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(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

The European Parliament,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0688),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0392/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinstab hawn hekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi il-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza 
tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore

il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza 
tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. jekk tiġi adottata ikun 
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jeħtieġ li jsiru tibdiliet korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-aċċidenti relatati mal-attivitajiet taż-
żejt u l-gass offshore fl-2010, notevolment 
fil-Golf tal-Messiku, qanqlu reviżjoni tal-
politiki li għandhom l-għan li jiżguraw is-
sikurezza tal-attivitajiet offshore. Il-
Kummissjoni varat reviżjoni u esprimiet il-
fehmiet inizjali tagħha rigward is-sikurezza 
tal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
fil-Komunikazzjoni tagħha “L-isfida tas-
sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-
baħar (offshore)” fit-13 ta’ Ottubru 2010. 
Il-Parlament Ewropew adotta 
riżoluzzjonijiet dwar is-suġġett fis-
7 ta’ Ottubru 2010 u t-
13 ta’ Settembru 2011. Il-Ministri tal-
Enerġija tal-Istati Membri esprimew il-
fehmiet tagħhom fil-Konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-Enerġija fit-
3 ta’ Diċembru 2010.

(4) L-aċċidenti relatati mal-attivitajiet taż-
żejt u l-gass offshore fl-2010, notevolment 
fil-Golf tal-Messiku, urew bl-aktar mod 
drastiku r-riskji assoċjati mal-attivitajiet 
taż-żejt u tal-gass offshore u qanqlu 
reviżjoni tal-politiki li għandhom l-għan li 
jiżguraw is-sikurezza tal-attivitajiet 
offshore. Il-Kummissjoni varat reviżjoni u 
esprimiet il-fehmiet inizjali tagħha rigward 
is-sikurezza tal-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore fil-Komunikazzjoni tagħha 
“L-isfida tas-sikurezza tal-attivitajiet taż-
żejt u l-gass fil-baħar (offshore)” fit-
13 ta’ Ottubru 2010. Il-Parlament 
Ewropew adotta riżoluzzjonijiet dwar is-
suġġett fis-7 ta’ Ottubru 2010 u t-
13 ta’ Settembru 2011. Il-Ministri tal-
Enerġija tal-Istati Membri esprimew il-
fehmiet tagħhom fil-Konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-Enerġija fit-
3 ta’ Diċembru 2010.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-industriji taż-żejt u l-gass offshore 
huma stabbiliti f’għadd ta’ reġjuni tal-
Unjoni, u hemm prospetti għal żviluppi 
reġjonali ġodda fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass offshore hija 

(7) L-industriji taż-żejt u l-gass offshore 
huma stabbiliti f’għadd ta’ reġjuni tal-
Unjoni, u hemm prospetti għal żviluppi 
reġjonali ġodda fl-ilmijiet tal-Unjoni bi 
żviluppi teknoloġiċi li jippermettu li jsir 
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element sinifikanti fis-sigurtà tal-forniment 
tal-enerġija tal-UE.

tħaffir f'kundizzjonijiet aktar diffiċli. Il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass offshore hija 
element sinifikanti fis-sigurtà tal-forniment 
tal-enerġija tal-UE.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Fuq dan l-isfond, il-Grupp tal-
Awtoritajiet dwar iż-Zejt u l-Gass 
Offshore tal-Unjoni Ewropea (il-"Grupp 
tal-Awtoritajiet tal-UE") twaqqaf 
b'Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' 
Jannar 2012 biex iservi bħala forum 
għall-iskambju ta' esperjenzi u għarfien 
espert fir-rigward tal-prevenzjoni ta' 
aċċidenti kbar u għar-rispons għalihom 
fl-operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 
offshore.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Sabiex tiġi provduta xibka ta' sikurezza, 
għandhom jiġu stabbiliti f'kull żona tal-
baħar tal-UE skemi mutwali ta' kumpens 
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għal tniġġis biż-żejt, li s-sħubija tal-
operaturi fihom tkun obbligatorja.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. 'tollerabbli' għandha tfisser: livell ta' 
riskju ta' aċċident kbir li jitnaqqas kemm 
jista' jkun raġonevolment fattibbli, b'mod 
li r-riskju li jifdal ikun insinifikanti meta 
mqabbel mal-ammont ta' aktar input ta' 
ħin, riżorsi jew spejjeż meħtieġa biex jiġi 
evitat;

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. ‘awtorità kompetenti’ għandha tfisser: l-
awtorità appuntata skont dan ir-
Regolament u responsabbli mid-dmirijiet 
relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħha;

6. ‘awtorità kompetenti’ għandha tfisser: 
awtorità pubblika jew entità rregolata 
mid-dritt pubbliku appuntata biex taqdi d-
dmirijiet assenjati lilha skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-proċeduri ta' liċenzjar (għall-esplorazzjoni u l-produzzjoni) tmur kontra l-
prattika komuni. L-objettiv li l-informazzjoni li tinġabar minħabba attività ta' esplorazzjoni 
tista' tiġi kkunsidrata mill-awtorità tal-liċenzjar qabel ma jiġu awtorizzati l-operazzjonijiet ta' 
produzzjoni hija koperta fit-test emendat tal-Artikolu 4.3.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

18. ‘aċċident kbir’ għandha tfisser: 
okkorrenza bħal nar jew splużjoni, telf tal-
kontroll ta’ bir jew ħruġ sinifikanti ta’ 
idrokarburi jew sustanzi perikolużi u li 
tinvolvi vittmi; inċident li jwassal għal 
ħsara serja fl-installazzjoni jew t-tagħmir 
tagħha, b'riskju imminenti ta' vittmi;
kwalunkwe avveniment ieħor li jwassal 
għal imwiet jew korriment personali serju 
ta’ persuni li jkunu qed jaħdmu fuq l-
installazzjoni offshore jew li jkunu 
qegħdin jaħdmu f'attività b’konnessjoni 
magħha; ħruġ sinifikanti ta' idrokarburi 
jew sustanzi oħra perikolużi b'impatt kbir 
fuq l-ambjent;
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Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

22. ‘operatur’ għandha tfisser: l-operatur 
ta’ installazzjoni tal-produzzjoni, operatur
ta' installazzjoni mhux tal-produzzjoni jew
l-operatur tal-bir.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. ‘operatur ta' installazzjoni tal- 23. ‘operatur ta' installazzjoni tal-



PE491.285v01-00 14/49 PR\905288MT.doc

MT

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

produzzjoni’ għandha tfisser: entità
maħtura mid-detentur tal-liċenzja biex 
tiġġestixxi u tikkontrolla l-funzjonijiet 
ewlenin ta’ installazzjoni tal-produzzjoni;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-proċeduri ta' liċenzjar (għall-esplorazzjoni u l-produzzjoni) tmur kontra l-
prattika komuni.  L-objettiv li l-informazzjoni li tinġabar minħabba attività ta' esplorazzjoni 
tista' tiġi kkunsidrata mill-awtorità tal-liċenzjar qabel ma jiġu awtorizzati l-operazzjonijiet ta' 
produzzjoni hija koperta fit-test emendat tal-Artikolu 4.3.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

33. ‘operatur ta’ bir’ għandha tfisser: l-
entità maħtura biex tippjana u twettaq 
operazzjoni ta’ bir.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a. 'id-dewmien fir-rispons għal tixrid 
ta' żejt" għandha tfisser: sitwazzjoni fejn 
l-attivitajiet li jistgħu jikkawżaw tixrid ta' 
żejt jitwettqu f'ħinijiet meta ma jkunx 
jista' jitwettaq rispons effettiv, jew 
minħabba li t-teknoloġiji disponibbli ma 
jkunux effettivi jew minħabba li l-użu 
tagħhom ma jkunx possibbli minħabba 
kundizzjonijiet ambjentali jew fatturi 
oħrajn li jillimitaw.
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Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Huma għandhom iqisu wkoll rapporti li 
jikkonċernaw inċidenti globali li fihom 
kien involut l-applikant.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku għandu jingħata opportunitajiet 
bikrin u effettivi biex jipparteċipa fil-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni għal 
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore 
skont ir-rekwiżiti tal-Anness I għal dan ir-
Regolament. Il-proċeduri għandhom ikunu 
dawk stabbiliti fl-Anness II għad-
Direttiva 2003/35/KE. 
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Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) evidenza tas-sħubija tal-operatur fl-
iskema mutwali ta' kumpens għal tniġġis 
biż-żejt;

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għandu jiġi 
notifikat lill-awtorità kompetenti qabel l-
iskadenza stabbilita mill-awtorità 

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

kompetenti u mhux aktar tard minn 12-il 
ġimgħa qabel l-bidu ppjanat tal-
operazzjoni. L-operazzjonijiet 
m'għandhomx jibdew qabel mal-awtorità 
kompetenti ma tkunx aċċettat ir-Rapport 
dwar Perikli Kbar.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, il-
partijiet 2 u 5. Ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema għandhom ikunu involuti fit-
tħejjija tar-Rapport dwar Perikli Kbar.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE491.285v01-00 20/49 PR\905288MT.doc

MT

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, 
il-partijiet 3 u 5. Ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema għandhom ikunu involuti fit-
tħejjija tar-Rapport dwar Perikli Kbar.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Fejn tkun meħtieġa iktar informazzjoni 
qabel ma jista’ jiġi aċċettat Rapport dwar 
Perikli Kbar, l-operatur għandu, fuq talba 
tal-awtorità kompetenti, jipprovdi din l-
informazzjoni u jagħmel kull tibdil 
meħtieġ fir-Rapport dwar Perikli Kbar 
ippreżentat.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qrib l-installazzjonijiet għandu jkun 
hemm disponibbli tagħmir biex isodd kull 
tnixxija potenzjali ta' żejt bil-għan li jkun 
jista' jsir minnu użu ta' malajr f'każ ta' 
aċċident kbir.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra n-notifika u tieħu azzjoni li 
tikkunsidra meħtieġa, bħall-projbizzjoni 
tal-bidu tal-operazzjoni, jekk ikun il-każ,
qabel jistgħu jibdew l-operazzjonijiet tal-
bir.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tikkunsidra n-notifika u tieħu azzjoni li 
tikkunsidra meħtieġa, bħall-projbizzjoni 
tal-bidu tal-operazzjoni, jekk ikun il-każ,
qabel jistgħu jibdew l-operazzjonijiet tal-
bir.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ projbizzjoni tal-attività Setgħa ta’ awtorità kompetenti fir-rigward 
tal-attivitajiet fuq l-installazzjonijiet

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tipprojbixxi l-operat jew id-dħul fl-operat 

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

ta’ kwalunkwe installazzjoni jew 
infrastruttura konnessa meta l-miżuri 
proposti fir-Rapport dwar Perikli Kbar
għall-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta’ 
aċċidenti kbar skont l-Artikoli 10, 11, 13 u 
14 jkunu kkunsidrati bħala mhux biżżejjed 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta Stat Membru jikkunsidra li 
operazzjoni ta’ bir jew l-operazzjoni ta’ 
installazzjoni jista’ jkollha effetti negattivi
sinifikanti fuq l-ilmijiet ta’ Stat Membru 
ieħor fil-każ ta’ aċċident, jew meta Stat 

Meta Stat Membru jikkunsidra li aċċident 
kbir relatat ma' operazzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore fil-ġurisdizzjoni tiegħu 
aktarx li jkollu effetti sinifikanti fuq l-
ambjent fi Stat Membru ieħor, jew meta 
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Membru li probabbilment ikun affettwat 
b'mod sinifikanti jitlob hekk, l-Istat 
Membru li fil-ġuriżdizzjoni tiegħu 
għandhom iseħħu l-operazzjonijiet, għandu 
jibgħat lill-Istat Membru affettwat l-
informazzjoni rilevanti u għandu jkun 
impenjat biex jadotta miżuri preventivi 
konġunti biex tkun evitata l-ħsara.

Stat Membru jew l-awtorità kompetenti fi 
Stat Membru ieħor li probabbilment ikun 
affettwat b'mod sinifikanti jitolbu hekk, l-
Istat Membru jew l-awtorità kompetenti 
tiegħu li fil-ġuriżdizzjoni tiegħu għandhom 
iseħħu l-operazzjonijiet, għandu jibgħat
lill-Istat Membru affettwat jew lill-awtorità 
kompetenti l-informazzjoni rilevanti u 
għandu, skont l-Artikoli 27 u 32, jadotta 
miżuri maqbula biex tkun evitata l-ħsara.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom iħejju dokument 
li jistabbilixi l-politika tagħhom dwar il-
prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar, u jiżguraw li 
hija implimentata fl-organizzazzjoni tal-
operazzjonijiet kollha offshore tagħhom, 
inkluż bl-istabbilment ta' arranġamenti 
adattati ta' monitoraġġ biex jiżguraw l-
effettività tal-politika.

1. L-operaturi għandu jkollhom fil-pussess
tagħhom dokument li jistabbilixi l-politika 
tagħhom dwar il-prevenzjoni ta’ aċċidenti 
kbar, u jiżguraw li tiġi implimentata fl-
organizzazzjoni tagħhom kollha, inkluż fl-
operazzjonijiet offshore, flimkien ma'
arranġamenti adattati ta' monitoraġġ biex 
jiżguraw l-effettività tal-politika. 

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Id-detenturi tal-liċenzji, l-operaturi u l-
kuntratturi l-kbar ibbażati fl-Unjoni 
għandhom iwettqu l-operazzjonijiet 
tagħhom taż-żejt u l-gass offshore meta 
jkunu barra mill-Unjoni skont il-prinċipji 
stabbiliti f'din id-Direttiva u skont l-
Artikolu 21.

Or. en
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Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Meta jitwettqu miżuri kif hemm 
imsemmi fil-paragrafu 7 ta' dan l-
Artikolu, l-operatur għandu, mingħajr 
dewmien, jinnotifika kif jixraq lill-
awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tagħmel arranġamenti xierqa biex tiżgura
l-indipendenza tagħha minn kunflitti ta’ 
interess bejn ir-regolamentazzjoni tas-

1. L-Istati Membri li fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom jitwettqu attivitajiet taż-żejt u tal-
gass offshore għandhom jagħmlu
arranġamenti xierqa biex jiżguraw l-
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sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, u l-
funzjonijiet relatati mal-iżvilupp 
ekonomiku tal-Istat Membru, b’mod 
partikolari l-għoti ta’ liċenzji għal 
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, u l-
politika għal u l-ġbir tad-dħul relatat.

indipendenza tal-awtoritajiet kompetenti
minn kunflitti ta’ interess bejn ir-
regolamentazzjoni tas-sikurezza u l-
protezzjoni ambjentali, u l-funzjonijiet 
relatati mal-iżvilupp ekonomiku tal-Istat 
Membru, b’mod partikolari l-għoti ta’ 
liċenzji għal attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore, u l-politika għal u l-ġbir tad-dħul 
relatat.

Or. en

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta n-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjoinijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu joħloq periklu immedjat għas-

imħassar
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saħħa tal-persuni jew jhedded li jikkawża 
effett ħażin sinifikanti b’mod immedjat 
fuq is-sikurezza u/jew l-ambjent, l-operat 
tal-installazzjoni jew l-operat tal-parti 
rilevanti tagħha għandu jkun sospiż mil-
operatur, sakemm tiġi restawrata l-
konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull meta attività mwettqa minn operatur toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-persuni jew 
iżżid b'mod sinifikanti r-riskju ta' aċċident kbir, din għandha tiġi sospiża. Huwa irrilevanti 
jekk dan ir-riskju jikkonċernax in-non-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.  
Għaldaqstant, it-test ġie trasferit għal Artikolu 18.  

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitwettqu miżuri kif hemm 
imsemmi fil-paragrafu 2 għal dan l-
Artikolu, l-operatur għandu, mingħajr 
dewmien, jinnotifika kif jixraq lill-
awtorità kompetenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Kull meta attività mwettqa minn operatur toħloq periklu immedjat għas-saħħa tal-persuni jew 
iżżid b'mod sinifikanti r-riskju ta' aċċident kbir, din għandha tiġi sospiża. Huwa irrilevanti 
jekk dan ir-riskju jikkonċernax in-non-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.  
Għaldaqstant, it-test ġie trasferit għal Artikolu 18. 

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri, meta jippubblikaw 
informazzjoni skont l-Annessi I, V u VI, 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
żvelata ma toħloqx riskji għas-sikurezza u 
s-sigurtà tal-installazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore u l-operat tagħhom.

Or. en
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Rapportar dwar is-sikurezza u l-impatt 
ambjentali fir-rigward tal-Istati Membri li 
fil-ġurisdizzjoni tagħhom jitwettqu 
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-riżultat tal-monitoraġġ skont l-
Artikolu 20(4a) u l-indipendenza tal-
awtorità kompetenti;

Or. en
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapporti abbażi tal-
informazzjoni rrapportata lilha mill-Istati 
Membri skont il-paragrafu 1 u l-Aġenzija 
Ewropea għas-Sikurezza Marittima. Il-
Kummissjoni għandha tkun assistita f’din 
il-ħidma mill-Istati Membri rilevanti u 
mill-Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE skont l-
Artikolu 27.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu
investigazzjonijiet bir-reqqa ta’ aċċidenti 

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

aċċidenti kbar.

Or. en

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-effettività tal-kontroll tal-
awtorità kompetenti tal-installazzjoni 
kkonċernata fiż-żmien li jippreċedi l-
aċċident u rakkomandazzjonijiet għal 
bidliet adegwati fil-prattiki regolatorji 
rilevanti fejn ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni 
mħejji skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 

3. Sommarju tar-rapport tal-investigazzjoni
u tar-rappport ta' valutazzjoni mħejjija
skont il-paragrafi 2 u 2a ta’ dan l-Artikolu 
għandu jkun disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-Grupp tal-
Awtoritajiet tal-UE meta tintemm l-
investigazzjoni jew fi tmiem il-
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li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

proċedimenti legali, skont liema minnhom 
tiġi l-aħħar. Verżjoni speċifika tar-rapport, 
li tqis il-limitazzjoniet legali possibbli, 
għandha tkun disponibbli pubblikament fir-
rigward tal-Artikoli 22 u 23.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
regolarment jiskambjaw l-għarfien, l-
informazzjoni u l-esperjenza bejniethom u 
fi ħdan il-Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE u 
għandhom jivverifikaw l-implimentazzjoni 
u l-infurzar tal-qafas legali rilevanti 
nazzjonali u tal-Unjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet tal-industrija, 
partijiet interessati oħrajn u l-Kummissjoni, 
sabiex jissaħħu l-infurzar u l-
implimentazzjoni tal-ogħla standards 
madwar l-Unjoni.

Or. en
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Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom jiġu stabbiliti prijoritajiet u 
proċeduri ċari għat-tħejjija u l-
aġġornament tad-dokumenti ta' gwida 
sabiex jiġu identifikati u ffaċilitati l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki f'oqsma 
skont il-paragrafu 2.

3. Għandhom jiġu stabbiliti, mill-
awtoritajiet kompetenti u f'kooperazzjoni 
mas-settur, prijoritajiet u proċeduri ċari 
għat-tħejjija u l-aġġornament tad-
dokumenti ta' gwida sabiex jiġu identifikati 
u ffaċilitati l-implimentazzjoni tal-aħjar 
prattiki f'oqsma skont il-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
standards tas-sikurezza għoljin għall-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
fil-livell internazzjonali f’fora globali u 
reġjonali adattati, inkluż dawk relatati mal-
ilmijiet tal-Artiku.

3. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
standards tas-sikurezza għoljin għall-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
fil-livell internazzjonali f’fora globali u 
reġjonali adattati, b'mod partikulari dawk 
relatati mal-ilmijiet tal-Artiku.

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinbdew sabiex irażżnu aċċident kbir 
fil-bidu tiegħu fi ħdan l-installazzjoni, jew 
fiż-żona ta’ esklużjoni stabbilita mill-Istat 

(a) jiġi evitat li jaggravaw il-konsegwenzi 
jew sabiex jiġu limitati l-konsegwenzi ta' 
aċċident relatat ma' operazzjonijiet taż-
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Membru madwar il-perimetru tal-
installazzjoni, jew is-sors tal-bir taħt il-
baħar;

żejt u tal-gass offshore f'żona ta’ 
esklużjoni stabbilita mill-Istat Membru 
madwar il-perimetru tal-installazzjoni, jew 
is-sors tal-bir taħt il-baħar;

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operatur għandu perjodikament jittestja 
l-effettività tal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza.

L-operatur għandu perjodikament jittestja 
l-pjanijiet interni ta’ rispons għal 
emerġenza biex juri l-effettività tat-tagħmir 
u tal-kapaċitajiet tagħhom ta' rispons 
sabiex jiġi ggarantit livell għoli ta' 
sikurezza u prestazzjoni fl-operazzjonijiet 
ta' evakwazzjoni, konteniment u kontroll, 
irkupru, tindif u rimi.

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
pjanijiet esterni ta’ emerġenza li jkopru l-
installazzjonijiet kollha taż-żejt u l-gass 
offshore u ż-żoni potenzjalment affettwati 
fil-ġuriżdizzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom iħejju 
pjanijiet esterni ta’ rispons għal emerġenza 
li jkopru l-installazzjonijiet kollha taż-żejt 
u l-gass offshore jew tal-infrastruttura 
konnessa u ż-żoni potenzjalment affettwati 
fil-ġuriżdizzjoni tagħhom. Il-pjanijiet 
esterni ta’ rispons għal emerġenza 
għandhom jispeċifikaw ir-rwol tal-
operaturi fir-rispons estern għal 
emerġenza, u s-sehem tal-operaturi fl-
ispejjeż tar-rispons estern għal 



PR\905288MT.doc 37/49 PE491.285v01-00

MT

emerġenza,

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza tal-installazzjonijiet 
stazzjonati jew ippjanati li jkunu fiż-żona 
partikolari. Kwalunkwe aġġornament fil-
pjanijiet interni mgħarrfa mill-operatur 
għandhom ikunu kkunsidrati.

2. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew bil-
kooperazzjoni tal-operaturi rilevanti u, kif 
xieraq, id-detenturi tal-liċenzji, u jiġu 
allinjati mal-pjanijiet interni ta’ rispons 
għal emerġenza tal-installazzjonijiet 
eżistenti jew ippjanati, jew l-infrastruttura 
konnessa, li jkunu fiż-żona partikolari. 
Kwalunkwe aġġornament fil-pjanijiet 
interni mgħarrfa mill-operatur għandhom 
ikunu kkunsidrati.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness I u V, u jkunu 
disponibbli għall-Kummissjoni, u għall-
pubbliku kif ikun xieraq.

3. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness I u V, u jkunu 
disponibbli għall-Kummissjoni, għall-
EMSA u għall-pubbliku kif ikun xieraq. Il-
proċeduri adottati biex jgħarrfu lill-
pubbliku għandhom ikunu dawk stabbiliti 
fl-Anness II għad-Direttiva 2003/35/KE. 
Meta jpoġġu għad-dispożizzjoni l-pjanijiet 
esterni tagħhom ta' rispons għal 
emerġenza, l-Istati Membri b’attivitajiet 
taż-żejt u l-gass offshore fil-ġuriżdizzjoni 
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tagħhom għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni żvelata ma toħloqx riskji 
għas-sikurezza u s-sigurtà tal-
installazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
u l-operat tagħhom.

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons ta’ 
emerġenza disponibbli fit-territorju jew il-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħra u, fuq bażi 
reċiproka, għall-pajjiżi terzi ġirien, u għall-
Kummissjoni.

6. L-Istati Membri għandhom iżommu 
rekords aġġornati tar-riżorsi tar-rispons ta’ 
emerġenza disponibbli fit-territorju jew il-
ġuriżdizzjoni tagħhom kemm minn 
entitajiet pubbliċi kif ukoll privati. Dawk 
ir-rekords għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħra, għall-EMSA u, 
fuq bażi reċiproka, għall-pajjiżi terzi ġirien, 
u għall-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ aċċident l-awtoritajiet 
rilevanti, f’kooperazzjoni mal-operaturi
konċernati, għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha neċessarji bil-għan li tkun evitata l-
eskalazzjoni tal-aċċident u l-mitigazzjoni 
tal-konsegwenzi tiegħu.

2. Fil-każ ta’ aċċident, l-operaturi, 
f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti 
konċernati, għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha neċessarji bil-għan li tkun evitata l-
eskalazzjoni tal-aċċident u l-mitigazzjoni 
tal-konsegwenzi tiegħu.

Or. en
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-effetti transkonfinali ta’ aċċidenti 
taż-żejt u l-gass offshore huma prevedibbli, 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri jew pajjiżi terzi li 
potenzjalment jistgħu jkunu affettwati fuq 
bażi reċiproka u jqisu r-riskji identifikati 
meta jħejju l-pjan estern ta' emerġenza. L-
Istati Membri konċernati għandhom 
jikkoordinaw il-pjanijiet ta' emerġenza 
tagħhom biex iħaffu r-rispons konġunt għal 
aċċident.

1. Meta l-effetti transkonfinali ta’ aċċidenti 
taż-żejt u l-gass offshore huma prevedibbli, 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lill-
Kummissjoni, lill-EMSA u lill-Istati 
Membri jew pajjiżi terzi li potenzjalment 
jistgħu jkunu affettwati fuq bażi reċiproka 
u jqisu r-riskji identifikati meta jħejju l-
pjan estern ta' emerġenza. L-Istati Membri 
konċernati għandhom jikkoordinaw il-
pjanijiet ta' emerġenza tagħhom biex iħaffu 
r-rispons konġunt għal aċċident.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jittestjaw 
regolarment it-tħejjija tagħhom li 
jirrispondu b’mod effettiv għall-aċċidenti 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri 
potenzjalment affettwati, Aġenziji rilevanti 
tal-UE jew pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista’ tikkontribwixxi għal eżerċizzji 
ffokati fuq l-ittestjar tal-mekkaniżmi ta' 
emerġenza transkonfinali u tal-Unjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jittestjaw 
regolarment it-tħejjija tagħhom li 
jirrispondu b’mod effettiv għall-aċċidenti 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri 
potenzjalment affettwati, Aġenziji rilevanti 
tal-UE jew pajjiżi terzi. L-EMSA għandha 
tagħti bidu għal eżerċizzji ffokati fuq l-
ittestjar tal-mekkaniżmi ta' emerġenza 
transkonfinali u tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 35 ta’ dan ir-Regolament biex 
tadatta r-rekwiżiti għall-aħħar żvilupp tat-
teknoloġiji u l-proċeduri rilevanti fl-
Anness I-VI.

imħassar

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-
Regolament għal applikazzjoni preċiża tar-
rekwiżiti tar-Regolament f’rabta ma’:

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-
Regolament għal applikazzjoni preċiża tar-
rekwiżiti tar-Regolament f’rabta ma’:

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rekwiżiti relatati mal-verifika minn 
verifika ta’ parti terza indipendenti kif 
speċifikat fl-Anness II, il-punt 5(d) 
rekwiżiti għal funzjonament u l-
organizzazzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti kif speċifikat fl-Anness III u;

imħassar 
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Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) rekwiżiti relatati mat-tħejjija u r-
rispons ta’ emerġenza kif speċifikat fl-
Anness V.

Or. en

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emenda tad-Direttiva 2008/99/KE dwar 
il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi 

kriminali
Id-Direttiva 2008/99/KE hija b’dan 
emendata kif ġej:
(1) fl-Artikolu 3, jiżdied il-punt li ġej:

‘(j) aċċident kbir ta' tniġġis biż-żejt.';

(2) Fl-Anness A, jiżdied l-inċiż li ġej:

‘– Direttiva XX/XX/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza 
tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore'

Or. en
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 37b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport u rieżami
37b. Mhux aktar tard minn 3 snin wara t-
tlestija tal-perjodi tranżizzjonali, kif 
definiti mill-Artikolu 38, il-Kummissjoni 
għandha, filwaqt li tqis bis-sħiħ l-isforzi u 
l-esperjenzi tal-awtoritajiet kompetenti u 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp tal-
Awtoritajiet tal-UE, tivvaluta l-esperjenza 
tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
Il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar il-konklużjonijiet ta' dik il-
valutazzjoni. Dak ir-rapport għandu 
jinkludi kull proposta xierqa eventwali 
biex tiġi emendata din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Fejn l-awtorità kompetenti tidentifika 
installazzjonijiet eżistenti li jippreżentaw 
riskji iżgħar, dawn jistgħu jkunu suġġetti 
għal perjodi itwal ta' tranżizzjoni li jridu 
jiġu notifikati lill-Kummissjoni mill-
awtorità kompetenti rilevanti.

Or. en
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Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard [minn 18-il xahar 
wara l-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea]. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet .
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, huma għandhom 
jinkludu referenza għal din id-Direttiva 
jew ikunu akkumpanjati minn tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-
tali referenza.

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-
intier tiegħu u japplika direttament fl-
Istati Membri kollha.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet 
nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam 
kopert b'din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39a. Din id-Direttiva għandha tidħol fis-
seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 39b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39b. Din id-Direttiva hi indirizzata lill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li: 1. Għall-awtorizzazzjonijiet definiti skont 
l-Artikolu 5(2) l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li:

(a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
is-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal-
liċenzji lill-Istati Membri, u li l-
informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 

(a) il-pubbliku huwa informat, kemm 
permezz ta’ avviżi pubbliċi kif ukoll 
b’mezzi xierqa oħra bħal ma hi l-midja 
elettronika meta tkun disponibbli, rigward 
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni u li 
l-informazzjoni rilevanti rigward proposti 
bħal dawn issir disponibbli għall-pubbliku 
inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
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inkluż inter alia l-informazzjoni dwar id-
dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

dritt tal-parteċipazzjoni, u lil min 
għandhom ikunu sottomessi l-kummenti 
jew il-mistoqsijiet;

(b) il-pubbliku huwa intitolat jesprimi 
kummenti u opinjonijiet meta l-għażliet 
kollha huma miftuħa qabel jittieħdu d-
deċiżjonijiet rigward l-applikazzjonijiet 
għal-liċenzji;

(b) il-pubbliku huwa intitolat jesprimi 
kummenti u opinjonijiet skont l-iskadenzi 
u l-proċeduri definiti mill-Istati Membri 
jew mill-awtoritajiet kompetenti u qabel 
ma jingħataw l-awtorizzazzjonijiet;

(c) meta jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, 
għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa 
lir-riżultati tal-parteċipazzjoni pubblika;

(c) meta jingħataw dawk l-
awtorizzazzjonijiet, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lir-riżultati tal-
parteċipazzjoni pubblika;

(d) wara li jkun eżamina l-kummenti u l-
opinjonijiet espressi mill-pubbliku, l-Istat 
Membru jagħmel sforzi raġonevoli biex 
jinforma lill-pubbliku dwar id-deċiżjonijiet 
meħuda u r-raġunijiet u l-
kunsiderazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
dawk id-deċiżjonijiet, inkluża l-
informazzjoni dwar il-proċess tal-
parteċipazzjoni pubblika.

(d) wara li jkun eżamina l-kummenti u l-
opinjonijiet espressi mill-pubbliku, l-Istat 
Membru jagħmel sforzi raġonevoli biex 
jinforma lill-pubbliku dwar id-deċiżjonijiet 
meħuda u r-raġunijiet u l-
kunsiderazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
dawk id-deċiżjonijiet, inkluża l-
informazzjoni dwar il-proċess tal-
parteċipazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(4) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, 
inklużi kull limitazzjonijiet ambjentali, 
meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-baħar għal 
operazzjonijiet sikuri, u li l-miżuri għall-
kontroll tagħhom huma adattati sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ avveniment ta’ periklu 
kbir għall-persuni u l-ambjent sa punt 
aċċettabbli; din id-dimostrazzjoni għandha 
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tinkludi valutazzjoni tad-dewmien fir-
rispons għal tixrid ta' żejt;

Or. en

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, u li 
l-miżuri għall-kontroll tagħhom huma 
adattati sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
avveniment ta’ periklu kbir għall-persuni u 
l-ambjent sa punt aċċettabbli;

(5) dimostrazzjoni li l-perikli kbar kollha 
ġew identifikati, il-probabbiltà u l-
konsegwenzi tagħhom ġew ivvalutati, 
inklużi kull limitazzjonijiet ambjentali, 
meteoroloġiċi u ta’ qiegħ il-baħar għal 
operazzjonijiet sikuri, u li l-miżuri għall-
kontroll tagħhom huma adattati sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ avveniment ta’ periklu 
kbir għall-persuni u l-ambjent sa punt 
aċċettabbli; din id-dimostrazzjoni għandha 
tinkludi valutazzjoni tad-dewmien fir-
rispons għal tixrid ta' żejt;

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness 3 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta jkun xieraq, l-operaturi u/jew is-
sidien tal-installazzjonijiet ikunu meħtieġa 
jħallsu lill-awtorità kompetenti għall-
ispiża tal-funzjonijiet tagħha mwettqa 
skont dan ir-regolament;

(d) meta jkun xieraq, l-operaturi u/jew is-
sidien tal-installazzjonijiet ikunu meħtieġa 
jikkumpensaw lill-awtorità kompetenti 
għal servizzi (eż. żjarat mill-ispetturi) 
imwettqa skont ħlasijiet jew rati kkalkulati 
abbażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti u 
proporzjonati.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-20 ta' April 2010, l-isplużjoni fuq id-Deepwater Horizon qatlet 11-il ruħ li kienu jaħdmu 
fuq il-pjattaforma u kkawżat it-tixrid ta' madwar 4.9 miljun barmil żejt (780 000 m3) ta' żejt 
mhux raffinat.  Kien hemm bżonn ta' 3 xhur sakemm il-bir instadd u xahrejn oħra sakemm 
tlesta b'suċċess il-bir ta' sokkors u sabiex il-bir jiġi ddikjarat "effettivament mejjet". L-
investigazzjonijiet tal-Istati Uniti kkonkludew li "d-diżastru kien tista' tgħid ir-riżultat 
inevitabbli ta' snin ta' kompjaċenza u ta' nuqqas ta' attenzjoni għas-sikurezza mill-industrija u 
mill-gvern. ... Skont William K. Reilly, Kopresident tal-kummissjoni ta' inkjesta dwar l-
inċident, billi llum il-ġurnata dejjem qed issir tħaffir f'ibħra aktar fondi u riskjużi, fejn iż-żejt 
tal-Istati Uniti jinsab, se jkunu biss ir-riformi sistematiċi kemm tal-gvern kif ukoll tal-
industrija li se jiskansaw diżastru simili fil-ġejjieni." (Landmark Report).

L-aċċident wassal ukoll għal reviżjoni tal-politiki tal-UE: il-Kummissjoni Ewropea minnufih 
nediet valutazzjoni tas-sikurezza fl-attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore fl-ilmijiet Ewropej. 
Hija kkonkludiet li kienet tinħtieġ aktar azzjoni biex tiżgura t-tifrix tal-aħjar prattiki, li kienu 
diġà jeżistu f'ċerti reġimi regolatorji f'xi wħud mill-Istati Membri tal-UE, madwar l-UE kollha 
permezz ta' qafas ċar u sofistikat fil-livell tal-UE.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore, ippreżentata mill-
Parlament f'Ottubru 2011, tiffoka fuq miżuri konkreti li għandhom ipattu għad-disparitajiet u 
l-frammentazzjoni fost il-prattiki u l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-attivitajiet 
taż-żejt u tal-gass offshore.

Il-proposta għandha l-ħsieb li tirrispondi għar-riskji miżjuda billi tiżgura li dan is-settur fl-
Unjoni juża l-aħjar prattiki għall-kontroll ta' perikli kbar, billi jissaħħu t-tħejjija u l-kapaċità 
ta' rispons tal-Unjoni u billi jiġi ċċarat il-qafas legali eżistenti dwar ir-responsabilità u l-
kumpens.

Ir-rapporteur jiddistingwi bejn iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin:

Forma ġuridika

Filwaqt li Regolament għandu l-vantaġġ li huwa direttament applikabbli u b'hekk joħloq 
kundizzjonijiet ugwali, tqajmu dubji dwar ir-revoka sinifikanti u l-emendi tal-leġiżlazzjoni u 
linji gwida nazzjonali ekwivalenti eżistenti li dan jista' jinvolvi. Dan l-abbozzar mill-ġdid 
jixrob ir-riżorsi diġà skarsi mill-valutazzjonijiet ta' sikurezza u l-ispezzjonijiet fil-post.  Ir-
Rapporteur jemmen f'dan il-kunteset li jkun aħjar li l-forma ġuridika tinbidel u li l-ħidma tiġi 
kkonċentrata fuq l-istabbiliment ta' qafas legali b'saħħtu fi ħdan id-Direttiva.

L-indipendenza tal-awtoritajiet

Skont Bob Graham, Kopresident tal-kummissjoni ta' inkjesta dwar l-inċident, "il-gvern 
għandu jistabbilixxi aġenzija indipendenti li tkun responsabbli għar-regolamentazzjoni tal-
aspetti kollha tas-sikurezza tat-tħaffir offshore sabiex l-Istati Uniti jsir il-mexxej 
internazzjonali f'dan il-qasam ... Aġenzija federali tas-sikurezza li tkun verament indipendenti 
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- u li tkun totalment separata mill-prattiki ta' leasing u mill-politika - biss tista' tipprovdi ċ-
ċertezza li r-regolaturi ma jerġgħux isiru ostaġġi tas-settur." (Landmark Report)
Waħda mil-lezzjonijiet ewlenin li ttieħdu mill-aċċidenti ta' Macondo hija kemm huwa kruċjali 
li tiġi żgurata l-indipendenza tal-awtoritajiet responsabbli għall-valutazzjoni tas-sikurezza u r-
riskji ambjentali tal-operazzjonijiet, minn dawk li jkunu kompetenti biex joħorġu 
awtorizzazzjonijiet għat-tħaffir.

L-involviment tal-Grupp tal-Awtoritajiet dwar iż-Zejt u l-Gass Offshore tal-Unjoni Ewropea 
(il-"Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE") u l-EMSA

B'segwitu tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-13 ta' Settembru 2011 dwar l-isfidi tas-sikurezza 
tal-attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore (ir-Rapport Ford), ir-Rapporteur jemmen li l-
kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri għandhom jissaħħu. Il-
Grupp tal-Awtoritajiet tal-UE, li twaqqaf riċentement, għandu jiġi sfruttat bis-sħiħ. Dan huwa 
l-forum ideali għall-iskambju ta' esperjenzi u għarfien espert dwar il-prevenzjoni ta' aċċidenti 
kbar u r-rispons, u għandu jkollu rwol ukoll fil-verifika tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
qafas legali nazzjonali u tal-UE rilevanti.

Irid jitqies ukoll il-mandat imkabbar tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA): 
jeħtieġ li l-EMSA tiġi inkluża fit-tħejjija u fir-rispons ta' emerġenza meta l-attivitajiet taż-żejt 
u tal-gass offshore jista' jkollhom effetti transkonfinali. Dettalji dwar il-pjanijiet ta' rispons ta' 
emerġenza u dwar ir-riżorsi tal-Istati Membri għandhom ikunu disponibbli għall-EMSA, 
filwaqt li l-EMSA għandha tniedi eżerċizzji minn żmien għall-ieħor li jittestjaw il-
mekkaniżmi ta' emerġenza transkonfinali.

Verifika minn partijiet terzi

Il-Parlament ukoll insista biċ-ċar dwar il-verifika minn partijiet terzi. Ir-Rapporteur huwa 
konxju tal-prattiki stabbilti fi ħdan l-industrija għall-verifika indipendenti, u jemmen li din il-
kwistjoni żgur li jistħoqqilha aktar attenzjoni.

L-istandards tal-UE għall-operazzjonijiet globali

Għalkemm jeżistu kwistjonijiet dwar infurzar, huwa mistenni biċ-ċar li l-impriżi bbażati fl-
UE joperaw fid-dinja kollha skont standards tas-sikurezza tal-UE. Dawn l-istandards għoljin 
mhux biss għandhom jiġu promossi fuq livell internazzjonali fil-fora globali u reġjonali 
xierqa, iżda għandhom jiġu studjati aktar mekkaniżmi li jiżguraw li dawn jiġu applikati.


