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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų 
paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos 2011/0309 (COD) yra labai svarbus teisės aktas, tai 
puiki proga ES pašalinti dideles spragas, visų pirma sukurti tikrą ES saugos kultūrą. 
Nuomonės referentė mano, kad reglamentas yra tinkama priemonė, nes remiantis jo teisiniu 
pagrindu bus užtikrintas nuoseklus, spartus ir tiesioginis nuostatų įgyvendinimas Europoje. 
Užtikrinus vienodas sąlygas ir sumažinus su nacionaliniais (regioniniais) aiškinimais susijusią 
veiksmų laisvę galima veiksmingai pasiekti norimą reglamento tikslą, o tai galiausiai duos 
naudos pramonei, nacionalinėms valdžios institucijoms ir ES piliečiams. Vis dėlto referentė 
įsitikinusi, kad reikėtų vykdyti platesnę reformą ir nustatyti griežtesnes rizikingai veiklai 
taikomas taisykles. Pasirinkčių klausimu turėtų būti laikomasi labiau institucinio požiūrio, 
kuris padėtų sustiprinti Europos vaidmenį prižiūrint naftos ir dujų operacijas jūroje 
(3 pasirinktis), pageidautina, kad šią priežiūrą vykdytų Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA). Atsižvelgiant į tai, agentūros vaidmuo neturėtų būti apribotas tik avarijos 
likvidavimu. Priešingai, Europa turėtų pasinaudoti EMSA patirtimi vykdant naftos išsiliejimo 
prevenciją (auditus, nustatymą, patikrinimus ir mokymus) ir stebint, kad būtų tinkamai 
taikomos ES taisyklės. Kalbant bendriau, nuomonės referentė ragina Europos Parlamentą, 
kaip vieną iš įstatymų leidėjų, kad tekste būtų vienodai atsižvelgiama į pakrančių 
bendruomenių, darbuotojų ir aplinkosauginius poreikius.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) SESV 191 straipsnyje nustatyti tikslai 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
o visos Sąjungos veiksmais įpareigojama 
siekti aukšto lygio aplinkos apsaugos, 
remiantis prevencijos principu ir imantis 
prevencinių veiksmų, bei apdairiai ir 
racionaliai naudoti gamtinius išteklius;

(1) SESV 191 straipsnyje nustatyti tikslai 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
o visos Sąjungos veiksmais įpareigojama 
siekti aukšto lygio aplinkos apsaugos, 
remiantis prevencijos principu ir imantis 
prevencinių veiksmų, bei apdairiai ir 
racionaliai naudoti gamtinius išteklius. 
Remiantis 191 straipsnio 2 dalimi, 
nustatant visą atsakomybę, susijusią su 
bet kokia žala, padaryta vykdant pagal šį 
reglamentą numatytus veiksmus, turi būti 
atsižvelgiama į principą „teršėjas moka“;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šio reglamento tikslas – sumažinti 
didelių avarijų, susijusių su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, skaičių ir 
riboti šių avarijų padarinius, taip siekiant 
padidinti jūros aplinkos ir pakrančių 
ekonomikos apsaugą nuo taršos, nustatyti 
naftos ir dujų saugios paieškos, žvalgymo 
ir gavybos jūroje būtinąsias sąlygas ir 
riboti galimus Sąjungos energijos gamybos 
iš vietos išteklių trikdžius, taip pat tobulinti 
avarijos atveju taikomus avarijų 
likvidavimo mechanizmus;

(2) šio reglamento tikslas – užkirsti kelią 
didelėms avarijoms, susijusioms su jūroje 
vykdoma naftos ir dujų veikla, ir sumažinti 
jų skaičių ir riboti šių avarijų padarinius, 
taip siekiant padidinti jūros aplinkos ir 
pakrančių ekonomikos apsaugą nuo taršos, 
nustatyti naftos ir dujų saugios paieškos, 
žvalgymo ir gavybos jūroje būtinąsias 
sąlygas ir riboti galimus Sąjungos energijos 
gamybos iš vietos išteklių trikdžius, taip 
pat tobulinti avarijos atveju taikomus 
avarijų likvidavimo mechanizmus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota. Pagal 
šiuo metu galiojančią atsakomybės 
nustatymo tvarką ne visada įmanoma 
aiškiai nustatyti atsakingąją šalį ir (arba)
tokia šalis gali nesugebėti arba gali būti 
neįpareigota padengti visų sąnaudų, kad 
atlygintų savo padarytą žalą;

(8) esama suskaidyta Europoje jūroje 
vykdomos veiklos saugos reguliavimo 
sistema ir sektoriaus atstovų šiuo metų 
taikomos saugos priemonės pakankamai 
neužtikrina, kad visoje Sąjungoje būtų kuo 
labiau sumažinta avarijų jūroje rizika ir kad 
Sąjungos vandenyse įvykusi avarija būtų 
veiksmingiausiai ir laiku likviduota.
Turėtų būti užtikrinta, kad pagal šiuo 
metu galiojančią atsakomybės nustatymo 
tvarką turėtų būti visada įmanoma aiškiai 
nustatyti atsakingąją šalį prieš pradedant 
vykdyti operacijas ir kad tokia šalis turėtų 
pajėgti padengti visas sąnaudas savo
padarytai žalai atlyginti galiausiai taikant 
abišalio kompensavimo schemas;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikia patikslinti, kad veiklos jūroje
leidimų pagal Direktyvą 94/22/EB
turėtojai taip pat būtų galimi atsakingieji 
„subjektai“ pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti), ir šiuo atžvilgiu negali 
turėti teisės perduoti savo įsipareigojimų 
savo samdomoms trečiosioms šalims;

(10) reikia patikslinti, kad veiklos jūroje
leidimo pagal Direktyvą 94/22/EB
turėtojas taip pat būtų „subjektas“ pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant 
išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti
(atlyginti), ir šiuo atžvilgiu neturi teisės 
perduoti savo įsipareigojimų savo 
samdomoms trečiosioms šalims.
Kai tai susiję su kita atsakomybe, prieš 
pradedant vykdyti veiklą jūroje turėtų būti 
nedviprasmiškai nustatyta, kurios šalys 
turėtų būti atsakingos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(48) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
operatoriai jų teritorijose įrodytų savo 
gebėjimą atlyginti žalos, padarytos 
vykdant operacijas, padarinius, 
pasirūpindami finansiniu užtikrinimu, ir 
turėtų nuspręsti, kokios priemonės (pvz., 
fondai, banko garantijos, draudimas ir 
(arba) rizikos paskirstymas) tinkamos 
šiam tikslui; kadangi nė viena iš esamų 
finansinio saugumo priemonių, įskaitant 
rizikos paskirstymo priemones, negali 
apimti visų galimų ekstremalių avarijų 
padarinių, Komisija turėtų toliau 
papildomai analizuoti ir tirti atitinkamas 
priemones, siekdama užtikrinti griežtą 
atsakomybės už žalą, susijusią su jūroje 
vykdomomis naftos ir dujų operacijomis, 
sistemą, ir reikalavimus dėl finansinio 
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pajėgumo, įskaitant finansinio saugumo ir
priemonių prieinamumo gerinimą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Visų pirma vertinant subjektų, prašančių 
išduoti leidimą vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, techninį ir finansinį 
pajėgumą, tinkamai atsižvelgiama į riziką, 
pavojus ir visą kitą svarbią informaciją, 
susijusią su atitinkama licencijuota 
teritorija ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos 
operacijų etapu, taip pat į pareiškėjų 
finansinį pajėgumą, įskaitant finansines 
garantijas ir gebėjimą įvykdyti visus 
įsipareigojimus, galinčius atsirasti dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir dujų 
veiklos, visų pirma su atsakomybe už žalą 
aplinkai susijusį įsipareigojimą. Taip pat 
atsižvelgiama į avarijas ar incidentus, už 
kuriuos, kaip buvo įrodyta, atsakingas 
pareiškėjas arba jis veikė aplaidžiai, ir 
avarijos likvidavimo priemonių skaidrumą 
ir veiksmingumą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pareiškėjas pateikia įrodymų, jog 
pasirūpino tinkamomis finansinėmis 
garantijomis, kad įvykdytų visus 
įsipareigojimus, kurių atsiranda dėl jūroje 
vykdomos naftos ir dujų veiklos, visų 
pirma su atsakomybe už žalą aplinkai 
susijusį įsipareigojimą. Šios finansinės 
garantijos galioja ir taikomos prieš 
gręžinio eksploatavimo operacijų pradžią.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijavimo institucija išduotų leidimą 
tik tuo atveju, jei yra įsitikinusi, kad 
pareiškėjas pateikė įrodymų, jog, 
laikydamasis tvarkos, dėl kurios turi 
nuspręsti valstybės narės, tinkamai 
pasirūpino ar pasirūpins, pvz., 
suteikdamas finansines garantijas, vykdyti 
įsipareigojimus, kurių atsiranda dėl 
atitinkamos jūroje vykdomos naftos ir 
dujų veiklos, visų pirma su atsakomybe už 
žalą aplinkai susijusį įsipareigojimą. Šios 
finansinės garantijos galioja ir taikomos 
prieš gręžinio eksploatavimo operacijų 
pradžią.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Licencijavimo institucijos, laikydamosi 
Direktyvos 94/22/EB, vertindamos 
techninius ir finansinius subjektų, kurie 
kreipiasi dėl leidimo vykdyti naftos ir dujų 
veiklą jūroje, pajėgumus, atsižvelgia į 
riziką, pavojus ir visą kitą svarbią 
informaciją, susijusią su atitinkama vietove 
ir konkrečiu žvalgymo ir gavybos operacijų 
etapu. Licencijavimo institucijos užtikrina, 
kad finansinės nuostatos dėl 
įsipareigojimų, nustatytų pagal 2a dalį, 
būtų proporcingos tokiai rizikai, pavojams 
ir visai kitai svarbiai informacijai, 
susijusiai su atitinkama vietove ir 
operacijų etapu.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės ragina kurti tvarius 
finansinio užtikrinimo produktus ir 
palengvina jų kūrimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija iki [metai po reglamento 
priėmimo dienos] perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
finansinio užtikrinimo produktų 
prieinamumo ir pasiūlymus dėl 
priemonių, kuriomis siekiama palengvinti 
finansinį užtikrinimą pagal 2a dalį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Subjektai, kurie kreipiasi dėl leidimo 
vykdyti naftos ir dujų veiklą jūroje, 
visiškai atskleidžia finansavimo ir 
techninius pajėgumus ir bet kokią kitą 
svarbią informaciją, susijusią su 
atitinkama zona ir ypač su žvalgymo ir 
gavybos operacijų etapu, ir viešai 
paskelbia šiuos įrodymus.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Ypač daug dėmesio turėtų būti 
skiriama ekologiniu požiūriu jautriai 
jūros ir pakrančių aplinkai, visų pirma 
ekosistemoms, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį švelninant klimato kaitą ir 
prisitaikant prie jos, pvz., druskingoms 
žemapelkėms ir jūrų žolių sąžalynams, 
taip pat saugomoms jūrų zonoms, pvz., 
specialioms pagal Buveinių direktyvą 
nustatytoms saugomoms zonoms, 
specialioms pagal Paukščių direktyvą 
nustatytoms apsaugos zonoms ir jūrų 
apsaugos zonoms, dėl kurių susitarė 
Bendrija ar atitinkamos valstybės narės 
pagal tarptautinius ar regioninius 
susitarimus, kurių šalys jos yra.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB, jeigu žala 
atsiranda dėl licencijos turėtojo ar bet kurio 
subjekto, dalyvaujančio vykdant naftos ir 
dujų veiklą jūroje pagal sutartį su licencijos 
turėtoju, vykdomos naftos ir dujų veiklos 
jūroje. Sutikimo atlikti šiame reglamente 
numatytas operacijas procedūra neturi 
poveikio licencijos turėtojo atsakomybei.

Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB, jeigu žala 
atsiranda dėl licencijos turėtojo ar bet kurio 
subjekto, dalyvaujančio vykdant naftos ir 
dujų veiklą jūroje pagal sutartį su licencijos 
turėtoju, vykdomos naftos ir dujų veiklos 
jūroje. Sutikimo atlikti šiame reglamente 
numatytas operacijas procedūra
užtikrinama, kad licencijos turėtojai 
užtikrintų savo gebėjimą vykdyti bet 
kokius atsirandančius įsipareigojimus.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB, jeigu žala 
atsiranda dėl licencijos turėtojo ar bet kurio 
subjekto, dalyvaujančio vykdant naftos ir 
dujų veiklą jūroje pagal sutartį su licencijos 
turėtoju, vykdomos naftos ir dujų veiklos
jūroje. Sutikimo atlikti šiame reglamente 
numatytas operacijas procedūra neturi 
poveikio licencijos turėtojo atsakomybei.

1. Licencijos turėtojui tenka atsakomybė už 
žalos aplinkai prevenciją ir atlyginimą 
pagal Direktyvą 2004/35/EB – ir jis 
laikomas subjektu pagal šioje direktyvoje 
pateiktą apibrėžtį – jeigu žala atsiranda dėl 
licencijos turėtojo ar bet kurio subjekto, 
dalyvaujančio vykdant naftos ir dujų
operacijas jūroje pagal sutartį su licencijos 
turėtoju, vykdomų naftos ir dujų operacijų
jūroje. Sutikimo atlikti šiame reglamente 
numatytas operacijas procedūra neturi 
poveikio licencijos turėtojo atsakomybei.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Agentūros atliekama jūroje vykdomų 

operacijų saugos kontrolė
1. Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA, toliau – agentūra) Komisijai ir 
valstybėms narėms teikia techninę ir 
mokslinę pagalbą, siekiant užtikrinti, kad 
būtų kuo labiau mažinama rizika ir 
tinkamai taikomi Sąjungos teisės aktai 
jūroje vykdomos naftos ir dujų veiklos 
saugos srityje.
2. Agentūra persvarsto pagal šį 
reglamentą išduotus leidimus, atlieka 
kompetentingų institucijų auditą ir 
patikrų bei valstybių narių taikomų 
avarijų likvidavimo priemonių priežiūrą.
3. Be to, agentūra dar atlieka šias 
užduotis: 
i) padeda valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti ir stebėti naftos išsiliejimo mastą 
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ir poveikį aplinkai bei įrenginių ir aplink 
juos dirbančių laivų keliamą riziką 
saugai;
ii) įvykus didelei nelaimei padeda 
valstybėms narėms parengti likvidavimo 
planus ir juos įgyvendinti, ypač tais 
atvejais, kai poveikis tarpvalstybinis –ne 
ES vandenyse.
iii) padeda valstybėms narėms atlyginti 
žalą ir atlikti valymo darbus ir 
koordinuoja tarpvalstybinį avarijų 
likvidavimą įvykus didelei nelaimei, 
įskaitant atvejus, kai poveikis 
tarpvalstybinis –ne ES vandenyse;
iiii) padeda valstybėms narėms tirti 
nelaimes, susijusias su naftos ir dujų 
įrenginiais jūroje, įskaitant taisomųjų 
priemonių patikrinimą;
Agentūra, naudodamasi atitinkamais 
regioniniais ir pasaulio forumais, 
tarptautiniu lygmeniu propaguoja aukštus 
naftos ir dujų veiklos jūroje saugos 
standartus ir geriausią praktiką.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybos įrenginio didelių pavojų 
ataskaitoje pateikiama II priedo 2 ir 5 
dalyse nurodyta informacija ir pateikiama 
įrodymų, kad buvo atsižvelgta į 
darbuotojų atstovų ir aplinkosaugos 
grupių nuomones.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybai neskirto įrenginio didelių
pavojų ataskaitoje pateikiama II priedo 3 ir 
5 dalyse nurodyta informacija ir 
pateikiama įrodymų, kad buvo atsižvelgta 
į darbuotojų atstovų ir aplinkosaugos 
grupių nuomones.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, Sąjungos institucijų, 
atsakingų už jūroje vykdomą veiklą, 
forumas ir susijusios kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja su kitais 
tarptautiniais forumais ir Sąjungos 
subjektais, kad visame pasaulyje būtų 
skatinama taikyti kuo aukštesnius saugos 
ir aplinkos apsaugos standartus.

Pagrindimas

Esama didelių vykdymo problemų, susijusių su ES veikiančių įmonių įpareigojimu vadovautis 
ES standartais dirbant visame pasaulyje, ypač todėl, kad subjektai turi laikytis šalies 
(teritorijos), kurioje vykdo veiklą, teisinės sistemos reikalavimų. Tačiau subjektai turi 
užtikrinti, kad vykdydami visus savo veiksmus jie ne tik laikosi vietos teisinės sistemos 
reikalavimų, bet ir vadovaujasi pripažinta geriausia praktika, ir Komisija bei Sąjungos 
institucijų, atsakingų už jūroje vykdomą veiklą, forumas turi tai atidžiai stebėti.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Operatorius periodiškai bando savo
avarijos likvidavimo vidaus planų 
veiksmingumą.

5. Operatorius viešai paskelbia avarijos 
likvidavimo vidaus planus, taip pat 
likvidavimo pajėgumų veiksmingumo 
bandymų rezultatus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijas, kurios 
taikomos sektoriaus atstovams už šio 
reglamento pažeidimus, ir imasi visų 
priemonių, būtinų jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Valstybės narės nustato sankcijas, kurios 
taikomos sektoriaus atstovams už šio 
reglamento pažeidimus, ir imasi visų 
priemonių, būtinų jų įgyvendinimui 
užtikrinti, siekiant išvengti sankcijų tarp 
regionų iškraipymo. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
„5a. jūrų vandenys – tai visi vandenys, 
kuriems taikoma Direktyva 2008/56/EB;“

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos 

apsaugos pagal baudžiamąją teisę dalinis 
keitimas

1. 3 straipsnis papildomas šiuo punktu: 
„ia) didelė taršos nafta avarija.“.
2. A priedas papildomas šia įtrauka: 
„– Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas XX/XX/ES dėl jūroje 
vykdomos naftos ir dujų paieškos, 
žvalgymo ir gavybos saugos.“.
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