsmės aplinkai įvertinimą atsakingos institucijos būtų nepriklausomos 
nuo institucijų, atsakingų už leidimų gręžinių gręžimui išdavimą.

Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už jūroje vykdomą naftos ir dujų veiklą, grupės (ES 
institucijų grupės) ir Europos jūrų saugumo agentūros vaidmuo

Plėtodamas 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl naftos ir dujų 
žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemų (V. Ford pranešimo) mintis, pranešėjas 
mano, kad derėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Derėtų 
visapusiškai pasinaudoti neseniai įsteigta ES institucijų grupe. Tai idealus forumas keičiantis 
patirtimi ir žiniomis, susijusiomis su didelių avarijų prevencija ir reagavimu į jas, be to, ši 
grupė turi dalyvauti tikrinant atitinkamų nacionalinės ir ES teisės normų taikymą ir vykdymą.

Taip pat derėtų atsižvelgti į išplėstus Europos jūrų saugumo agentūros įgaliojimus: ją reikia 
įtraukti į avarinės parengties ir avarijų likvidavimo veiklą, kai numatomas tarpvalstybinis
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos poveikis. Europos jūrų saugumo agentūrai turėtų būti 
pateikta išsami informacija apie valstybių narių išteklius ir avarijų likvidavimo planus, be to, 
Europos jūrų saugumo agentūra turėtų inicijuoti periodiškai atliekamas pratybas, kurių metu 
išbandomi tarpvalstybiniai avariniai mechanizmai.

Trečiojo asmens atliekama patikra

Parlamentas taip pat aiškiai reikalavo, kad nepriklausomi tretieji asmenys atliktų patikras. 
Pranešėjas žino, kad sektoriuje paplitusi nepriklausomų patikrų praktika, ir mano, kad šiam 
klausimui tikrai reikia skirti daugiau dėmesio.

ES standartai pasaulinio masto veiklai

Nors esama vykdymo problemų, akivaizdžiai yra lūkesčių, kad ES įsteigtos bendrovės 
pasauliniu mastu veiks pagal ES saugos standartus. Šiuos aukštus standartus reikėtų 
propaguoti tarptautiniu lygmeniu atitinkamuose pasauliniuose ir regioniniuose forumuose, 
tačiau taip pat derėtų papildomai panagrinėti standartų taikymą užtikrinančius mechanizmus.


