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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și 
producție
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0688),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0392/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru afaceri juridice 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore 
de prospectare, explorare și producție

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și al Consiliului privind siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore 
de prospectare, explorare și producție

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa presupune efectuarea 



PE491.285v01-00 6/49 PR\905288RO.doc

RO

modificărilor corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Accidentele legate de activitățile 
petroliere și gaziere offshore care s-au 
produs în 2010, în special accidentul din 
Golful Mexic, au determinat o revizuire a 
politicilor cu scopul de a garanta siguranța 
activităților offshore. Comisia a lansat o 
revizuire, exprimându-și punctele de 
vedere inițiale cu privire la siguranța 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
în comunicarea „Confruntarea cu 
provocarea reprezentată de siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore” 
din 13 octombrie 2010. Parlamentul 
European a adoptat rezoluții cu privire la 
acest subiect la 7 octombrie 2010 și la 13 
septembrie 2011. Miniștrii energiei din 
statele membre și-au făcut cunoscute 
propriile puncte de vedere în cadrul 
concluziilor Consiliului pentru energie din 
3 decembrie 2010.

(4) Accidentele legate de activitățile 
petroliere și gaziere offshore care s-au 
produs în 2010, în special accidentul din 
Golful Mexic, au demonstrat într-un mod 
dureros riscurile pe care le comportă 
activitățile petroliere și gaziere offshore și 
au determinat o revizuire a politicilor cu 
scopul de a garanta siguranța activităților 
offshore. Comisia a lansat o revizuire, 
exprimându-și punctele de vedere inițiale 
cu privire la siguranța operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore în 
comunicarea „Confruntarea cu provocarea 
reprezentată de siguranța activităților 
petroliere și gaziere offshore” din 
13 octombrie 2010. Parlamentul European 
a adoptat rezoluții cu privire la acest 
subiect la 7 octombrie 2010 și la 13 
septembrie 2011. Miniștrii energiei din 
statele membre și-au făcut cunoscute 
propriile puncte de vedere în cadrul 
concluziilor Consiliului pentru energie din 
3 decembrie 2010.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În numeroase regiuni din Uniune își 
desfășoară activitatea industrii petroliere și 
gaziere offshore și există perspective ca noi 

(7) În numeroase regiuni din Uniune își 
desfășoară activitatea industrii petroliere și 
gaziere offshore și există perspective ca noi 
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proiecte regionale să fie dezvoltate în apele 
Uniunii. Producția offshore de petrol și 
gaze reprezintă un element important 
pentru securitatea UE în materie de 
aprovizionare cu energie.

proiecte regionale să fie dezvoltate în apele 
Uniunii, evoluțiile tehnologice permițând 
forajul în medii mai dificile. Producția 
offshore de petrol și gaze reprezintă un 
element important pentru securitatea UE în 
materie de aprovizionare cu energie.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În conformitate cu Directiva 
1994/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 1994 privind 
condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor, activitățile 
petroliere și gaziere offshore pot fi 
desfășurate în Uniune în condițiile obținerii 
unei autorizații. În acest context, 
autoritatea competentă trebuie să analizeze 
riscurile de natură tehnică și financiară și, 
după caz, profilul anterior cu privire la 
responsabilitate al solicitanților care 
urmăresc să obțină autorizații exclusive de
explorare și producție. Atunci când se 
examinează capacitatea tehnică și 
financiară a entității autorizate, este 
necesar ca autoritățile competente să 
examineze amănunțit inclusiv capacitatea 
acesteia de a asigura operațiuni 
neîntrerupte sigure și eficiente în toate 
condițiile care pot fi prevăzute. 
Mecanismele de garantare financiară și 
primele de asigurare ar trebui să se bazeze 
pe riscurile reale asociate operațiunilor de 
producție și operațiunilor care nu sunt 
legate de producție. De asemenea, sunt 
necesare produse de asigurare bazate pe 
proiecte. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) În acest context, prin Decizia 
Comisiei din 19 ianuarie 2012 a fost 
instituit Grupul autorităților offshore ale 
Uniunii Europene în materie de petrol și 
gaze („Grupul autorităților din UE”), 
acesta urmând să servească drept for 
pentru schimburile de experiență și de 
expertiză în domeniul prevenirii 
accidentelor majore și al reacției în cazul 
producerii lor în cadrul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(48) Întrucât instrumentele existente de 
garantare financiară, inclusiv acordurile de 
gestionare în comun a riscurilor, nu pot 
acoperi toate consecințele posibile ale 
accidentelor extreme, Comisia ar trebui să 
procedeze la analize și studii mai 
aprofundate privind măsurile 
corespunzătoare, pentru asigurarea unui 
regim de responsabilitate adecvat și solid 
pentru daunele legate de operațiunile 
petroliere și gaziere offshore, a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv disponibilitatea 
instrumentelor de garantare financiară 
adecvate sau a altor sisteme, și să prezinte 
rapoarte cu privire la constatări și 
propuneri în termen de un an de la 
adoptare.
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Pentru a crea o plasă de siguranță, în 
fiecare zonă maritimă din UE ar trebui 
instituite sisteme de compensare reciprocă 
în caz de poluare cu petrol, operatorii 
fiind obligați să devină membri.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Comisia se asigură că industria 
respectă cel puțin standardele ecologice și 
de siguranță ale Uniunii sau echivalentul 
acestora, indiferent unde își desfășoară 
activitatea în lume.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „tolerabil” înseamnă: un nivel de risc de 
accident major care este redus la cel mai 
scăzut nivel posibil în limite rezonabile, 
riscul rezidual fiind nesemnificativ în 
comparație cu aportul suplimentar de timp, 
resurse sau cheltuieli necesare pentru 
evitarea sa;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „autoritate competentă” înseamnă:
autoritatea desemnată în temeiul 
prezentului regulament și care este 
responsabilă pentru obligațiile referitoare 
la domeniul de aplicare al acestuia;

6. „autoritate competentă” înseamnă: o 
autoritate publică sau un organism de 
drept public desemnat să îndeplinească 
sarcinile care îi sunt încredințate în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Separarea procedurilor de autorizare (pentru explorare și producție) este contrară 
practicilor curente. Textul modificat al articolului 4 alineatul (3) ține seama de obiectivul 
privind utilizarea de către autoritatea care acordă autorizațiile a informațiilor colectate în 
urma activităților de explorare înainte de autorizarea operațiunilor de producție.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „accident major” înseamnă: un 
eveniment cum ar fi incendiul sau explozia, 
pierderea semnificativă a controlului 
asupra sondei sau eliberarea semnificativă
de hidrocarburi sau substanțe periculoase,
în care rezultă și victime; un incident care 
provoacă daune grave instalației sau 
echipamentelor de pe aceasta, existând un 
risc iminent să rezulte victime; orice alt 
eveniment care are ca rezultat mai multe
decese sau vătămări grave ale persoanelor
care lucrează pe instalația offshore sau 
care desfășoară activități legate de aceasta;
eliberarea semnificativă de hidrocarburi 
sau substanțe periculoase, cu un impact 
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major asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

24. „operator al unei instalații 
neproductive” înseamnă: o entitate care 
are dreptul legal de a controla exploatarea 
unei instalații neproductive;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Separarea procedurilor de autorizare (pentru explorare și producție) este contrară 
practicilor curente. Textul modificat al articolului 4 alineatul (3) ține seama de obiectivul 
privind utilizarea de către autoritatea care acordă autorizațiile a informațiilor colectate în 
urma activităților de explorare înainte de autorizarea operațiunilor de producție.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „lacună de intervenție în cazul 
scurgerilor de petrol” înseamnă: o situație 
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în care activitățile ce ar putea cauza 
scurgeri de petrol sunt desfășurate în 
perioade în care nu se poate obține o 
reacție efectivă, fie din cauză că 
tehnologiile disponibile nu vor fi eficace, 
fie din cauză că aplicarea lor este exclusă 
din cauza unor condiții de mediu sau a 
altor factori restrictivi.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

De asemenea, acestea vor ține seama de 
rapoartele privind incidentele globale în 
care a fost implicat solicitantul.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada apartenenței operatorului la 
un sistem de compensare reciprocă în caz 
de poluare cu petrol;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Raportul privind riscurile majore este 
notificat autorității competente în termenul 
stabilit de autoritatea competentă și, cel 
târziu, cu 12 săptămâni înainte de data 
estimată pentru începerea operațiunii. 
Operațiunile nu sunt demarate decât după 
ce autoritatea competentă a acceptat 
raportul privind riscurile majore.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație de producție include 
detaliile menționate în anexa II părțile 2 și 
5. Reprezentanții lucrătorilor sunt 
implicați în elaborarea raportului privind 
riscurile majore.
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Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Raportul privind riscurile majore 
referitor la o instalație neproductivă 
include detaliile menționate în anexa II 
părțile 3 și 5. Reprezentanții lucrătorilor 
sunt implicați în elaborarea raportului 
privind riscurile majore.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Echipamentele pentru limitarea 
eventualelor scurgeri sunt disponibile în 
apropierea instalațiilor pentru a permite 
utilizarea lor în timp util în cazul 
producerii unui accident major.
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Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și ia măsurile pe care le 
consideră necesare, cum ar fi interzicerea 
începerii operațiunilor, dacă este cazul,
înainte ca operațiunea la sondă să poată 
începe.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritatea competentă analizează 
notificarea și ia măsurile pe care le 
consideră necesare, cum ar fi interzicerea 
începerii operațiunilor, dacă este cazul,
înainte ca operațiunea la sondă să poată 
începe.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Selectarea unui organism terț
independent și proiectarea sistemelor de 

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

verificare de către organisme terțe 
independente și de examinare a proiectării
sondelor de către organisme independente 
respectă criteriile din anexa II partea 5.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența privind interzicerea 
activităților

Competența autorității competente în ceea 
ce privește activitățile de pe instalații

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea competentă interzice 
exploatarea sau punerea în exploatare a 
oricărei instalații sau a oricărei
infrastructuri conectate la aceasta în cazul 
în care măsurile propuse în raportul 
privind riscurile majore pentru prevenirea
sau combaterea accidentelor majore în 
conformitate cu articolele 10, 11, 13, și 14 
sunt considerate insuficiente pentru a fi
conforme cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă interzice 
utilizarea oricărei instalații sau a oricărei

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

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

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care un stat membru sau o 
autoritate competentă consideră că un
accident major legat de o operațiune
petrolieră sau gazieră offshore aflată sub 
jurisdicția sa ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului dintr-un alt 
stat membru sau în cazul în care un stat 
membru sau o autoritate competentă 
dintr-un alt stat membru susceptibilă de a 
fi afectată în mod semnificativ solicită 
astfel, statul membru sau autoritatea 
competentă sub jurisdicția căruia au loc
operațiunile înaintează statului membru
sau autorității competente afectate
informațiile relevante și adoptă măsurile 
convenite pentru prevenirea daunelor, în
conformitate cu articolele 27 și 32.

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii pregătesc un document prin 
care stabilesc propria politică de prevenire 
a accidentelor majore și se asigură că 
aceasta este pusă în aplicare în cadrul 
operațiunilor offshore organizate de 
aceștia, inclusiv prin aplicarea unor
modalități corespunzătoare de monitorizare 
în vederea asigurării eficienței politicii 
respective.

(1) Operatorii dețin un document prin care 
stabilesc propria politică de prevenire a 
accidentelor majore și se asigură că aceasta 
este pusă în aplicare în cadrul organizației, 
inclusiv în cadrul operațiunilor offshore, 
alături de modalități corespunzătoare de 
monitorizare în vederea asigurării 
eficienței politicii respective.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii stabilesc prioritățile pentru 
industria de profil și se consultă periodic cu

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

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

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Entitățile autorizate, operatorii și 
principalii contractanți care funcționează în 
Uniune, atunci când se află în afara 
Uniunii, își desfășoară operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în 
conformitate cu principiile stabilite în
prezenta directivă și în conformitate cu 
articolul 21.

Or. en

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care se iau măsurile 
menționate la alineatul (7) de la prezentul 
articol, operatorul notifică fără întârziere 
și în mod corespunzător autoritatea 
competentă.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

. (1a) Operatorii asigură autorităților 
competente sau persoanelor care 
acționează sub conducerea autorității 
competente transportul către și dinspre o 
instalație (inclusiv transportul 
echipamentelor acestora) în orice moment 
rezonabil, precum și cazarea, masa și alte 
mijloace de subzistență în conexiune cu 
vizita lor la instalații pentru 
supraveghere, inclusiv inspecții, anchete 
și punerea în aplicare a respectării 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nerespectarea 
dispozițiilor de la alineatul (1) de la 
prezentul articol prezintă un pericol 
imediat pentru sănătatea umană sau 
amenință să producă un efect imediat 
negativ grav asupra siguranței și/sau a 
mediului, exploatarea instalației sau a 
unei părți relevante din aceasta este 
suspendată de către operator până în 
momentul în care se restabilește 
respectarea dispozițiilor.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care o activitate desfășurată de un operator prezintă un pericol imediat pentru 
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sănătatea umană sau crește semnificativ riscul unui accident major, aceasta trebuie 
suspendată.  Nu are nicio importanță dacă riscul respectiv este legat de nerespectarea 
dispozițiilor prezentei directive. Prin urmare, textul este mutat la articolul 18. 

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se iau măsurile 
menționate la alineatul (2) de la prezentul 
articol, operatorul notifică fără întârziere 
și în mod corespunzător autoritatea 
competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care o activitate desfășurată de un operator prezintă un pericol imediat pentru 
sănătatea umană sau crește semnificativ riscul unui accident major, aceasta trebuie 
suspendată.  Nu are nicio importanță dacă riscul respectiv este legat de nerespectarea 
dispozițiilor prezentei directive. Prin urmare, textul este mutat la articolul 18.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendment 57

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când publică informații în 
temeiul anexelor I, V și VI, statele membre 
se asigură că informațiile divulgate nu 
comportă riscuri pentru siguranța și
securitatea instalațiilor petroliere și gaziere 
offshore și pentru exploatarea acestora.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Raportarea privind siguranța și impactul 
asupra mediului cu privire la statele 
membre sub a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
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offshore

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc un raport 
anual privind:

(1) Statele membre în cauză pregătesc un 
raport anual privind:

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) rezultatul monitorizării în temeiul 
articolului 20 alineatul (4a) și 
independența autorității competente;

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) La fiecare doi ani, Comisia publică 
rapoarte pe baza informațiilor comunicate 
acesteia de statele membre în temeiul 
alineatului (1) și de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă. Comisia este 
sprijinită în îndeplinirea acestei sarcini de 
statele membre relevante și de Grupul 
autorităților din UE în temeiul articolului 
27.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că se
efectuează investigații amănunțite cu 
privire la accidentele majore.

Or. en
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Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui stabilite priorități și proceduri 
clare pentru pregătirea și actualizarea 

(3) Ar trebui stabilite, de către autoritățile 
competente în cooperare cu industria, 
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documentelor de orientare, cu scopul de a 
identifica și a facilita punerea în aplicare a 
celor mai bune practici în domeniile 
prevăzute la alineatul (2).

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

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, inclusiv cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

(3) Comisia promovează standarde ridicate 
de siguranță în cazul operațiunilor 
petroliere și gaziere offshore la nivel 
internațional, în cadrul forumurilor 
corespunzătoare la nivel mondial și 
regional, în special cele referitoare la apele 
din regiunea arctică.

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie inițiate pentru a izola un 
accident major în fază incipientă produs 
în cadrul instalației sau al zonei exclusive 
stabilite de statul membru în jurul 
perimetrului instalației sau al gurii sondei 
submarine;

(a) să prevină extinderea sau să limiteze 
consecințele unui accident legat de 
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
în cadrul unei zone exclusive stabilite de 
statul membru în jurul perimetrului 
instalației, al gurii sondei submarine sau al 
conductei;

Or. en
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul testează periodic eficiența 
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență.

Operatorul testează periodic eficiența 
planurilor interne de intervenție în caz de 
urgență pentru a demonstra eficacitatea 
echipamentului și capacității de reacție a 
acestora pentru a asigura un nivel ridicat 
de siguranță și performanță în 
operațiunile de evacuare, izolare și 
control, recuperare, curățare și eliminare.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
urgență externe referitoare la toate 
instalațiile petroliere și gaziere offshore și 
la zonele eventual afectate aflate sub 
jurisdicția lor.

(1) Statele membre pregătesc planuri de 
intervenție externă în caz de urgență 
referitoare la toate instalațiile petroliere și 
gaziere offshore sau la infrastructura 
conexă și la zonele eventual afectate aflate 
sub jurisdicția lor. Planurile de intervenție 
în caz de urgență specifică rolul 
operatorilor în intervenția în caz de 
urgență și procentul care le revine 
operatorilor în pentru cheltuielile aferente 
intervenției externe în caz de urgență.

Or. en
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

(2) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în cooperare cu 
operatorii relevanți și, dacă este cazul, cu 
entitățile autorizate și sunt aliniate la 
planurile interne de intervenție în caz de 
urgență privind instalațiile sau 
infrastructurile aferente amplasate sau 
prevăzute în zona în cauză. Trebuie să se 
țină seama de orice actualizare 
recomandată de către un operator cu privire 
la planurile interne.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexelor I și V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei și a publicului, dacă 
este cazul.

(3) Planurile externe de intervenție în caz 
de urgență sunt pregătite în conformitate cu 
dispozițiile anexelor I și V și sunt puse la 
dispoziția Comisiei, a EMSA și a 
publicului, dacă este cazul. Procedurile 
adoptate pentru informarea publicului 
sunt cele stabilite în anexa II la Directiva 
2003/35/CE. Atunci când își publică 
externe de intervenție în caz de urgență, 
statele membre sub a căror jurisdicție se 
desfășoară activități petroliere și gaziere 
offshore se asigură că informațiile 
divulgate nu comportă riscuri pentru 
siguranța și securitatea instalațiilor 
petroliere și gaziere offshore și pentru 
exploatarea acestora.

Or. en
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre păstrează evidențe 
actualizate ale resurselor pentru intervenție 
în caz de urgență puse la dispoziție pe 
teritoriul lor sau sub jurisdicția lor atât de 
entitățile publice, cât și de cele private. 
Evidențele respective sunt puse la 
dispoziția celorlalte state membre și, în 
mod reciproc, sunt disponibile țărilor terțe 
învecinate și Comisiei.

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

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui accident, autoritățile 
relevante, în cooperare cu operatorii în 
cauză, iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni extinderea accidentului și pentru a-
i limita consecințele.

(2) În cazul unui accident, operatorii, în 
cooperare cu autoritățile relevante, iau 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
extinderea accidentului și pentru a-i limita 
consecințele.

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 

(1) În cazul în care efectele transfrontaliere 
ale accidentelor petroliere și gaziere 
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offshore pot fi prevăzute, statele membre 
pun, în mod reciproc, informații la 
dispoziția Comisiei și a eventualelor state 
afectate sau a țărilor terțe și iau în 
considerare riscurile identificate atunci 
când pregătesc planul de urgență extern. 
Statele membre în cauză își coordonează 
propriile planuri de urgență pentru a 
facilita răspunsul comun în cazul unui 
accident.

offshore pot fi prevăzute, statele membre 
pun, în mod reciproc, informații la 
dispoziția Comisiei, a EMSA și a 
eventualelor state afectate sau a țărilor terțe 
și iau în considerare riscurile identificate 
atunci când pregătesc planul de urgență 
extern. Statele membre în cauză își 
coordonează propriile planuri de urgență 
pentru a facilita răspunsul comun în cazul 
unui accident.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre își testează periodic 
capacitatea de pregătire în vederea unei 
intervenții eficiente în cazul accidentelor, 
cooperând cu statele membre posibil 
afectate, agențiile relevante ale UE sau cu 
țările terțe. Comisia poate contribui la 
exercițiile care se axează pe testarea 
mecanismelor de urgență transfrontaliere și 
ale Uniunii.

(3) Statele membre își testează periodic 
capacitatea de pregătire în vederea unei 
intervenții eficiente în cazul accidentelor, 
cooperând cu statele membre posibil 
afectate, agențiile relevante ale UE sau cu 
țările terțe. EMSA inițiază exerciții care se 
axează pe testarea mecanismelor de 
urgență transfrontaliere și ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 35 
din prezentul regulament pentru a adapta 
cerințele din anexele I-VI la regulament 
la cele mai recente progrese în domeniul 

eliminat



PR\905288RO.doc 41/49 PE491.285v01-00

RO

tehnologiilor și procedurilor relevante.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, de asemenea,
acte delegate în conformitate cu articolul 
35 din prezentul regulament, în vederea 
aplicării cu exactitate a cerințelor 
menționate în regulament în legătură cu:

(2) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 35 din prezentul 
regulament, în vederea aplicării cu 
exactitate a cerințelor menționate în 
regulament în legătură cu:

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele cu privire la verificarea de 
către organisme terțe independente, în 
conformitate cu anexa II punctul 5 litera 
(d); cerințele privind funcționarea și 
organizarea autorităților competente, în 
conformitate cu anexa III și

eliminat 

Or. en
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cerințe referitoare la capacitatea de 
pregătire și de intervenție în caz de 
urgență în conformitate cu anexa V.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea Directivei 2008/99/CE 
privind protecția mediului prin 

intermediul dreptului penal
Directiva 2008/99/CE se modifică după 
cum urmează:
(1) La articolul 3 se adaugă următoarea 
literă:
‘(j) „un accident grav de poluare cu 
petrol”.
(2) În anexa A, se adaugă următoarea 
liniuță:
„- Directiva XX/XX/UE} a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
siguranța activităților petroliere și gaziere 
offshore de prospectare, explorare și 
producție.”

Or. en
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 37b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportare și reexaminare
(37b) Cel târziu după trei ani de la 
încheierea perioadelor de tranziție în 
conformitate cu definițiile de la articolul 
38, Comisia, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile și experiențele 
autorităților competente și în strânsă 
cooperare cu Grupul autorităților din UE, 
evaluează experiența dobândită în cursul 
aplicării prezentei directive.
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
rezultatul acestei evaluări. Acest raport 
include eventual propuneri 
corespunzătoare de modificare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 38 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În cazul în care autoritatea 
competentă identifică instalații existente 
care prezintă riscuri mai mici, acestea pot 
face obiectul unor perioade de tranziție 
mai lungi, pe care autoritatea competentă 
relevantă trebuie să le notifice Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege, regulamentele și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [18 luni de la data publicării
prezentei directive în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
acestor dispoziții.
Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o astfel de 
trimitere atunci când sunt publicate 
oficial. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei 
trimiteri.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament este obligatoriu 
în toate elementele sale și se aplică direct 
în toate statele membre.

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textul principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Prezenta directivă intră în vigoare 
în a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 39b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Prezenta directivă se adresează 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că: (1) Pentru autorizațiile definite în temeiul 
articolului 5 alineatul (2), statele membre 
se asigură că:

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 
posibil), asupra solicitărilor de autorizare 
prezentate statelor membre și că sunt puse 
la dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv, între altele, informațiile privind 
dreptul de participare și privind autoritatea 

(a) publicul este informat, fie prin anunțuri 
publice, fie prin alte mijloace adecvate (de 
exemplu, pe cale electronică, dacă este 
posibil), asupra cererilor de autorizații și 
că sunt puse la dispoziția publicului 
informațiile relevante privind astfel de 
propuneri, inclusiv, între altele, 
informațiile privind dreptul de participare 
și privind autoritatea căreia îi pot fi 
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căreia îi pot fi prezentate observații sau 
întrebări;

prezentate observații sau întrebări;

(b) publicul are dreptul de a-și exprima 
observațiile și opiniile atunci când toate 
opțiunile sunt posibile, înainte de
adoptarea deciziilor privind solicitările de 
autorizare;

(b) publicul are dreptul de a-și exprima 
observațiile și opiniile pe baza unor 
calendare și proceduri definite de statele 
membre și autoritățile competente și
înainte de acordarea autorizațiilor;

(c) rezultatele participării publicului sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
la adoptarea deciziilor în cauză;

(c) rezultatele participării publicului sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
la acordarea respectivelor autorizații;

(d) după examinarea observațiilor și a 
opiniilor exprimate de către public, statul 
membru depune toate eforturile rezonabile 
în vederea informării publicului cu privire 
la deciziile adoptate și la motivele și 
considerentele pe care se bazează acestea, 
incluzând informații privind procesul de 
participare a publicului.

(d) după examinarea observațiilor și a 
opiniilor exprimate de către public, statul 
membru depune toate eforturile rezonabile 
în vederea informării publicului cu privire 
la deciziile adoptate și la motivele și 
considerentele pe care se bazează acestea, 
incluzând informații privind procesul de 
participare a publicului.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

(4) o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate, inclusiv eventualele limitări 
privind siguranța operațiunilor datorate 
mediului, condițiilor meteorologice și 
naturii fundului mării, și că măsurile 
pentru controlul acestora sunt adecvate, 
astfel încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă; această dovadă 
include o evaluare a capacităților de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol;

Or. en
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate și că măsurile pentru 
controlul acestora sunt adecvate, astfel 
încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă;

(5) o dovadă care să arate că au fost 
identificate toate riscurile majore, că 
probabilitatea și consecințele acestora au 
fost evaluate, inclusiv eventualele limitări 
privind siguranța operațiunilor datorate 
mediului, condițiilor meteorologice și 
naturii fundului mării, și că măsurile 
pentru controlul acestora sunt adecvate, 
astfel încât riscurile de producere a unui 
eveniment care comportă riscuri majore 
pentru persoane și mediu să fie reduse într-
o măsură acceptabilă; această dovadă 
include o evaluare a lacunei de 
intervenție în cazul scurgerilor de petrol;

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă este cazul, rambursarea 
obligatorie din partea operatorilor și/sau a 
proprietarilor de instalații către autoritatea 
competentă a cheltuielilor referitoare la 
funcțiile îndeplinite de aceasta în 
conformitate cu prezentul regulament;

(d) dacă este cazul, impunerea obligației
operatorilor și/sau a proprietarilor de 
instalații să ramburseze autorității 
competente costurile aferente serviciilor 
prestate (de ex. inspecții) pe baza unor 
onorarii sau tarife care se calculează pe 
baza unor criterii obiective, transparente 
și proporționale;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 20 aprilie 2010, explozia produsă pe Deepwater Horizon a cauzat moartea a 11 persoane 
care lucrau pe platformă si a cauzat deversarea a aproximativ 4,9 milioane de barili (780 000 
m³) de țiței. Sigilarea completă a puțului a durat trei luni, iar alte două luni au fost necesare 
pentru a finaliza cu succes puțul de descărcare și pentru a putea declara puțul „efectiv 
inactiv”.  În cadrul investigațiilor efectuate în SUA s-a ajuns la concluzia că dezastrul a fost 
„rezultatul aproape inevitabil al lipsei de vigilență din partea industriei și a guvernului de-a 
lungul anilor, precum și al faptului că nu se acordă atenția cuvenită aspectelor legate de 
siguranță. ... Pe măsură ce forajele avansează în zone tot mai adânci și mai periculoase, unde 
se găsesc noi surse de petrol ale Americii, producerea unui dezastru similar în viitor va putea 
fi prevenit numai prin reforma sistemică a administrației și a industriei). (William K. Reilly, 
Copreședinte al Comisiei pentru deversările de petrol, Raportul de referință).

Accidentul a declanșat, de asemenea, o revizuire a politicilor UE: Comisia a lansat imediat o 
evaluare a siguranței în activitățile petroliere și gaziere offshore din apele europene. În cadrul 
acesteia s-a concluzionat că sunt necesare mai multe măsuri pentru a asigura răspândirea celor 
mai bune practici, deja existente în unele din regimurile normative ale statelor membre ale 
UE, în întreaga UE, prin intermediul unui cadru ultramodern la nivelul UE.

Propunerea de regulament privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de 
prospectare, explorare și producție, prezentată de Comisie Parlamentului în octombrie 2011, 
se concentrează asupra unor măsuri concrete menite să elimine fragmentarea și disparitățile 
generale existente între practicile și legislațiile statelor membre în domeniul activităților 
petroliere și gaziere offshore.

Propunerea intenționează să răspundă accentuării riscurilor, asigurându-se că industria din 
întreaga Uniune utilizează cele mai bune practici de control asupra riscurilor majore, 
consolidând capacitatea de pregătire și de intervenție a UE și clarificând cadrul juridic actual 
referitor la răspundere și despăgubire.

Raportorul distinge următoarele chestiuni principale:

Forma juridică

În timp de un regulament are avantajul de a fi aplicabil direct, creând astfel condiții egale, s-
au pus unele întrebări cu privire la revocarea și modificarea semnificativă a dispozițiilor și 
orientărilor naționale echivalente existente pe care le-ar presupune un astfel de act juridic. O 
astfel de reformulare ar presupune cheltuirea resurselor insuficiente disponibile pentru 
siguranță și inspecțiile pe teren.  Raportorul consideră, în acest context, că ar fi mai bine să se 
schimbe forma juridică și eforturile să se concentreze asupra stabilirii unui cadru juridic 
robust sub forma unei directive.

Independența autorităților

„Guvernul trebuie să stabilească o agenție independentă responsabilă de reglementarea tuturor 
aspectelor legate de siguranța forajelor offshore, pentru ca SUA să devină lider în această 
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privință... Numai o agenție federală pentru siguranță cu adevărat independentă - complet 
separată de practicile și politica de leasing - poate oferi certitudinea că organele de 
reglementare nu ajung din nou în slujba industriei. ” (Bob Graham, Copreședinte al Comisiei 
pentru deversările de petrol, Raportul de referință)
Una din principalele lecții desprinse din accidentul produs la Macondo constă în aceea că este 
crucial să se asigure că autoritățile responsabile de evaluarea riscurilor pe care le presupun 
operațiunile la adresa siguranței și a mediului sunt independente de cele competente de 
emiterea autorizațiilor de forare. 

Implicarea Grupului autorităților offshore ale Uniunii Europene în materie de petrol și gaze 
(„Grupul autorităților din UE”) și a EMSA

Pe baza Rezoluției Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la confruntarea 
cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (Raportul 
Ford), raportorul consideră că ar trebui consolidate cooperarea și schimbul de informații 
dintre statele membre. Grupul autorităților UE, recent instituit, ar trebui „exploatat” pe deplin, 
întrucât reprezintă forul ideal pentru schimbul de experiență și expertiză cu privire la 
prevenirea accidentelor grave și la reacțiile în cazul producerii acestora și totodată joacă un 
rol important în verificarea transpunerii și aplicării cadrului juridic național și al UE relevant.

De asemenea, trebuie să se țină seama de extinderea mandatului Agenției Europene pentru 
Siguranța Maritimă (EMSA): este necesar ca EMSA să fie inclusă în pregătirile și 
intervențiile de reacție în caz de urgență în situațiile în care pot fi prevăzute efecte 
transfrontaliere ale activităților petroliere și gaziere offshore. Detaliile privind planurile și 
resursele statelor membre pentru reacțiile în caz de urgență ar trebui puse la dispoziția EMSA, 
care ar trebui să inițieze exerciții periodice de testare a mecanismelor transfrontaliere de 
urgență.

Verificarea terță

Parlamentul a insistat în mod clar și asupra verificării de către terți. Raportorul are cunoștință 
de practicile uzuale din industrie de verificare independentă și este de părere că acest aspect 
merită cu siguranță să i se acorde mai multă atenție.

Standarde UE pentru operațiuni globale

În pofida existenței unor probleme legate de aplicare, în ceea ce privește întreprinderile 
stabilite în UE există așteptări vădite ca acestea să opereze global în conformitate cu 
standardele de siguranță ale UE. Aceste standarde ridicate ar trebui promovate la nivel 
internațional și în cadrul forurilor globale și regionale corespunzătoare și, totodată, ar trebui 
examinate mai detaliat mecanismele menite să asigure aplicarea efectivă a acestor standarde.


