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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu 
(2011/0309 (COD)) ir ļoti svarīgs tiesību akts, kas ES sniedz vienreizēju iespēju novērst 
būtiskus trūkumus un pirmām kārtām radīt īstenu ES drošuma kultūru. Atzinuma sagatavotāja 
atbalsta šīs regulas piemērotību, jo tās tiesiskais pamats garantēs konsekventu, ātru un tiešu 
īstenošanu visā Eiropā. Regulas vēlamo mērķi var efektīvi sasniegt, nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un samazinot interpretācijas iespējas valstu/reģionālā līmenī un 
tādējādi sniedzot labumu nozarei, valstu administrācijām un ES iedzīvotājiem. Atzinuma 
sagatavotāja tomēr uzskata, ka riskantu darbību jomā vajadzētu ieviest visaptverošākas 
reformas un stingrākus nosacījumus. Attiecībā uz politikas risinājuma izvēli jānorāda, ka 
vajadzētu izmantot institucionalizētāku pieeju, kas palīdzētu palielināt Eiropas nozīmi naftas 
un gāzes nozares darbību jūrā uzraudzībā (3. politikas risinājums), vēlams ar Eiropas Jūras 
drošības aģentūras (EMSA) starpniecību. Šajā sakarā Aģentūras darbības joma nedrīkstētu 
aprobežoties tikai ar reaģēšanu ārkārtas situācijās. Tieši pretēji — Eiropai vajadzētu izmantot 
EMSA pieredzi naftas noplūžu novēršanā (revīzijas, noplūžu atklāšana, kontrole un apmācība) 
un ES noteikumu pienācīgas īstenošanas uzraudzībā. Vispārīgāk runājot, atzinuma 
sagatavotāja aicina Eiropas Parlamentu kā otru likumdevēju līdzsvarot dokumenta tekstu 
attiecībā uz piekrastes kopienām, darba ņēmējiem un vides apsvērumiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) LESD 191. pantā ir noteikti mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, kā arī pienākums nodrošināt, ka 
Savienības līmeņa rīcība jāpapildina ar 
augsta līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz 
piesardzības principu, preventīvu darbību, 
kā arī dabas resursu apdomīgu un racionālu 
izmantošanu.

(1) LESD 191. pantā ir noteikti mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, kā arī pienākums nodrošināt, ka 
Savienības līmeņa rīcība jāpapildina ar 
augsta līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz 
piesardzības principu, preventīvu darbību, 
kā arī dabas resursu apdomīgu un racionālu 
izmantošanu. Saskaņā ar LESD 
191. panta 2. punktu par nodarīto 
kaitējumu, ko izraisījušas šajā regulā 
ominētās darbības, ir jānosaka pilna 
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atbildība atbilstīgi principam, ka maksā 
piesārņotājs.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šīs regulas mērķis ir samazināt smagu 
negadījumu skaitu saistībā ar naftas un 
gāzes nozares darbībām jūrā, kā arī 
ierobežot to sekas, tādējādi palielinot jūras 
vides un piekrastu tautsaimniecību 
aizsardzību pret piesārņojumu, kā arī 
paredzot obligātos nosacījumus attiecīgā uz 
drošām naftas un gāzes meklēšanas, izpētes 
un ieguves darbībām jūrā un ierobežojot 
iespējamos vietējās enerģijas ražošanas 
pārrāvumus Savienībā, un uzlabot 
reaģēšanas mehānismus negadījumu 
risināšanai.

(2) Šīs regulas mērķis ir novērst un
samazināt smagu negadījumu skaitu 
saistībā ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, kā arī ierobežot to sekas, 
tādējādi palielinot jūras vides un piekrastu 
tautsaimniecību aizsardzību pret 
piesārņojumu, kā arī paredzot obligātos 
nosacījumus attiecīgā uz drošām naftas un 
gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves 
darbībām jūrā un ierobežojot iespējamos
vietējās enerģijas ražošanas pārrāvumus 
Savienībā, un uzlabot reaģēšanas 
mehānismus negadījumu risināšanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Spēkā esošais sadrumstalotais tiesiskais 
regulējums, kas attiecas uz jūras darbību 
drošumu Eiropā, un pašreizējās nozares 
drošuma prakses nenodrošina pietiekamu 
pārliecību, ka jūras negadījumu riski ir pēc 
iespējas samazināti visā Savienībā un ka, ja 
Savienības ūdeņos notiktu negadījums, 
laikus tiktu efektīvi reaģēts. Saskaņā ar 
spēkā esošajiem atbildības režīmiem
atbildīgā persona ne vienmēr ir skaidri
nosakāma un/vai, iespējams, nespēj segt, 
vai tai nav jāsedz, visas izmaksas, lai 
atlīdzinātu radīto kaitējumu.

(8) Spēkā esošais sadrumstalotais tiesiskais 
regulējums, kas attiecas uz jūras darbību 
drošumu Eiropā, un pašreizējās nozares 
drošuma prakses nenodrošina pietiekamu 
pārliecību, ka jūras negadījumu riski ir pēc 
iespējas samazināti visā Savienībā un ka, ja 
Savienības ūdeņos notiktu negadījums, 
laikus tiktu efektīvi reaģēts. Būtu 
jānodrošina, ka saskaņā ar spēkā 
esošajiem atbildības režīmiem atbildīgai 
personai vienmēr vajadzētu būt skaidri
nosakāmai pirms darbību sākšanas un tai 
būtu jāspēj segt visas izmaksas, lai 
atlīdzinātu radīto kaitējumu, izmantojot 
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savstarpējas kompensēšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāpaskaidro, ka personas, kas saņem 
atļaujas jūras darbību veikšanai saskaņā ar 
Direktīvu 94/22/EK, ir arī iespējamie 
atbildīgie „operatori” atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvai 2004/35/EK par 
atbildību vides jomā attiecībā uz videi 
nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu un ka tām nav tiesību savu 
atbildību šajā saistībā nodot trešām 
personām, ar kurām tās noslēgušas
līgumus.

(10) Jāprecizē, ka persona, kurai ir 
atļauja jūras darbību veikšanai saskaņā ar 
Direktīvu 94/22/EK, ir arī „operators” 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvai 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu un ka tai nav 
tiesību savu atbildību šajā saistībā nodot 
trešām personām, ar kurām tā noslēgusi
līgumus.

Attiecībā uz citu personu atbildību pirms 
darbību jūrā sākšanas ir jānoskaidro un 
nepārprotami jānosaka, kas būtu 
atbildīgās personas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Tā kā neviens no pašreizējiem 
finansiālā nodrošinājuma instrumentiem, 
tostarp riska apkopošanas pasākumi, nevar 
risināt ārkārtēju negadījumu visas 
iespējamās sekas, Komisijai būtu jāveic 
turpmāka analīze un pētījumi par 
atbilstīgiem pasākumiem, lai nodrošinātu 
pienācīgi stingru atbildības režīmu 
attiecībā uz kaitējumu, kas saistīts ar naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā, un 
saistītas prasības attiecībā uz finansiālo 
spēju, tostarp atbilstīgu finansiālā 

(48) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
jurisdikcijā esoši operatori, sniedzot 
finansiālu nodrošinājumu, apliecina savu 
spēju segt izmaksas, kas saistītas ar to 
darbību radītā kaitējuma sekām, un būtu 
jānolemj, kādus instrumentus (piemēram, 
līdzekļus, banku garantijas, 
apdrošināšanu un/vai riska apkopošanas 
pasākumus) šim nolūkam var izmantot.
Tā kā neviens no pašreizējiem finansiālā 
nodrošinājuma instrumentiem, tostarp riska 
apkopošanas pasākumi, nevar risināt 
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nodrošinājuma instrumentu vai citu 
pasākumu pieejamību. 

ārkārtēju negadījumu visas iespējamās 
sekas, Komisijai būtu jāveic turpmāka 
analīze un pētījumi par atbilstīgiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu stingru 
atbildības režīmu attiecībā uz kaitējumu, 
kas saistīts ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, un saistītas prasības 
attiecībā uz finansiālo spēju, tostarp 
finansiālā nodrošinājuma instrumentu un 
pasākumu pieejamības uzlabošanu. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot to subjektu tehnisko un 
finansiālo spēju, kas iesnieguši 
pieteikumus atļauju saņemšanai, lai veiktu 
naftas un gāzes nozares darbības jūrā, it 
sevišķi atbilstīgi ņem vērā risku, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kura saistīta ar konkrēto teritoriju un 
izpētes un ieguves darbību attiecīgo 
stadiju, kā arī pieteikumu iesniedzēju 
finansiālās iespējas, tostarp finansiālo 
nodrošinājumu un spēju uzņemties 
atbildību, kas varētu izrietēt no 
konkrētajām naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, īpaši atbildību par vides 
kaitējumiem.

2. Novērtējot to subjektu tehnisko un 
finansiālo spēju, kas iesnieguši 
pieteikumus atļauju saņemšanai, lai veiktu 
naftas un gāzes nozares darbības jūrā, it 
sevišķi atbilstīgi ņem vērā risku, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kura saistīta ar konkrēto teritorijum, par 
kuru piešķirta atļauja, un izpētes un 
ieguves darbību attiecīgo stadiju, kā arī 
pieteikumu iesniedzēju finansiālās iespējas, 
tostarp finansiālo nodrošinājumu un spēju 
uzņemties visu atbildību, kas varētu izrietēt 
no konkrētajām naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, īpaši atbildību par vides 
kaitējumiem. Tiek ņemti vērā arī 
negadījumi vai starpgadījumi, attiecībā uz 
kuriem ir pieradīts, ka pieteikuma 
iesniedzējs ir par tiem atbildīgs vai 
izraisījis tos nevērības rezultātā, tostarp 
jebkura reaģēšanas pasākuma 
pārredzamību un efektivitāti.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pieteikuma iesniedzējs nodrošina 
apliecinājumu tam, ka tā rīcībā ir 
pienācīgs finansiālais nodrošinājums, lai 
uzņemtos atbildību, kas izriet no tā naftas 
un gāzes ieguves darbībām jūrā, īpaši 
atbildību par kaitējumu videi. 
Finansiālais nodrošinājums ir derīgs un 
ir spēkā pirms urbuma izveides darbību 
uzsākšanas.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Dalībvalstis nodrošina, ka iestāde, kas 
izdod licences, nepiešķir atļauju, ja vien 
nav pārliecināta, ka pieteikuma 
iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir sniegts vai 
tiks sniegts atbilstīgs finansiālais 
nodrošinājums saskaņā ar pasākumiem, 
par kuriem jālemj dalībvalstīm, lai 
uzņemtos atbildību, kas  izriet no tā naftas 
un gāzes ieguves darbībām jūrā, īpaši 
atbildību par kaitējumu videi.
Finansiālais nodrošinājums ir derīgs un 
ir spēkā pirms urbuma izveides darbību 
uzsākšanas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar Direktīvu 94/22/EK iestādes, 4. Saskaņā ar Direktīvu 94/22/EK iestādes, 
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kas izdod licences — novērtējot to 
subjektu tehnisko un finansiālo spēju, kuri 
iesnieguši pieteikumus atļaujas 
saņemšanai, lai veiktu naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā —, ņem vērā riskus, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kas saistīta ar attiecīgo atrašanās vietu un 
izpētes un ieguves darbību konkrēto 
posmu.

kas izdod licences — novērtējot to 
subjektu tehnisko un finansiālo spēju, kuri 
iesnieguši pieteikumus atļaujas 
saņemšanai, lai veiktu naftas un gāzes 
nozares darbības jūrā —, ņem vērā riskus, 
apdraudējumus un citu būtisku informāciju, 
kas saistīta ar attiecīgo atrašanās vietu un 
izpētes un ieguves darbību konkrēto 
posmu. Iestādes, kas izdod licences, 
nodrošina, ka finanšu nosacījumi 
attiecībā uz atbildību, kas noteikti saskaņā 
ar 2.a punktu, ir samērojami ar riskiem, 
apdraudējumiem un citu būtisku 
informāciju, kas saistīta ar attiecīgo 
atrašanās vietu un darbību posmu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veicina un atbalsta 
ilgtspējīgu finansiālā nodrošinājuma 
produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija līdz [vienu gadu pēc regulas 
pieņemšanas] nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
finansiālā nodrošinājuma produktu 
pieejamību un priekšlikumus 
pasākumiem, kas paredzēti finansiālā 
nodrošinājuma sniegšanas atvieglošanai 
saskaņā ar 2.a punktu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Subjekti, kas iesnieguši pieteikumus 
atļauju saņemšanai, lai veiktu naftas un 
gāzes nozares darbības jūrā, pilnībā 
apliecina savu finansiālo un tehnisko 
spēju un sniedz citu būtisku informāciju, 
kas saistīta ar attiecīgo atrašanās vietu un 
izpētes un ieguves darbību konkrēto 
posmu, un nodrošina šīs informācijas 
pieejamību sabiedrībai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Īpaša uzmanība jāpievērš ekoloģiski 
jutīgai jūras un piekrastes videi, jo īpaši 
ekosistēmām, kam ir būtiska nozīme 
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā 
un kas palīdz tām pielāgoties, piemēram, 
sālsūdens purvi un jūraszāļu teritorijas,
kā arī aizsargājamām jūras teritorijām, 
piemēram, īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, 
īpaši aizsargājamās teritorijas saskaņā ar 
Putnu direktīvu un aizsargājamās jūras 
teritorijas, par kurām Kopiena vai 
attiecīgās dalībvalstis vienojušās 
starptautiskos vai reģionāla līmeņa 
nolīgumos, kurus tās ir parakstījušas.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Licences saņēmējs ir atbildīgs par tāda 
vides kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK, ko 
izraisījušas naftas un gāzes nozares 
darbības jūrā, kuras īsteno licences 
saņēmējs vai subjekts, kas piedalās naftas 
un gāzes nozares darbībās jūrā uz līguma 
pamata ar licences saņēmēju. Darbību 
apstiprināšanas procedūra saskaņā ar šo 
regulu neskar licences saņēmēja atbildību.

Licences saņēmējs ir atbildīgs par tāda 
vides kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK, ko 
izraisījušas naftas un gāzes nozares 
darbības jūrā, kuras īsteno licences 
saņēmējs vai subjekts, kas piedalās naftas 
un gāzes nozares darbībās jūrā uz līguma 
pamata ar licences saņēmēju. Darbību 
apstiprināšanas procedūra saskaņā ar šo 
regulu nodrošina, ka licences saņēmēji 
garantē savu spēju uzņemties atbildību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Licences saņēmējs ir atbildīgs par tāda 
vides kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK, ko 
izraisījušas naftas un gāzes nozares 
darbības jūrā, kuras īsteno licences 
saņēmējs vai subjekts, kas piedalās naftas 
un gāzes nozares darbībās jūrā uz līguma 
pamata ar licences saņēmēju. Darbību 
apstiprināšanas procedūra saskaņā ar šo 
regulu neskar licences saņēmēja atbildību.

1. Licences saņēmējs ir atbildīgs par tāda 
vides kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2004/35/EK — un 
saskaņā ar šo direktīvu ir uzskatāms par 
operatoru—, ko izraisījušas naftas un 
gāzes nozares darbības jūrā, kuras īsteno 
licences saņēmējs vai operators, kas 
piedalās naftas un gāzes nozares darbībās 
jūrā uz līguma pamata ar licences 
saņēmēju. Darbību apstiprināšanas 
procedūra saskaņā ar šo regulu neskar 
licences saņēmēja atbildību.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Aģentūras īstenota jūrā veikto darbību 

drošuma kontrole
1. Eiropas Jūras drošības aģentūrai 
(EMSA), tupmāk tekstā — Aģentūrai, 
sniedz Komisijai un dalībvalstīm tehnisku 
un zinātnisku palīdzību nolūkā līdz 
minimumam samazināt risku un pienācīgi 
piemērot Savienības tiesību aktus naftas 
un gāzes nozares darbību jūrā drošuma 
jomā.
2. Aģentūra pārskata atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar šo regulu, veic 
revīziju kompetentajās iestādēs un 
uzrauga veiktās pārbaudes, kā arī 
dalībvalstu paredzētās ārkārtas 
reaģēšanas procedūras.
3. Aģentūrai turklāt ir šādas atbildības 
jomas:
i) palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai 
konstatēt un uzraudzīt naftas noplūdes 
apmērus un ietekmi uz vidi, kā arī iekārtu 
vai ap tām strādājošo kuģu drošuma 
riskus;
ii) palīdzēt dalībvalstīm sagatavot un 
īstenot ārkārtas situācijas reaģēšanas 
plānus pēc smaga negadījuma, jo īpaši 
pārrobežu ietekmes gadījumā, tostarp 
pārrobežu ietekmes gadījumā aiz 
Savienības ūdeņiem;
iii) palīdzēt dalībvalstīm kaitējuma 
novēršanas un attīrīšanas pasākumos un 
koordinēt pārrobežu reaģēšanu ārkārtas 
situācijās pēc smaga negadījuma, tostarp 
gadījumos, kad pārrobežu ietekme skārusi 
arī teritorijas ārpus Savienības ūdeņiem;
iiii) palīdzēt dalībvalstīm tādu negadījumu 
izmeklēšanā, kuros iesaistītas naftas un 
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gāzes iekārtas, kas izvietotas jūrā, tostarp 
veicot koriģējošo pasākumu pārbaudes.
Aģentūra atbilstošos reģionālos un 
vispasaules forumos sekmē augstu 
drošuma standartu un labākās prakses 
ievērošanu naftas un gāzes nozares 
darbībās jūrā visā pasaulē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguves iekārtas būtisku apdraudējumu 
ziņojumā ietver II pielikuma 2. un 5. daļā 
noteiktos datus.

1. Ieguves iekārtas būtisku apdraudējumu 
ziņojumā ietver II pielikuma 2. un 5. daļā 
noteiktos datus un pierādījumus, ka darba 
ņēmēju pārstāvju un vides aktīvistu grupu 
viedokļi ir ņemti vērā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iekārtas, kas nav ieguves iekārta, būtisku 
apdraudējumu ziņojumā ietver II pielikuma 
3. un 5. daļā noteiktos datus.

1. Iekārtas, kas nav ieguves iekārta, būtisku 
apdraudējumu ziņojumā ietver II pielikuma 
3. un 5. daļā noteiktos datus un 
pierādījumus, ka darba ņēmēju pārstāvju 
un vides aktīvistu grupu viedokļi ir ņemti 
vērā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija, Jūras iestāžu forums un 
attiecīgās kompetentās iestādes strādā 
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kopīgi ar citiem starptautiskiem forumiem 
un Savienības operatoriem, lai veicinātu 
visaugstāko iespējamo drošuma un vides 
standartu piemērošanu visā pasaulē.

Pamatojums

Ir būtiskas problēmas īstenošanas jomā, lai uzdotu Eiropas Savienībā dibinātiem 
uzņēmumiem nodrošināt, ka citviet pasaulē veiktās darbības atbilstu ES drošības standartiem, 
jo īpaši tāpēc, ka operatoriem ir jāievēro tās valsts/jurisdikcijas tiesiskais regulējums, kurā 
tie strādā. Tomēr operatoriem ir jānodrošina, ka viņi piemēro atzītās labākās prakses visās 
savās darbībās, vienlaikus ievērojot vietējo tiesisko sistēmu prasības, un tas rūpīgi jāuzrauga 
Komisijai un ES Jūras iestāžu forumam.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Operators periodiski testē iekšējo 
ārkārtas situāciju reaģēšanas plānu
efektivitāti.

5. Operators nodrošina iekšējo ārkārtas 
situāciju reaģēšanas plānu, tostarp arī 
reaģēšanas spēju efektivitātes testu 
rezultātu, pieejamību sabiedrībai.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ārējos ārkārtas situāciju reaģēšanas 
plānus sagatavo saskaņā ar I un 
V pielikuma noteikumiem, dara pieejamus 
Komisijai un atbilstīgi arī sabiedrībai.

3. Ārējos ārkārtas situāciju reaģēšanas 
plānus sagatavo saskaņā ar I un 
V pielikuma noteikumiem, dara pieejamus 
Komisijai un atbilstīgi arī sabiedrībai, 
pienācīgi ievērojot datu aizsardzības 
nosacījumus.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas 
piemērojamas nozarei par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju 
īstenošanu. Paredzētajiem sodiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas 
piemērojamas nozarei par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju 
īstenošanu, lai tādējādi novērstu atšķirības 
starp sankcijām dažādos reģionos.
Paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, 
samērīgiem un preventīviem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 2. pantā iekļauj šādu punktu:
„5.a „jūras ūdeņi” ir visi ūdens objekti, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2008/56/EK;”

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Direktīvas 2008/99/EK par vides 

krimināltiesisko aizsardzību grozījums
1. Regulas 3. pantam pievieno šādu 
punktu: 
„ia) smags ar naftas piesārņojumu saistīts 
negadījums.”
2. A pielikumam pievieno šādu ievilkumu: 
„– Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regula XX/XX/ES par naftas un gāzes 
meklēšanas, izpētes un ieguves darbību 
jūrā drošumu”.
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