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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0688),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0392/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jak również Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli Komisja uzna za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej z 
poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego

Or. en
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(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wypadki, które miały miejsce w 
wyniku działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w 2010 r., 
zwłaszcza awaria platformy w Zatoce 
Meksykańskiej, spowodowały przegląd 
polityki mającej na celu zapewnienie
bezpieczeństwa morskiej działalności 
wydobywczej. Komisja przeprowadziła 
przegląd, w wyniku którego w 
dniu 13 października 2010 r. przedstawiła 
swoje wstępne opinie na temat 
bezpieczeństwa eksploatacji podmorskich 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
w komunikacie „Problemy bezpieczeństwa 
w eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego”. Parlament 
Europejski przyjął w tej sprawie rezolucje 
w dniach 7 października 2010 r. 
i 13 września 2011 r. Ministrowie ds. 
energii państw członkowskich przedstawili 
swoje opinie w konkluzjach Rady 
ds. Energii z dnia 3 grudnia 2010 r.

(4) Wypadki, które miały miejsce w 
wyniku działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w 2010 r., 
zwłaszcza awaria platformy w Zatoce 
Meksykańskiej, w bolesny sposób 
dowiodły ryzyka wpisanego w działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ziemnego ze złóż podmorskich oraz 
spowodowały przegląd polityki mającej na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa morskiej 
działalności wydobywczej. Komisja 
przeprowadziła przegląd, w wyniku 
którego w dniu 13 października 2010 r. 
przedstawiła swoje wstępne opinie na 
temat bezpieczeństwa eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w komunikacie „Problemy 
bezpieczeństwa w eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego”. Parlament Europejski przyjął 
w tej sprawie rezolucje w dniach 
7 października 2010 r. i 13 września 
2011 r. Ministrowie ds. energii państw 
członkowskich przedstawili swoje opinie 
w konkluzjach Rady ds. Energii z dnia
3 grudnia 2010 r.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich istnieje 
w kilku regionach Unii, a poza tym istnieją 
perspektywy jego rozwoju w kolejnych 
regionach na wodach Unii. Wydobycie 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich stanowi istotny element 
bezpieczeństwa dostaw energii w UE.

(7) Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich istnieje 
w kilku regionach Unii, a poza tym istnieją 
perspektywy jego rozwoju w kolejnych 
regionach na wodach Unii wraz z 
rozwojem technologicznym 
umożliwiającym dokonywanie wiercenia 
w bardziej wymagającym otoczeniu.
Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich stanowi istotny 
element bezpieczeństwa dostaw energii 
w UE.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1994/22/WE z 30 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i wydobycie 
węglowodorów działalność związana z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w Unii 
może być prowadzona pod warunkiem 
uzyskania zezwolenia. W tym kontekście 
konieczne jest ustanowienie właściwego 
organu do celów analizy ryzyka 
technicznego i finansowego, a także, w 
stosownych przypadkach, do celów oceny 
dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy występującego o wyłączne 
zezwolenie na działalność poszukiwawczo-

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

wydobywczą pod względem stosowania 
odpowiedzialnych praktyk. Istnieje 
potrzeba zapewnienia, że weryfikując 
zdolności techniczne i finansowe 
posiadacza zezwolenia, właściwy organ 
dokładnie sprawdzi również jego zdolność 
do zapewnienia ciągłej, bezpiecznej 
i efektywnej działalności we wszystkich 
możliwych do przewidzenia warunkach. 
Mechanizmy gwarancji finansowych i 
stawki ubezpieczeniowe powinny bazować 
na rzeczywistym ryzyku związanym z 
działalnością wydobywczą i inną niż 
wydobywcza, istnieje też zapotrzebowanie 
na produkty ubezpieczeniowe 
skonstruowane pod kątem konkretnych 
przedsięwzięć.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z najlepszymi unijnymi 
praktykami operacyjnymi właściciele i/lub 
operatorzy obsługujący instalacje, w tym 
ruchome platformy wiertnicze, powinni 
opracować skuteczną politykę 
korporacyjną i wprowadzić właściwe 
ustalenia w celu zapobiegania poważnym 
wypadkom, a także powinni 
systematycznie dokonywać kompleksowej 
identyfikacji wszystkich głównych 
scenariuszy zagrożeń związanych 
z każdym rodzajem niebezpiecznej 
działalności, jaka może być prowadzona 
na danej instalacji. Zgodnie z tymi 
praktykami konieczna jest również ocena 
prawdopodobieństwa i skutków 
wystąpienia zdarzeń przewidzianych w 
tych scenariuszach, jak również ich 
niezbędna kontrola w ramach 

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

kompleksowego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. Powyższa polityka 
i ustalenia powinny być jasno 
przedstawione w dokumencie, jakim jest 
sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń (ang. Major Hazard Report, 
MHR). Sprawozdanie to powinno być 
porównywalne z dokumentem dotyczącym 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonym w dyrektywie 92/91/WE 
i powinno stanowić jego uzupełnienie, 
a także powinno uwzględniać 
postanowienia dotyczące oceny ryzyka 
środowiskowego oraz plany awaryjne. 
Złożenie sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń właściwemu 
organowi powinno być jednym z 
wymogów, który należy spełnić w ramach 
procedury udzielania zezwolenia. 
Pracowników należy angażować przez 
cały proces przygotowywania 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń, na przykład poprzez udział 
wybranego przedstawiciela ds. 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Na tej podstawie, na mocy decyzji 
Komisji z dnia 19 stycznia 2012 r., 
ustanowiono unijną grupę organów ds. 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich („unijną grupę 
organów”), która służy jako forum 
wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej 
na temat zapobiegania poważnym 
wypadkom i reagowania na nie w ramach 
eksploatacji podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego.
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Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

48. Ponieważ żadne istniejące finansowe 
instrumenty zabezpieczające, w tym 
ustalenia dotyczące wspólnego ponoszenia 
ryzyka (risk pooling), nie są wystarczające, 
aby pokryć wszystkie ewentualne koszty 
związane z poważnymi wypadkami, 
Komisja powinna przeprowadzić dalszą 
analizę i dalsze badania w celu 
opracowania odpowiednich mechanizmów 
zapewniających sprawny system 
regulujący wypłatę odszkodowań za 
szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi dotyczące dostępności 
odpowiednich instrumentów 
zabezpieczenia finansowego, oraz
zapewniających inne ustalenia, a także 
przygotować sprawozdanie w sprawie 
ustaleń i propozycji w ciągu 1 roku od 
jego przyjęcia.

Aby zapewnić sieć bezpieczeństwa, na 
wszystkich obszarach morskich UE należy 
ustanowić systemy rekompensat 
wzajemnych w zakresie zanieczyszczenia 
ropą naftową, w których członkostwo 
operatorów byłoby obowiązkowe.

Or. en



PR\905288PL.doc 11/52 PE491.285v01-00

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. „akceptowalny” oznacza poziom ryzyka 
wystąpienia poważnego wypadku obniżony 
tak bardzo, jak jest to możliwe z 
praktycznego punktu widzenia, przy czym 
ryzyko resztkowe jest nieznaczące w 
kontekście przeznaczenia większej ilości 
czasu oraz dodatkowych zasobów lub 
kosztów niezbędnych, by go uniknąć;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i pełniący określone w 

6. „właściwy organ” oznacza organ 
publiczny lub podmiot prawa publicznego 
wyznaczony, aby wykonywać obowiązki 
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nim obowiązki; przypisane mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie procedur udzielania zezwoleń (na poszukiwania i wydobycie) jest sprzeczne z 
powszechną praktyką. Cel, zgodnie z którym informacje zbierane w związku z działalnością 
poszukiwawczą mogą być rozpatrywane przez organ wydający zezwolenia przed udzieleniem 
zezwolenia na działalność wydobywczą, jest uwzględniony w zmienionym tekście art. 4 ust. 3.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

18. „poważny wypadek” oznacza 
zdarzenie, takie jak pożar lub wybuch, 
poważna utrata kontroli nad odwiertem lub 
znaczny wyciek węglowodorów lub 
substancji niebezpiecznych pociągające za 
sobą ofiary w ludziach; incydent 
prowadzący do poważnego uszkodzenia 
instalacji lub znajdujących się na niej 
urządzeń, wraz z bezpośrednim ryzykiem 
wystąpienia ofiar w ludziach; każde inne 
zdarzenie powodujące liczne przypadki 
śmiertelne lub poważne obrażenia osób 
pracujących na morskiej instalacji 
wydobywczej lub zaangażowanych w 
działalność z nią związaną; znaczny 
wyciek węglowodorów lub substancji 
niebezpiecznych o istotnym wpływie na 
środowisko;

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

22. „operator” oznacza operatora instalacji 
wydobywczej lub operatora instalacji innej 
niż wydobywcza, jak również operatora 
odwiertu.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. „operator instalacji wydobywczej” 23. „operator instalacji wydobywczej” 



PR\905288PL.doc 15/52 PE491.285v01-00

PL

oznacza osobę wyznaczoną przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli;

oznacza podmiot wyznaczony przez 
posiadacza zezwolenia do celów 
zarządzania głównymi funkcjami instalacji 
wydobywczej i ich kontroli;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

24. „operator instalacji innej niż 
wydobywcza” oznacza podmiot 
uprawniony do kontroli działalności 
instalacji innej niż wydobywcza;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie procedur udzielania zezwoleń (na poszukiwania i wydobycie) jest sprzeczne z 
powszechną praktyką. Cel, zgodnie z którym informacje zbierane w związku z działalnością 
poszukiwawczą mogą być rozpatrywane przez organ wydający zezwolenia przed udzieleniem 
zezwolenia na działalność wydobywczą, jest uwzględniony w zmienionym tekście art. 4 ust. 3.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

33. „operator odwiertu” oznacza podmiot 
wyznaczony do celów planowania 
i realizacji eksploatacji odwiertu.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a. „luka w zakresie reagowania w razie 
wycieku ropy naftowej” oznacza sytuację, 
w której działania mogące spowodować 
wyciek ropy naftowej prowadzone są 
wówczas, gdy nie jest możliwa skuteczna 
reakcja, albo ze względu na to, że 
dostępne technologie nie będą efektywne, 
albo dlatego, że ich zastosowanie jest 
niemożliwe ze względu na warunki 
środowiskowe lub inne czynniki 
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ograniczające.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Organy wydające zezwolenia oceniają, 
czy zdolność techniczna i finansowa 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich jest proporcjonalna w 
szczególności do ryzyka oraz zagrożeń 
i inne istotne informacje dotyczące danego 
obszaru i danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Należy 
odpowiednio uwzględnić zabezpieczenie 
finansowe wnioskodawcy i jego zdolność 
do pokrycia zobowiązań, jakie mogą 
potencjalnie wyniknąć z danego rodzaju 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, zwłaszcza zobowiązań z 
tytułu szkód wyrządzonych środowisku.

Bierze się też pod uwagę sprawozdania 
dotyczące incydentów globalnych, w które 
zaangażowany był wnioskodawca.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na wczesnym 
etapie zapewniają przedstawicielom 
społeczeństwa skuteczną możliwość 
udziału w procedurach związanych 

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

zezwoleń na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich w swoich 
jurysdykcjach, zgodnie z wymogami 
określonymi w załączniku I. Stosowane 
procedury są procedurami określonymi 
w załączniku II do dyrektywy 
2003/35/WE. 

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potwierdzenie członkostwa operatora 
w systemie rekompensat wzajemnych w 
zakresie zanieczyszczenia ropą naftową;

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń zostaje złożone właściwemu 
organowi w terminie określonym przez 
właściwy organ, ale nie później niż 
12 tygodni przed planowanym 
rozpoczęciem działalności Operacje nie 
rozpoczynają się, dopóki właściwy organ 
nie zatwierdzi sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera szczegółowe dane określone w 
częściach 2 i 5 załącznika II. 
Przedstawiciele pracowników biorą udział 
w pracach nad sprawozdaniem 
dotyczącym poważnych zagrożeń.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zawiera szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II. 
Przedstawiciele pracowników biorą udział 
w pracach nad sprawozdaniem 
dotyczącym poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli w celu zatwierdzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych 
zagrożeń wymagane są dodatkowe 

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

informacje, operator, na wniosek 
właściwego organu, przekazuje takie 
informacje i wprowadza zmiany niezbędne 
do złożenia sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Urządzenia do tamowania wszystkich 
potencjalnych wycieków są dostępne w 
pobliżu instalacji, tak aby możliwe było 
ich szybkie wykorzystanie w razie 
poważnego wypadku.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przed umożliwieniem rozpoczęcia 
eksploatacji odwiertu właściwy organ 
dokonuje analizy zawiadomienia 
i podejmuje działania, które uznaje za 
konieczne, takie jak wydanie zakazu 
rozpoczęcia operacji w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przed umożliwieniem rozpoczęcia 
eksploatacji odwiertu właściwy organ 
dokonuje analizy zawiadomienia 
i podejmuje działania, które uznaje za 
konieczne, takie jak wydanie zakazu 
rozpoczęcia operacji w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór niezależnej strony trzeciej do 
celów weryfikacji i wybór projektów 
systemów weryfikacji przez niezależną 
stronę trzecią oraz systemów niezależnej 

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

kontroli projektu odwiertu spełniają 
kryteria określone w części 5 załącznika II.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja, we współpracy z Europejską 
Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu, 
sporządza i regularnie aktualizuje listę 
organizacji uznawanych za niezależne 
strony trzecie w zakresie weryfikacji 
obejmującej instalacje wydobywcze 
zgodnie z art. 35.

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia do zakazywania działalności Uprawnienia właściwego organu 
dotyczące działania instalacji

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku stwierdzenia, że środki 
zaproponowane w sprawozdaniu 
dotyczącym poważnych zagrożeń w celu 
zapobiegania poważnym wypadkom i 
ograniczania ich skutków zgodnie z art. 10, 
11, 13 i 14 są niewystarczające, aby 
zachować zgodność z niniejszą dyrektywą,
właściwy organ wprowadza zakaz 
eksploatacji lub zakaz oddania do 
eksploatacji instalacji lub powiązanej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli wynik kontroli, okresowy 
przegląd sprawozdania dotyczącego 
poważnych zagrożeń przewidziany w 

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

poważnych zagrożeń przewidziany w 
art. 10 i 11 lub zmiany w zawiadomieniach 
przewidzianych w art. 13 i 14 wskazują na 
niespełnienie wymogów niniejszego 
rozporządzenia lub na istnienie 
uzasadnionych obaw w odniesieniu do 
bezpieczeństwa działalności lub 
bezpieczeństwa instalacji, właściwy organ 
wprowadza zakaz eksploatacji instalacji 
lub części instalacji lub jakiejkolwiek 
powiązanej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie uznaje, że 
eksploatacja odwiertu lub eksploatacja 
instalacji może mieć znaczny negatywny 
wpływ na wody innego państwa 
członkowskiego w razie wypadku, lub 
jeżeli państwo członkowskie, które jest 
potencjalnie narażone na taki wpływ, złoży 
odpowiedni wniosek, państwo 
członkowskie, w którego jurysdykcji 
planowane jest rozpoczęcie działalności, 
przekazuje państwu członkowskiemu 
narażonemu na negatywny wpływ 
odpowiednie informacje i podejmuje 
działania na rzecz przyjęcia wspólnych 
środków zapobiegawczych, aby zapobiec 
szkodom.

1. Jeżeli państwo członkowskie lub 
właściwy organ uznaje, że poważny 
wypadek związany z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego prowadzoną w jego jurysdykcji 
może mieć znaczny negatywny wpływ na 
środowisko innego państwa 
członkowskiego lub jeżeli państwo 
członkowskie bądź właściwy organ w 
innym państwie członkowskim, które jest 
potencjalnie narażone na taki wpływ, złoży 
odpowiedni wniosek, państwo 
członkowskie lub właściwy organ, 
w którego jurysdykcji prowadzona jest 
działalność, przekazuje państwu 
członkowskiemu narażonemu na 
negatywny wpływ lub właściwemu 
organowi odpowiednie informacje i na 
mocy art. 27 i 32 przyjmuje uzgodnione 
środki, aby zapobiec szkodom.

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy przygotowują dokument 
określający ich politykę zapobiegania 
poważnym wypadkom i zapewniają 
wdrożenie tej polityki we wszystkich 
aspektach prowadzonej przez nich 
morskiej działalności wydobywczej, w tym 
poprzez wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów monitorowania w celu 
zapewnienia skuteczności tej polityki.

1. Operatorzy posiadają dokument 
określający ich politykę zapobiegania 
poważnym wypadkom i zapewniają 
wdrożenie tej polityki we wszystkich 
aspektach prowadzonej przez nich 
działalności, w tym morskiej działalności 
wydobywczej, wraz z odpowiednimi 
mechanizmami monitorowania w celu 
zapewnienia skuteczności tej polityki. 

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z art. 27 operatorzy określają i 
regularnie konsultują z przedstawicielami 

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

z branżą priorytety sektora w zakresie 
tworzenia i/lub zmiany norm 
i wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk w kontroli zagrożeń związanych 
z poważnymi wypadkami na morskich 
obiektach wydobywczych w trakcie 
całego cyklu obejmującego 
projektowanie i prowadzenie morskiej 
działalności wydobywczej, a jako 
minimum stosują schemat określony 
w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Posiadacze zezwoleń, operatorzy 
i główni wykonawcy posiadający siedzibę 
w Unii prowadzą swoją działalność 
związaną z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich poza 
Unią zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej dyrektywie oraz z art. 21.

Or. en

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W przypadku zastosowania środków 
wymienionych w ust. 7 niniejszego 
artykułu operator bezzwłocznie 
zawiadamia o nich właściwy organ.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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przywrócenia zgodności z przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli działania prowadzone przez operatora stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego lub znacząco zwiększają ryzyko poważnego wypadku, należy je zawiesić. To, czy 
takie ryzyko związane jest z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszej dyrektywy, nie ma tu 
znaczenia. Tekst przeniesiono zatem do art. 18. 

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zastosowania środków 
wymienionych w ust. 2 niniejszego 
artykułu operator bezzwłocznie 
zawiadamia o nich właściwy organ.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli działania prowadzone przez operatora stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego lub znacząco zwiększają ryzyko poważnego wypadku, należy je zawiesić. To, czy 
takie ryzyko związane jest z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszej dyrektywy, nie ma tu 
znaczenia. Tekst przeniesiono zatem do art. 18.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Właściwe organy udostępniają 
informacje wymagane na mocy załącznika 
VI do wiadomości publicznej bez potrzeby 
składania wniosku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi 
Unii dotyczącymi dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Publikując informacje wymagane na 
mocy załączników I, V, VI, państwa 
członkowskie gwarantują, że ujawnione 
informacje nie powodują ryzyka dla 
bezpieczeństwa i ochrony morskich 
instalacji wydobywczych oraz ich 
działalności.

Or. en
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sprawozdania dotyczące wpływu na 
bezpieczeństwo i środowisko w 
odniesieniu do państw członkowskich, w 
których jurysdykcji prowadzona jest 
działalność związana z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie dotyczące:

1. Dane państwa członkowskie 
sporządzają roczne sprawozdanie 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyniku monitorowania na mocy art. 
20 ust. 4a oraz niezależności właściwego 
organu;

Or. en
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Co dwa lata Komisja publikuje 
sprawozdania opierając się na 
informacjach przekazanych jej przez 
państwa członkowskie na mocy ust. 1 
i Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu. Zgodnie z art. 27 odpowiednie 
państwa członkowskie oraz unijna grupa 
organów zapewniają Komisji pomoc przy 
realizacji tego zadania.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

prowadzone były szczegółowe 
postępowania wyjaśniające dotyczące 
poważnych wypadków.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Streszczenie sprawozdania z 
postępowania wyjaśniającego 
opracowanego zgodnie z ust. 2 niniejszego 

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

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

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy regularnie wymieniają 
się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem, a także uczestniczą 
w konsultacjach dotyczących stosowania
odpowiednich krajowych i unijnych ram 
prawnych, które prowadzone są 
z sektorem, z innymi zainteresowanymi 
stronami oraz z Komisją.

1. Właściwe organy regularnie 
wymieniają się wiedzą, informacjami 
i doświadczeniem w ramach unijnej grupy
organów, a także weryfikują wdrażanie i 
egzekwowanie odpowiednich krajowych 
i unijnych ram prawnych, uwzględniając 
opinie sektora, innych zainteresowanych 
stron oraz Komisji, tak aby wzmacniać 
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egzekwowanie i wdrażanie najwyższych 
standardów w całej Unii.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Należy jasno określić priorytety 
i procedury dotyczące przygotowania 
i aktualizacji dokumentów 
zawierających wytyczne w celu 
identyfikacji i ułatwienia wdrażania 
najlepszych praktyk w obszarach 
określonych w ust. 2.

3. Właściwe organy we współpracy z 
sektorem powinny jasno określić priorytety 
i procedury dotyczące przygotowania 
i aktualizacji dokumentów 
zawierających wytyczne w celu 
identyfikacji i ułatwienia wdrażania 
najlepszych praktyk w obszarach 
określonych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wspiera wprowadzanie 
wysokich norm bezpieczeństwa 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na poziomie 
międzynarodowym poprzez działania na 
właściwych forach globalnych 
i regionalnych, w tym na forach 
poświęconych wodom arktycznym.

3. Komisja wspiera wprowadzanie 
wysokich norm bezpieczeństwa 
w działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich na poziomie 
międzynarodowym poprzez działania na 
właściwych forach globalnych 
i regionalnych, w szczególności na forach 
poświęconych wodom arktycznym.

Or. en
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) można było je zastosować w celu 
ograniczenia skutków poważnego 
wypadku w jego początkowej fazie do 
instalacji lub do strefy zamkniętej 
ustanowionej przez państwo członkowskie 
dookoła granicy instalacji lub podwodnej 
głowicy odwiertu;

(a) zapobiegać eskalacji lub ograniczać 
skutki wypadku związanego z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w strefie zamkniętej 
ustanowionej przez państwo członkowskie 
dookoła granicy instalacji lub podwodnej 
głowicy odwiertu;

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator regularnie testuje skuteczność 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii.

Operator co roku testuje wewnętrzne plany
działania na wypadek awarii, aby wykazać 
sprawność urządzeń wykorzystywanych w 
sytuacjach awaryjnych i zademonstrować 
zdolność w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i skuteczności 
działań związanych z ewakuacją, 
izolowaniem i kontrolą, działaniami 
ratunkowymi, usuwaniem zanieczyszczeń 
i ich eliminacją.

Or. en
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii uwzględniające wszystkie instalacje 
służące do wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, a także 
potencjalnie dotknięte obszary leżące w ich 
jurysdykcji.

1. Państwa członkowskie opracowują 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii uwzględniające wszystkie instalacje 
służące do wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich lub 
powiązaną infrastrukturę, a także 
potencjalnie dotknięte obszary leżące w ich 
jurysdykcji. W zewnętrznych planach 
działania na wypadek awarii określa się 
rolę operatorów w ramach zewnętrznych 
działań na wypadek awarii oraz udział 
operatorów w kosztach tychże działań.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii instalacji 
umiejscowionych lub planowanych na 
danym obszarze. Należy również 
uwzględnić każdą aktualizację planów 
wewnętrznych zgłoszoną przez operatora.

2. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się we współpracy 
z odpowiednimi operatorami, a także – w 
stosownych przypadkach – z posiadaczami 
zezwoleń, oraz dostosowuje się je do 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii instalacji istniejących lub 
planowanych na danym obszarze lub 
powiązanej infrastruktury. Należy 
również uwzględnić każdą aktualizację 
planów wewnętrznych zgłoszoną przez 
operatora.

Or. en
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się zgodnie 
z przepisami załączników I i V oraz 
udostępnia się je Komisji, a w stosownych 
przypadkach podaje się je do wiadomości 
publicznej.

3. Zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii opracowuje się zgodnie 
z przepisami załączników I i V oraz 
udostępnia się je Komisji, Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, a w 
stosownych przypadkach podaje się je do 
wiadomości publicznej. Przyjmowane 
procedury informowania społeczeństwa są 
procedurami określonymi w załączniku II 
do dyrektywy 2003/35/WE. Udostępniając 
zewnętrzne plany działania na wypadek 
awarii, państwa członkowskie, w których 
prowadzona jest działalność związana z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, 
dopilnowują, by ujawnione informacje nie 
powodowały ryzyka dla bezpieczeństwa i 
ochrony instalacji służących do wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich ani dla ich eksploatacji.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W razie wypadku właściwe organy we 
współpracy z operatorami stosują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapobiec 
zwiększeniu skali wypadku i ograniczyć 
jego skutki.

2. W razie wypadku operatorzy we 
współpracy z właściwymi organami 
stosują wszelkie niezbędne środki, aby 
zapobiec zwiększeniu skali wypadku 
i ograniczyć jego skutki.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy transgraniczny wpływ 
wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
można przewidzieć, państwa członkowskie 
udostępniają informacje Komisji 
i państwom członkowskim oraz – na 
zasadzie wzajemności – państwom trzecim 
potencjalnie narażonym na negatywne 
skutki wypadków, a także uwzględniają 
zidentyfikowane ryzyko sporządzając 
zewnętrzny plan działania na wypadek 
awarii. Takie państwa członkowskie 
koordynują swoje plany działania na 
wypadek awarii, aby w razie wypadku 
ułatwić wspólną reakcję.

1. W przypadku gdy transgraniczny wpływ 
wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
można przewidzieć, państwa członkowskie 
udostępniają informacje Komisji, 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu i państwom członkowskim oraz 
– na zasadzie wzajemności – państwom 
trzecim potencjalnie narażonym na 
negatywne skutki wypadków, a także 
uwzględniają zidentyfikowane ryzyko 
sporządzając zewnętrzny plan działania na 
wypadek awarii. Takie państwa 
członkowskie koordynują swoje plany 
działania na wypadek awarii, aby w razie 
wypadku ułatwić wspólną reakcję.



PE491.285v01-00 42/52 PR\905288PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie regularnie testują 
swoje przygotowanie do skutecznego 
reagowania w razie wypadków we 
współpracy z państwami członkowskimi 
potencjalnie narażonymi na skutki 
wypadków, właściwymi agencjami 
unijnymi lub państwami trzecimi. Komisja 
może włączyć się do realizacji działań 
mających na celu testowanie 
transgranicznych i unijnych mechanizmów 
reagowania na wypadek awarii.

3. Państwa członkowskie regularnie testują 
swoje przygotowanie do skutecznego 
reagowania w razie wypadków we 
współpracy z państwami członkowskimi 
potencjalnie narażonymi na skutki 
wypadków, właściwymi agencjami 
unijnymi lub państwami trzecimi. 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu inicjuje działania mające na 
celu testowanie transgranicznych 
i unijnych mechanizmów reagowania na 
wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 35 
niniejszego rozporządzenia w celu 
dostosowywania treści wymogów 
określonych w załącznikach I do VI do 
zmian związanych z rozwojem technologii 
i ewolucją procedur.

skreślony

Or. en
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może również przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 35 niniejszego 
rozporządzenia w celu dokładniejszego 
określenia wymogów rozporządzenia 
w odniesieniu do:

2. Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 35 niniejszego 
rozporządzenia w celu dokładniejszego 
określenia wymogów rozporządzenia 
w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymogów dotyczących weryfikacji przez 
niezależną stronę trzecią, które określono 
w części 5 lit. d) załącznika II, oraz 
wymogów dotyczących funkcjonowania 
i organizacji właściwych organów, które 
określono w załączniku III; oraz

skreślona 

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wymogów dotyczących przygotowania 
i reagowania na wypadek awarii 
określonych w załączniku V.

Or. en
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana dyrektywy 2008/99/WE w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne
W dyrektywie 2008/99/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(1) w art. 3 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„j) poważny wypadek związany z 
wyciekiem ropy naftowej”.
(2) W załączniku A dodaje się tiret w 
następującym brzmieniu:
„– dyrektywa XX/XX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej z 
poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego”

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość i przegląd
37b. Najpóźniej w ciągu 3 lat od upływu 
okresów przejściowych określonych w art. 
38 Komisja, uwzględniając odpowiednio 
wysiłki i doświadczenia właściwych 
organów, a także w ścisłej współpracy z 
unijną grupą organów, dokonuje oceny 
doświadczeń w zakresie wdrażania 
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niniejszej dyrektywy.
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
tej oceny. Sprawozdanie to obejmuje 
wszelkie właściwe propozycje dotyczące 
zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Jeżeli właściwy organ uzna, że 
istniejące instalacje stwarzają mniejsze 
ryzyko, mogą być one objęte dłuższym 
okresem przejściowym, o czym właściwy 
organ powiadamia Komisję.

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie następnego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do 
przestrzegania niniejszej dyrektywy w 
terminie najpóźniej [18 miesięcy od dnia 
jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej].
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
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towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie wiąże 
w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst głównych przepisów prawa 
krajowego przyjętych w dziedzinie objętej 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39a. Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39b. Niniejsza dyrektywa skierowana jest 
do państw członkowskich.
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Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają: 1. W odniesieniu do zezwoleń 
zdefiniowanych na mocy art. 5 ust. 2 
państwa członkowskie zapewniają:

(a) poinformowanie społeczeństwa poprzez 
ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych 
odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne, jeżeli są dostępne, 
o wnioskach o zezwolenia złożonych do 
państwa członkowskiego, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać uwagi 
lub pytania;

(a) poinformowanie społeczeństwa 
poprzez ogłoszenia publiczne lub za 
pomocą innych odpowiednich środków, 
takich jak media elektroniczne, jeżeli są 
dostępne, o wniosku o zezwolenia, a także 
udostępnienie społeczeństwu 
odpowiednich informacji o takich 
wnioskach, w tym między innymi 
informacji o prawie do udziału, a także 
osobach, do których można zgłaszać 
uwagi lub pytania;

(b) przedstawicielom społeczeństwa prawo 
do wyrażania komentarzy i opinii 
w momencie kiedy wszystkie opcje są 
jeszcze otwarte, przed podjęciem decyzji o 
udzieleniu zezwolenia;

(b) przedstawicielom społeczeństwa prawo 
do wyrażania komentarzy i opinii zgodnie 
z harmonogramem i procedurami 
określonymi przez państwa członkowskie 
lub właściwe organy oraz przed 
udzieleniem zezwolenia;

(c) należyte uwzględnienie 
w podejmowaniu takich decyzji wyników 
udziału przedstawicieli społeczeństwa;

(c) należyte uwzględnienie przy udzielaniu 
takich zezwoleń wyników udziału 
przedstawicieli społeczeństwa;

(d) dołożenie wszelkich starań, aby po 
przeanalizowaniu uwag i opinii 
wyrażonych przez przedstawicieli 
społeczeństwa poinformować 
społeczeństwo o podjętych decyzjach i ich 
przyczynach oraz o względach, na których 
oparto te decyzje, z uwzględnieniem 
informacji o procedurze uwzględnienia 
udziału społeczeństwa.

(d) dołożenie wszelkich starań, aby po 
przeanalizowaniu uwag i opinii 
wyrażonych przez przedstawicieli 
społeczeństwa poinformować 
społeczeństwo o podjętych decyzjach i ich 
przyczynach oraz o względach, na których 
oparto te decyzje, z uwzględnieniem 
informacji o procedurze uwzględnienia 
udziału społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(4) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, w tym wszelkie 
ograniczenia środowiskowe, 
meteorologiczne i wynikające z 
charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia; 
potwierdzenie to obejmuje ocenę luki w 
zakresie reagowania w razie wycieku ropy 
naftowej;

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, a także 
potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia;

(5) potwierdzenie, że zidentyfikowano 
wszystkie poważne zagrożenia, 
oszacowano prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz ich skutki, w tym wszelkie 
ograniczenia środowiskowe, 
meteorologiczne i wynikające z 
charakteru dna morskiego, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo działalności, 
a także potwierdzenie, że środki kontroli są 
wystarczające, aby ograniczyć ryzyko 
zdarzeń związanych z poważnymi 
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zagrożeniami dla ludzi i środowiska w 
stopniu możliwym do przyjęcia; 
potwierdzenie to obejmuje ocenę luki w 
zakresie reagowania w razie wycieku ropy 
naftowej;

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach, 
zobowiązanie operatorów i/lub właścicieli 
instalacji do pokrycia kosztów 
poniesionych przez właściwy organ w 
wyniku pełnienia funkcji przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu;

d) w stosownych przypadkach, 
zobowiązanie operatorów i/lub właścicieli 
instalacji do wynagrodzenia właściwego 
organu za świadczone usługi (np. wizyty 
inspektorów) w oparciu o opłaty i stawki, 
które oblicza się na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych kryteriów;

Or. en
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UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2010 r. eksplozja na Deepwater Horizon zabiła 11 osób pracujących na 
tej platformie i spowodowała wyciek około 4,9 miliona baryłek (780 000 m³) ropy naftowej. 
Upłynęły trzy miesiące, zanim udało się zamknąć odwiert. Po dwóch kolejnych zakończono z 
powodzeniem budowę odwiertu odciążającego, a odwiert uznano za „skutecznie zamknięty”. 
W ramach dochodzenia prowadzonego przez USA stwierdzono, że „katastrofa była niemal 
nieuniknionym rezultatem trwającego latami samozadowolenia i braku odpowiedniej uwagi 
dla kwestii bezpieczeństwa po stronie sektora i rządu (...). W miarę tego, jak wiercenia 
przenosi się na jeszcze głębsze i obciążone jeszcze większym ryzykiem wody, gdzie znajduje 
się znaczna część amerykańskich złóż ropy naftowej, tylko systemowe reformy, zarówno na 
szczeblu rządowym, jak i sektorowym, pomogą zapobiec podobnym katastrofom w 
przyszłości.” (William K. Reilly, współprzewodniczący komisji ds. wycieku ropy naftowej, 
Sprawozdanie główne).

Wypadek ten stał się też przyczynkiem do przeglądu strategii politycznych UE: Komisja 
Europejska natychmiast zainicjowała ocenę bezpieczeństwa działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich prowadzonej na wodach 
europejskich. W ocenie tej stwierdzono, że niezbędne są dalsze działania, aby zapewnić 
rozpowszechnianie w całej Unii sprawdzonych rozwiązań, wprowadzonych już do systemów 
regulacyjnych niektórych państw członkowskich UE, ustanawiając jasne i nowoczesne ramy 
na szczeblu unijnym.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, przedstawiony Parlamentowi w październiku 2011 r., koncentruje się na 
konkretnych środkach, które zapobiegałyby ogólnym dysproporcjom i fragmentacji praktyk i 
ustawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich.

Celem wniosku jest ustosunkowanie się do zwiększonego ryzyka poprzez dopilnowanie, by w 
całej Unii w tym sektorze stosowano sprawdzone rozwiązania w zakresie mechanizmów 
kontroli poważnych zagrożeń poprzez wzmocnienie przygotowania i zdolności Unii do 
reagowania w przypadku awarii, a także poprzez sprecyzowanie obowiązujących ram 
prawnych dotyczących odpowiedzialności i odszkodowań.

Sprawozdawca wyodrębnia następujące zasadnicze kwestie:

Forma prawna

Choć rozporządzenie ma zaletę w postaci bezpośredniego zastosowania i tym samym stwarza 
równe szanse, poruszono kwestię zasadniczych uchyleń i zmian obowiązujących 
równoważnych krajowych przepisów i wytycznych, jakie mogłoby pociągać za sobą jego 
przyjęcie. W związku z takim przeformułowaniem przepisów należałoby przesunąć 
ograniczone środki z oceny i kontroli bezpieczeństwa na miejscu. W związku z tym 
sprawozdawca uważa, że lepiej jest zmienić formę prawną i skupić się na pracach mających 
na celu stworzenie solidnych ram prawnych w ramach dyrektywy.
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Niezależność organów

„Rząd musi powołać niezależną agencję odpowiedzialną za regulowanie wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa odwiertów podmorskich, tak aby USA stały się międzynarodowym liderem w 
tej dziedzinie (...). Tylko faktycznie niezależna federalna agencja ds. bezpieczeństwa –
całkowicie oddzielona od działań związanych z dzierżawą i od polityki – może dać pewność, 
że regulatorzy nie staną się niewolnikami sektora.” (Bob Graham, współprzewodniczący 
komisji ds. wycieku ropy naftowej, Sprawozdanie główne).
Jeden z głównych wniosków płynących z wypadków w odwiercie Macondo to ten, jak 
kluczowe jest zapewnienie niezależności organów odpowiedzialnych za ocenę 
bezpieczeństwa i ryzyka dla środowiska w związku z tą działalnością, poczynając od organów 
uprawnionych do wydawania zezwoleń na wiercenia.

Udział unijnej grupy organów ds. wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich (unijnej grupy organów) oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na 
Morzu

Bazując na rezolucji Parlamentu z dnia 13 września 2011 r. w sprawie problemów w zakresie 
bezpieczeństwa eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (sprawozdanie 
Vicky Ford), sprawozdawca uważa, że należy zacieśnić współpracę i zintensyfikować 
wymianę informacji między państwami członkowskimi. Ustanowiona ostatnio unijna grupa 
organów powinna być w pełni wykorzystywana. Jest to idealne forum do wymiany 
doświadczeń i wiedzy fachowej na temat zapobiegania poważnym wypadkom i reagowania 
na nie. Odgrywa też ona pewną rolę przy weryfikacji wdrażania i wprowadzania w życie 
odnośnych krajowych i unijnych ram prawnych.

Należy też brać pod uwagę szerszy mandat Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na 
Morzu: trzeba włączyć Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu w przygotowania i 
działania z zakresu reagowania kryzysowego, jeżeli transgraniczne skutki działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich są możliwe do 
przewidzenia. Szczegóły dotyczące planów działania na wypadek awarii oraz zasobów 
państw członkowskich udostępnia się Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, 
która powinna inicjować okresowe działania sprawdzające transgraniczne mechanizmy 
reagowania na wypadek awarii.

Weryfikacja przez stronę trzecią

Parlament również wyraźnie nalegał na przeprowadzenie weryfikacji przez stronę trzecią 
Sprawozdawca jest świadomy ustalonych w tym sektorze praktyk z zakresu niezależnej 
weryfikacji i uważa, że kwestia ta z pewnością zasługuje na większą uwagę.

Normy UE w zakresie działań w wymiarze światowym

Choć nadal występują problemy związane z wdrażaniem prawa, w sposób oczywisty oczekuje 
się od przedsiębiorstw z siedzibą w UE, iż w wymiarze światowym będą one podejmowały 
działania zgodnie z unijnymi normami bezpieczeństwa. Należy nie tylko promować te 
wysokie standardy na szczeblu międzynarodowym za pośrednictwem odpowiednich forów 
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światowych i regionalnych, lecz także dalej analizować mechanizmy zapewniające ich 
stosowanie.


