
AD\913068MT.doc PE492.595v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali

2011/0309(COD)

19.9.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

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

Rapporteur (*) : Eva Lichtenberger

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta’ Proċedura



PE492.595v02-00 2/16 AD\913068MT.doc

MT

PA_Legam



AD\913068MT.doc 3/16 PE492.595v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament propost dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore (2001/0309(COD)) hija leġiżlazzjoni ferm importanti 
u opportunità unika għall-UE biex tindirizza n-nuqqasijiet serji u, fuq kollox, sabiex tinħoloq 
kultura ta' sikurezza reali fl-UE. Ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġja l-adegwatezza ta' 
Regolament billi l-bażi legali tiegħu tiggarantixxi implimentazzjoni konsistenti, ħafifa u 
diretta madwar l-Ewropa. Bil-garanzija ta' kundizzjonijiet ugwali u billi titnaqqas il-
possibilità ta' interpretazzjonijiet nazzjonali/reġjonali, l-objettiv mixtieq tar-Regolament jista' 
jinkiseb b'mod effettiv u, fl-aħħar mill-aħħar, ikun ta' benefiċċju għall-industrija, l-
amministrazjonijiet nazzjonali u ċ-ċittadini tal-UE. Minkejja dan, ir-rapporteur hija konvinta 
li għandhom jitwettqu riforma aktar komprensiva u dispożizzjonijiet aktar rigorużi għall-
attivitajiet ta' riskju. Meta tiġi biex tintgħażel Għażla Politika, għandu jittieħed approċċ aktar 
istituzzjonalizzat li jwassal għal rwol Ewropew akbar fis-sorveljanza tal-operazzjonijiet 
offshore taż-żejt u tal-gass (Għażla Politika 2), preferibbilment permezz tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà Marittima (EMSA). F'dan ir-rigward, ir-rwol tal-Aġenzija m'għandux ikun 
ristrett biss għal rispons ta' emerġenza. Għall-kuntrarju, l-Ewropa għandha tikkapitalizza fuq 
l-esperjenza tal-EMSA fil-prevenzjoni ta' inċidenti tat-tixrid taż-żejt (awditi, skoperta, 
inspezzjonijiet u taħriġ) u fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni xierqa tar-regoli tal-UE.
F'termini aktar ġenerali, ir-rapporteur għal opinjoni tistieden lill-Parlament Ewropew, bħala 
koleġislatur, biex jibbilanċja mill-ġdid it-test fir-rigward tal-komunitajiet tax-xtut, il-
ħaddiema u l-preokkupazzjonijiet ambjentali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 191 tat-TFUE jistabbilixxi l-
objettivi ta’ preżervazzjoni, protezzjoni u 
titjib tal-kwalità tal-ambjent u joħloq 
obbligu għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni 
li jkunu appoġġjati b’livell għoli ta’ 
protezzjoni bbażata fuq il-prinċipju ta’ 

(1) L-Artikolu 191 tat-TFUE jistabbilixxi l-
objettivi ta’ preżervazzjoni, protezzjoni u 
titjib tal-kwalità tal-ambjent u joħloq 
obbligu għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni 
li jkunu appoġġjati b’livell għoli ta’ 
protezzjoni bbażata fuq il-prinċipju ta’ 
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prekawzjoni u azzjoni preventiva u ta’ 
utilizzazzjoni prudenti u razzjonali tar-
riżorsi naturali.

prekawzjoni u azzjoni preventiva u ta’ 
utilizzazzjoni prudenti u razzjonali tar-
riżorsi naturali. Skont l-Artikolu 191(2), ir-
responsabbiltà sħiħa b'rabta ma' 
kwalunkwe ħsara kkawżata minn 
attivitajiet f'dan ir-Regolament għandha 
tirrispetta l-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas".

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jnaqqas l-okkorrenza ta’ aċċidenti kbar 
relatati mal-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore u li jillimita l-konsegwenzi 
tagħhom, u b’hekk iżid il-protezzjoni tal-
ambjent tal-baħar u l-ekonomiji kostali 
kontra t-tniġġis kif ukoll jistabbilixxi 
kundizzjonijiet minimi għall-prospettar, l-
esplorazzjoni u l-isfruttar sikuri taż-żejt u l-
gass u jillimita t-tfixkil potenzjali għall-
produzzjoni tal-enerġija indiġena tal-
Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi ta’ rispons 
fil-każ ta’ aċċident.

(2) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jipprevjeni u jnaqqas l-okkorrenza ta’ 
aċċidenti kbar relatati mal-attivitajiet taż-
żejt u l-gass offshore u li jillimita l-
konsegwenzi tagħhom, u b’hekk iżid il-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u l-
ekonomiji kostali kontra t-tniġġis kif ukoll 
jistabbilixxi kundizzjonijiet minimi għall-
prospettar, l-esplorazzjoni u l-isfruttar 
sikuri taż-żejt u l-gass u jillimita t-tfixkil 
potenzjali għall-produzzjoni tal-enerġija 
indiġena tal-Unjoni u jtejjeb il-mekkaniżmi 
ta’ rispons fil-każ ta’ aċċident.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 

(8) Il-qafas regolatorju fframmentat 
eżistenti japplika għas-sikurezza tal-
attivitajiet offshore fl-Ewropa u l-prattiki 
tas-sikurezza attwali tal-industrija ma 
jipprovdux assigurazzjoni adegwata li r-
riskji minn aċċidenti offshore huma 
mminimizzati madwar l-Unjoni kollha, u li 
fil-każ li jseħħ aċċident fl-ilmijiet tal-
Unjoni, l-aktar rispons effettiv jiġi 
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implimentat f’waqtu. Skont ir-regimi tar-
responsabbiltà eżistenti, il-parti 
responsabbli mhux dejjem tista’ tkun 
identifikabbli b’mod ċar u/jew tista’ ma 
tkunx kapaċi, jew responsabbli, li tħallas 
għall-ispejjeż kollha biex tiġi rrimedjata l-
ħsara li tkun ikkawżat.

implimentat f’waqtu. Għandu jkun żgurat 
li skont ir-regimi tar-responsabbiltà 
eżistenti, il-parti responsabbli dejjem 
għandha tkun identifikabbli b’mod ċar 
qabel ma jibdew l-operazzjonijiet u
għandha tkun kapaċi tħallas l-ispejjeż
kollha biex tiġi rrimedjata l-ħsara li tkun 
ikkawżat, eventwalment permezz ta’ skemi 
ta’ kumpens reċiproku.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat li d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għal 
attivitajiet offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE huma wkoll 
potenzjalment ‘operaturi’ responsabbli 
skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, u jistgħu ma jkunux intitolati 
biex jiddelegaw ir-responsabilitajiet
tagħhom f’dan ir-rigward lil partijiet terzi 
ikkuntratti minnhom.

(10) Hemm il-ħtieġa li jkun iċċarat li d-
detentur ta' awtorizzazzjoni għal 
attivitajiet offshore skont id-
Direttiva 94/22/KE huwa wkoll l-
"operatur" responsabbli skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, u mhuwiex intitolat li 
jiddelega r-responsabilitajiet tiegħu f’dan 
ir-rigward lil partijiet terzi ikkuntrattati 
minnu.

Fir-rigward ta' responsabilitajiet oħra, 
għandu jkun stabbilit mingħajr ambigwità 
min għandhom ikunu l-partijiet 
responsabbli qabel ma jibdew l-attivitajiet 
offshore.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

li l-operaturi fil-ġurisdizzjoni tagħhom 
juru l-kapaċità tagħhom li jħallsu għall-
konsegwenzi tal-ħsara kkawżata 
minħabba l-attivitajiet tagħhom, permezz 
tal-forniment ta' garanzija finanzjarja, u 
għandhom jiddeċiedu liema strumenti 
(bħal fondi, garanziji tal-banek, 
assikurazzjoni u/jew kondiviżjoni tar-
riskju) ikunu xierqa għal dan il-għan.
Minħabba li l-ebda strument ta’ sigurtà 
finanzjarja eżistenti, inklużi l-arranġamenti 
ta’ kondiviżjoni tar-riskju, ma jista’ 
jakkomoda l-konsegwenzi possibbli kollha 
ta’ aċċidenti estremi, il-Kummissjoni 
għandha tipproċedi b’aktar analiżi u studji 
ta’ miżuri adattati biex tiżgura reġim ta’ 
responsabbiltà robust għall-ħsara relatata 
mal-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass 
offshore, u r-rekwiżiti dwar il-kapaċità 
finanzjarja inkluż it-titjib tad-disponibbiltà
ta’ strumenti u arranġamenti tas-sigurtà 
finanzjarja. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’mod partikolari, meta ssir valutazzjoni 
tal-kapaċità teknika u finanzjarja tal-
entitajiet li japplikaw għal awtorizzazzjoni 
għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore, 
għandhom jitqiesu r-riskju, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
relatata maż-żona konċernata u l-istadju 
partikolari tal-operazzjonijiet tal-
esplorazzjoni u produzzjoni u wkoll tal-
kapaċitajiet finanzjarji tal-applikant, inkluż 
kwalunkwe sigurtà finanzjarja u kapaċità li 
jkopri r-responsabbiltajiet potenzjali kollha
li jirriżultaw mill-attivitajiet taż-żejt u l-
gass offshore konċernati, b'mod partikolari 
r-responsabbiltà għal ħsara ambjentali. L-
aċċidenti jew l-inċidenti li fihom ikun ġie 
ppruvat li l-applikant kien responsabbli 
jew negliġenti, inkluż it-trasparenza u l-
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effettività ta' kwalunkwe miżura ta' 
rispons, għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikant għandu jġib evidenza li 
turi li huwa kien ipprovda sigurtà 
finanzjarja adegwata biex ikopri kull 
responsabilità li tirriżulta mill-attivitajiet 
tiegħu ta’ tħaffir offshore għaż-żejt u l-
gass, b’mod partikolari r-responsabilità 
għal ħsara ambjentali. Is-sigurtà 
finanzjarja għandha tkun valida u 
effettiva qabel il-bidu tal-operazzjonijiet 
ta' tħaffir.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtorità tal-liċenzjar ma tagħti l-ebda 
awtorizzazzjoni jekk ma tkunx ivverifikat 
li l-applikant ikun ta prova li kienu 
ttieħdu jew kienu se jittieħdu 
dispożizzjonijiet xierqa, permezz ta' 
garanzija finanzjarja, abbażi tal-
arranġamenti li jkunu jridu jiġu deċiżi 
mill-Istati Membri, biex ikopri 
responsabilitajiet li joriġinaw mill-
attivitajiet offshore taż-żejt u tal-gass 
tiegħu, b'mod partikulari r-responsabilità 
għal ħsara ambjentali. Is-sigurtà 
finanzjarja għandha tkun valida u 
effettiva qabel il-bidu tal-operazzjonijiet 
ta' tħaffir.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-awtoritajiet tal-liċenzji skont id-
Direttiva 94/22/KE għandhom, meta 
jivvalutaw il-kapaċità teknika u finanzjarja 
tal-entitajiet li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni għall-attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore, iqisu r-riskji, il-perikli u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
relatata mal-lokazzjoni kkonċernata u l-
istadju partikolari tal-operazzjonijiet ta’ 
esplorazzjoni u produzzjoni. L-awtoritajiet 
tal-liċenzjar għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji għar-
responsabilità previsti skont il-paragrafu 
2a jkunu xierqa għal dawn ir-riskji,
perikli u kwalunkwe informazzjoni 
relevanti oħra relatata mal-post 
ikkonċernat u mal-istadju tal-
operazzjonijiet.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw il-ħolqien ta' 
prodotti ta' sigurtà finanzjarja sostenibbli.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha, sa [sena 
wara l-adozzjoni tar-regolament], tagħti 
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lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar id-disponibilità ta' prodotti 
ta' garanzija finanzjarja u proposti għal 
arranġamenti li jiffaċilitaw il-forniment 
ta' garanzija finanzjarja skont il-
paragrafu 2a.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. L-entitiajiet li japplikaw għall-
awtorizzazzjoni għal attivitajiet taż-żejt u 
l-gass offshore għandhom jiżvelaw l-
evidenza ta' kapaċità finanzjarja u 
teknika u kwalunkwe informazzjoni 
relevanti oħra relatata maż-żona 
kkonċernata u l-istadju partikulari tal-
attività ta' tiftix u ta' produzzjoni, u 
jpoġġu din l-evidenza għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għall-ambjenti tal-baħar u tax-xtut li 
huma sensittivi mil-lat ekoloġiku, b'mod 
partikulari l-ekosistemi li għandhom irwol 
importanti fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u fl-adattament għalih, bħal-bwar 
salmastri u l-mergħat tal-ħaxix tal-baħar;
u ż-żoni protetti tal-baħar, bħall-inħawi 
speċjali ta' konservazzjoni skont id-
Direttiva dwar il-Ħabitats, l-inħawi ta' 
protezzjoni speċjali skont id-Direttiva 
dwar l-Għasafar, u nħawi protetti tal-
baħar li dwarhom hemm qbil fost il-
Komunità jew fost l-Istati Membri 
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kkonċernati fil-qafas ta' ftehimiet 
internazzjonali jew reġjonali li għalihom 
ikunu firmatarji.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detentur tal-liċenzja huwa responsabbli 
għall-prevenzjoni u r-rimedju tal-ħsara 
ambjentali skont id-Direttiva 2004/35/KE, 
ikkawżati mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore mwettqa mid-detentur tal-liċenzja 
jew minn kwalunkwe entità li tipparteċipa 
fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
abbażi ta’ kuntratt mad-detentur tal-
liċenzja. Il-proċedura ta’ kunsens għall-
operazzjonijiet skont dan ir-Regolament 
m’għandhiex tippreġudika r-
responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja. 

Id-detentur tal-liċenzja huwa responsabbli 
għall-prevenzjoni u r-rimedju tal-ħsara 
ambjentali skont id-Direttiva 2004/35/KE, 
ikkawżati mill-attivitajiet taż-żejt u l-gass 
offshore mwettqa mid-detentur tal-liċenzja 
jew minn kwalunkwe entità li tipparteċipa 
fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
abbażi ta’ kuntratt mad-detentur tal-
liċenzja. Il-proċedura ta’ kunsens għall-
operazzjonijiet skont dan ir-Regolament 
għandha tiżgura li d-detenturi tal-liċenzji 
jiggarantixxu l-kapaċità tagħhom li 
jkopru kull responsabbiltà li tirriżulta.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-liċenzja huwa 
responsabbli għall-prevenzjoni u r-rimedju 
tal-ħsara ambjentali skont id-
Direttiva 2004/35/KE, ikkawżati mill-
attivitajiet taż-żejt u l-gass offshore 
mwettqa mid-detentur tal-liċenzja jew 
minn kwalunkwe entità li tipparteċipa fl-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore 
abbażi ta’ kuntratt mad-detentur tal-
liċenzja. Il-proċedura ta’ kunsens għall-
operazzjonijiet skont dan ir-Regolament 
m’għandhiex tippreġudika r-responsabbiltà 
tad-detentur tal-liċenzja.

1. Id-detentur tal-liċenzja huwa 
responsabbli għall-prevenzjoni u r-rimedju 
tal-ħsara ambjentali skont id-
Direttiva 2004/35/KE – u jitqies bħala l-
operatur kif definit f'dik id-Direttiva –
ikkawżati mill-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore mwettqa mid-detentur tal-
liċenzja jew minn kwalunkwe operatur li 
jipparteċipa fl-operazzjonijiet taż-żejt u l-
gass offshore abbażi ta’ kuntratt mad-
detentur tal-liċenzja. Il-proċedura ta’ 
kunsens għall-operazzjonijiet skont dan ir-
Regolament m’għandhiex tippreġudika r-
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responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Kontroll mill-aġenzija tas-sikurezza fl-

operazzjonijiet offshore
1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza 
Marittima (EMSA), minn hawn 'il 
quddiem "l-Aġenzija", għandha tipprovdi 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
assistenza teknika u xjentifika sabiex 
tiżgura l-minimizzazzjoni tar-riskju u l-
applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore.
2. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
awtorizzazzjonijiet mogħtija fil-qafas ta’ 
dan ir-Regolament, twettaq awditu tal-
awtoritajiet kompetenti għall-verifika, u 
jkollha superviżjoni ta’ ispezzjonijiet kif 
ukoll ta’ arranġamenti mill-Istati Membri 
għal rispons ta’ emerġenza.
3. L-Aġenzija għandu jkollha, barra minn 
hekk, ir-responsabilitajiet li ġejjin:
(i) tassisti lill-Istati Membri u l-
Kummissjoni fil-kalkolu u l-monitoraġġ 
tal-kobor u l-impatt ambjentali tat-tixrid 
taż-żejt u r-riskji għas-sikurezza minn 
installazzjonijiet jew bastimenti li joperaw 
madwarhom;
(ii) tassisti lill-Istati Membri fit-tħejjija u 
t-twettiq ta' pjanijiet ta' reazzjoni ta' 
emerġenza wara aċċident kbir, 
speċjalment meta jkun hemm effetti 
transkonfinali, anke fil-każ ta' impatti 
transkonfinali lil hinn mill-ibħra tal-
Unjoni;
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(iii) tassisti lill-Istati Membri fi sforzi ta' 
rimedju u tindif u koordinament tar-
rispons għal emerġenza transkonfinali 
wara aċċident kbir, inkluż fil-każ ta' 
impatti transkonfinali lil hinn mill-ibħra 
tal-UE;
(iiii) tassisti lill-Istati Membri waqt l-
investigazzjonijiet ta' aċċidenti li jinvolvu 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 
offshore, inkluż l-analiżi ta' miżuri 
korrettivi;
L-Aġenzija għandha tippromwovi fil-livell 
internazzjonali standards għoljin ta' 
sikurezza u l-aħjar prattika għall-
attivitajiet taż-żejt u tal-gass offshore, fil-
fora reġjonali u globali xierqa.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni tal-produzzjoni għandu jkun 
fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, il-
partijiet 2 u 5, u juri evidenza li l-fehmiet 
tar-rappreżentanti tal-ħaddiema u tal-
gruppi favur l-ambjent ikunu ġew 
ikkunsidrati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-Rapport dwar Perikli Kbar għal 
installazzjoni mhux tal-produzzjoni għandu 
jkun fih id-dettalji speċifikati fl-Anness II, 
il-partijiet 3 u 5, u juri evidenza li l-
fehmiet tar-rappreżentanti tal-ħaddiema u 
tal-gruppi favur l-ambjent ikunu ġew 
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ikkunsidrati.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, il-Forum tal-Unjoni 
tal-Awtoritajiet Offshore u l-awtoritajiet 
kompetenti konċernati għandhom jaħdmu 
ma' fora internazzjonali u operaturi tal-
Unjoni oħra biex jinkoraġġixxu l-
applikazzjoni tal-ogħla standards 
possibbli ambjentali u tas-sigurtà 
globalment.

Ġustifikazzjoni

Hemm kwistjonijiet sinifikanti ta' infurzar fir-rigward tal-għoti ta' mandat lil kumpaniji 
bbażati fl-UE biex joperaw globalment skont l-istandards tal-UE, partikolarment billi l-
operaturi jridu jikkonformaw mal-qafas legali tal-pajjiż/ġuriżdizzjoni li fih/fiha jkunu qed 
joperaw. Madankollu, l-operaturi jridu jiżguraw li japplikaw il-prassi tajba rikonoxxuta fl-
attivitajiet kollha tagħhom, filwaqt li jirrispettaw l-oqfsa legali lokali, u dan għandu jkun 
immoniterjat b'attenzjoni mill-Kummissjoni u l-Forum tal-Unjoni tal-Awtoritajiet Offshore.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operatur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku l-pjanijiet 
interni ta' rispons għal emerġenza, inklużi 
r-riżultati ta' testijiet ta' effettività tal-
kapaċitajiet ta' rispons.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-pjanijiet esterni ta’ rispons għal 
emerġenza għandhom jitħejjew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness I u V, u jkunu 
disponibbli għall-Kummissjoni, u għall-
pubbliku kif ikun xieraq b'kunsiderazzjoni 
xierqa għall-protezzjoni tad-dejta u l-
kunfidenzjalità.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
penali applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-
Regolament mill-industrija u għandhom 
iwettqu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali pprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u disważivi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
penali applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-
Regolament mill-industrija u għandhom 
iwettqu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati biex jiġi 
evitat li jkun hemm distorsjonijiet tas-
sanzjonijiet bejn ir-reġjuni. Il-penali 
pprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u disważivi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-Artikolu 2, il-Paragrafu li ġej 
għandu jiżdied:
"5a. "ilmijiet tal-baħar" tfisser l-ilmijiet 
kollha msemmija fid-
Direttiva 2008/56/KE;"
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Emenda għad-Direttiva 2008/99/KE dwar 
il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi 

kriminali
1. Il-punt li ġej għandu jiżdied mal-
Artikolu 3: 
"(ia) aċċident kbir ta' tniġġis biż-żejt.".
2. L-inċiż li ġej jiżdied mal-Anness A: 
"i Ir-Regolament XX/XX/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-
gass offshore.".
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