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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z 
poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
2011/0309 (COD) jest bardzo ważnym aktem prawnym – jedyną szansą na to, by UE 
zaradziła poważnym brakom, a zwłaszcza utworzyła prawdziwą unijną kulturę 
bezpieczeństwa. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uznaje stosowność rozporządzenia, 
ponieważ jego podstawa prawna zagwarantuje spójne, szybkie i bezpośrednie jego wdrażanie 
w całej Europie. Zapewniając równe szanse i ograniczając możliwości krajowej/regionalnej 
wykładni, można z powodzeniem osiągnąć zakładany cel rozporządzenia, co przyniesie 
ostatecznie korzyści przemysłowi, administracjom krajowym i obywatelom UE. Niemniej 
jednak sprawozdawczyni jest przekonana, że należy wprowadzić bardziej kompleksową 
reformę i surowe przepisy dotyczące ryzykownych działań. Jeśli chodzi o wybór wariantu 
polityki, należy przyjąć bardziej zinstytucjonalizowane podejście gwarantujące większą rolę 
Europy w kontrolowaniu działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich (wariant polityki 3), najlepiej za pośrednictwem Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. W związku z tym nie należy ograniczać roli Agencji 
jedynie do reagowania w przypadku awarii. Wręcz przeciwnie, Europa powinna korzystać z 
doświadczenia Agencji w zakresie zapobiegania wyciekom ropy (audyty, wykrywanie, 
inspekcje i szkolenia) oraz w zakresie monitorowania właściwego stosowania zasad UE. W 
szerszym kontekście sprawozdawczyni wzywa Parlament Europejski jako współustawodawcę 
do zrównoważenia tekstu w odniesieniu do wspólnot nadmorskich, pracowników i zagadnień 
związanych ze środowiskiem.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 191 TFUE ustanawia cele 
polegające na zachowaniu, ochronie 
i poprawie jakości środowiska, a także 

(1) Artykuł 191 TFUE ustanawia cele 
polegające na zachowaniu, ochronie 
i poprawie jakości środowiska, a także 
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wprowadza obowiązek, zgodnie z którym 
wszystkie działania unijne powinny wiązać 
się z wysokim poziomem ochrony, 
opartym na zasadzie ostrożności oraz na 
zasadach działania zapobiegawczego, jak 
również na ostrożnym i racjonalnym 
wykorzystaniu zasobów naturalnych.

wprowadza obowiązek, zgodnie z którym 
wszystkie działania unijne powinny wiązać 
się z wysokim poziomem ochrony, 
opartym na zasadzie ostrożności oraz na 
zasadach działania zapobiegawczego, jak 
również na ostrożnym i racjonalnym 
wykorzystaniu zasobów naturalnych.
Zgodnie z art. 191 ust. 2 pełna 
odpowiedzialność za wszelkie szkody 
spowodowane działalnością, o której 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, musi 
być ponoszona zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest
ograniczenie występowania poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich oraz 
ograniczenie skutków tych wypadków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest
zapobieżenie występowaniu poważnych 
wypadków występujących w trakcie 
działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ze złóż podmorskich, 
ograniczenie występowania tych 
wypadków oraz ograniczenie ich skutków, 
dzięki czemu zwiększona zostanie ochrona 
środowiska morskiego i gospodarek 
przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem, 
określone zostaną minimalne warunki 
bezpiecznego poszukiwania, badania 
i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ograniczone zostaną 
potencjalne zakłócenia wewnętrznej 
produkcji energii w Unii, a także 
usprawnione zostaną mechanizmy 
reagowania w razie wypadku.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Zgodnie
z obecnymi uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności nie zawsze jest jasność 
co do tego, która strona jest 
odpowiedzialna i/lub strona 
odpowiedzialna może nie być w stanie lub 
może nie być zobowiązana do pokrycia 
wszystkich kosztów usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód.

(8) Obowiązujące niejednolite ramy 
regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
morskiej działalności wydobywczej 
w Europie oraz obecne praktyki sektora 
w zakresie bezpieczeństwa nie gwarantują 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
wypadków w morskich instalacjach 
wydobywczych w całej Unii i nie 
gwarantują szybkiej i skutecznej reakcji 
w razie wypadku na wodach Unii. Należy 
dopilnować, aby zgodnie z obecnymi 
uregulowaniami dotyczącymi 
odpowiedzialności zawsze była jasność co 
do tego, która strona jest odpowiedzialna, 
przed rozpoczęciem działalności oraz aby
strona odpowiedzialna mogła pokryć 
wszystkie koszty usunięcia 
spowodowanych przez nią szkód, 
ostatecznie w ramach systemów 
wzajemnych rekompensat.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania, 
że posiadacze zezwoleń na morską 
działalność wydobywczą zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE są również
potencjalnymi „podmiotami 
gospodarczymi” ponoszącymi
odpowiedzialność w rozumieniu 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, i nie mają prawa 
do przeniesienia odpowiedzialności w tym 
względzie na strony trzecie, które są ich

(10) Istnieje konieczność sprecyzowania, 
że posiadacz zezwolenia na morską 
działalność wydobywczą zgodnie 
z dyrektywą 94/22/WE jest również
„podmiotem gospodarczym” ponoszącym
odpowiedzialność w rozumieniu 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, i nie ma prawa 
do przeniesienia odpowiedzialności w tym 
względzie na strony trzecie, które są jego
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podwykonawcami. podwykonawcami.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność w innym 
zakresie, należy jednoznacznie ustalić, kto 
powinien być stroną odpowiedzialną, 
przed rozpoczęciem morskiej działalności 
wydobywczej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(48) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby operatorzy działający w 
ich jurysdykcjach wykazywali swoją 
zdolność do zrekompensowania szkód 
spowodowanych ich działaniami dzięki 
zapewnieniu zabezpieczenia finansowego, 
a także powinny zadecydować, jakie 
instrumenty (np. fundusze, gwarancje 
bankowe, ubezpieczenie lub wspólne 
ponoszenie ryzyka) są odpowiednie do 
tego celu. Ponieważ żadne istniejące 
finansowe instrumenty zabezpieczające, 
w tym ustalenia dotyczące wspólnego 
ponoszenia ryzyka (risk pooling), nie są 
wystarczające, aby pokryć wszystkie 
ewentualne koszty związane z poważnymi 
wypadkami, Komisja powinna 
przeprowadzić dalszą analizę i 
dalsze badania w celu opracowania 
mechanizmów zapewniających sprawny 
system regulujący wypłatę odszkodowań 
za szkody związane z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz określających wymogi 
dotyczące zdolności finansowych, w tym 
wymogi służące zwiększeniu dostępności 
instrumentów zabezpieczenia finansowego 
oraz ustaleń.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Oceniając zdolność finansową 
podmiotów wnioskujących o zezwolenie 
na działalność związaną z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, należy w szczególności 
odpowiednio uwzględnić ryzyko, 
zagrożenia i inne istotne informacje 
dotyczące obszaru będącego przedmiotem 
zezwolenia i danego etapu działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej, jak 
również zdolności finansowe 
wnioskodawcy, w tym wszelkie rodzaje 
zabezpieczenia finansowego i zdolność do 
pokrycia wszystkich zobowiązań, jakie 
mogą potencjalnie wyniknąć z danego 
rodzaju działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich, zwłaszcza 
zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych 
środowisku. Bierze się pod uwagę również 
wypadki i incydenty, w odniesieniu do 
których wykazano odpowiedzialność lub 
zaniechanie ze strony wnioskodawcy, 
włączając w to przejrzystość i skuteczność 
wszelkich środków reagowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wnioskodawca dostarcza dowody na 
to, że zapewnił odpowiednie 
zabezpieczenie finansowe na pokrycie 
wszystkich zobowiązań wynikających z 
jego działalności związanej z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
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podmorskich, zwłaszcza zobowiązań z 
tytułu szkód wyrządzonych środowisku. 
Zabezpieczenie finansowe uzyskuje 
ważność i skuteczność przed rozpoczęciem 
eksploatacji odwiertu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organ wydający zezwolenia nie udzielał 
zezwolenia, jeśli nie jest przekonany, że 
wnioskodawca udowodnił, iż zapewnił lub 
zapewni odpowiednią rezerwę, w drodze 
zabezpieczenia finansowego, w oparciu o 
ustalenia, jakie przyjmą państwa 
członkowskie, celem pokrycia zobowiązań 
wynikających z jego działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, a 
zwłaszcza zobowiązań z tytułu szkód 
wyrządzonych środowisku. Zabezpieczenie 
finansowe uzyskuje ważność i skuteczność 
przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Oceniając zdolność techniczną 
i finansową podmiotów wnioskujących 
o zezwolenie na działalność związaną z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, organy wydające zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 94/22/WE 
uwzględniają ryzyko, zagrożenia, a także 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
lokalizacji oraz danego etapu działalności 
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poszukiwawczej i wydobywczej. poszukiwawczej i wydobywczej. Organy 
wydające zezwolenia dopilnowują, by 
przewidziane w ust. 2a rezerwy finansowe 
na zobowiązania były proporcjonalne do 
takiego ryzyka, zagrożeń, a także 
wszelkich innych istotnych informacji 
dotyczących danej lokalizacji oraz etapu 
działalności.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zachęcają do 
tworzenia zrównoważonych produktów 
zabezpieczenia finansowego i ułatwiają 
ich tworzenie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Najpóźniej do [rok po przyjęciu 
rozporządzenia] Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat dostępności 
produktów zabezpieczenia finansowego 
oraz wnioski dotyczące ustaleń służących 
ułatwieniu zapewnienia zabezpieczenia 
finansowego na mocy ust. 2a.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Podmioty wnioskujące o zezwolenie na 
działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich w pełni ujawniają dowody 
zdolności finansowej i technicznej oraz 
wszelkie inne istotne informacje dotyczące 
danego obszaru i konkretnego etapu 
działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej, a także podają te dowody 
do wiadomości publicznej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wrażliwe pod względem ekologicznym 
środowiska morskie i przybrzeżne, w 
szczególności na ekosystemy, które 
odrywają ważną rolę w łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu i w 
dostosowywaniu się do niej, takie jak 
mokradła solne i skupiska trawy morskiej,
a także na morskie obszary chronione, 
takie jak specjalne obszary ochrony na 
mocy dyrektywy siedliskowej, specjalne 
obszary ochrony na mocy dyrektywy 
ptasiej, jak również morskie obszary 
chronione ustalone przez Wspólnotę lub 
zainteresowane państwa członkowskie w 
ramach międzynarodowych lub 
regionalnych porozumień, których są 
stronami.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE, za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działaniami związanymi z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonymi przez posiadacza 
zezwolenia lub przez dowolny podmiot 
uczestniczący w działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
podstawie umowy z posiadaczem 
zezwolenia, oraz za usuwanie tych szkód.
Procedura wydawania zezwoleń na 
prowadzenie działalności określonej 
w niniejszym rozporządzeniu nie wpływa 
na odpowiedzialność posiadacza
zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE, za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działaniami związanymi z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonymi przez posiadacza 
zezwolenia lub przez dowolny podmiot 
uczestniczący w działalności związanej z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
podstawie umowy z posiadaczem 
zezwolenia, oraz za usuwanie tych szkód.
W ramach procedury wydawania 
zezwoleń na prowadzenie działalności 
określonej w niniejszym rozporządzeniu
dopilnowuje się, by posiadacze zezwolenia
gwarantowali swoją zdolność do 
wypełnienia wynikających z działalności 
zobowiązań.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE, za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działaniami związanymi z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonymi przez posiadacza 
zezwolenia lub przez dowolny podmiot 
uczestniczący w działalności związanej z 

1. Posiadacz zezwolenia ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywą 
2004/35/WE – oraz jest uznawany za 
operatora zgodnie z definicją zawartą w 
tej dyrektywie – za zapobieganie szkodom 
wyrządzonym środowisku, 
spowodowanym działaniami związanymi z 
wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich 
prowadzonymi przez posiadacza 
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wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
podstawie umowy z posiadaczem 
zezwolenia, oraz za usuwanie tych szkód. 
Procedura wydawania zezwoleń na 
prowadzenie działalności określonej 
w niniejszym rozporządzeniu nie wpływa 
na odpowiedzialność posiadacza 
zezwolenia.

zezwolenia lub przez dowolnego operatora 
uczestniczącego w działalności związanej 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż podmorskich na 
podstawie umowy z posiadaczem 
zezwolenia, oraz za usuwanie tych szkód. 
Procedura wydawania zezwoleń na 
prowadzenie działalności określonej 
w niniejszym rozporządzeniu nie wpływa 
na odpowiedzialność posiadacza 
zezwolenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Kontrolowanie przez Agencję 

bezpieczeństwa na morzu
1. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu (EMSA), dalej zwana 
„Agencją”, oferuje Komisji i państwom 
członkowskim wsparcie techniczne i 
naukowe w celu zapewnienia 
minimalizacji ryzyka i właściwego 
stosowania przepisów Unii Europejskiej w 
zakresie bezpieczeństwa działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i 
gazu ze złóż podmorskich.
2. Agencja dokonuje przeglądu zezwoleń 
wydanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, kontroluje właściwe 
organy i nadzoruje inspekcje oraz 
ustalenia państw członkowskich w 
zakresie działań na wypadek awarii.
3. Ponadto Agencja ma następujące 
zadania:
(i) wspieranie państw członkowskich i 
Komisji w wykrywaniu i monitorowaniu 
zakresu i wpływu na środowisko wycieków 
ropy i zagrożeń dla bezpieczeństwa w 
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instalacjach lub na statkach działających 
w ich pobliżu;
(ii) wspieranie państw członkowskich w 
przygotowywaniu i wdrażaniu planów 
działania na wypadek awarii w 
następstwie poważnych wypadków, w 
szczególności w razie wystąpienia 
transgranicznych skutków, w tym 
transgranicznych skutków dla wód 
położonych poza UE;
(iii) wspieranie państw członkowskich w 
usuwaniu szkód i oczyszczaniu oraz 
koordynowanie transgranicznego 
reagowania w przypadku poważnych 
wypadków, w tym w razie 
transgranicznych skutków dla wód spoza 
UE;
(iiii) wspieranie państw członkowskich 
podczas postępowań wyjaśniających 
dotyczących wypadków obejmujących 
instalacje wydobycia gazu i ropy naftowej 
na morzu, w tym przy kontrolowaniu 
działań naprawczych;
Agencja propaguje surowe normy 
bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w 
zakresie działalności związanej 
z wydobyciem ropy i gazu ze złóż 
podmorskich na poziomie 
międzynarodowym dzięki odpowiednim 
forom regionalnym i globalnym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji wydobywczej 
zawiera szczegółowe dane określone w 
częściach 2 i 5 załącznika II oraz zawiera 
dowody na to, że opinie przedstawicieli 
pracowników i organizacji ekologicznych 
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zostały wzięte pod uwagę.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sprawozdanie dotyczące poważnych 
zagrożeń dla instalacji innej niż 
wydobywcza zawiera szczegółowe dane 
określone w częściach 3 i 5 załącznika II 
oraz zawiera dowody na to, że opinie 
przedstawicieli pracowników i organizacji 
ekologicznych zostały wzięte pod uwagę.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja, unijne Forum Organów 
Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje 
Wydobywcze i dane właściwe organy 
współpracują z innymi forami 
międzynarodowymi i operatorami z Unii, 
aby promować stosowanie możliwie 
najwyższych norm bezpieczeństwa i norm 
środowiskowych na całym świecie.

Uzasadnienie

Istnieją znaczące kwestie związane z egzekwowaniem prawa, jeżeli chodzi o nałożenie na 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE obowiązku prowadzenia działalności zgodnie z 
normami UE na całym świecie, w szczególności ze względu na to, że operatorzy muszą 
zapewnić zgodność z ramami prawnymi państw lub jurysdykcji, w obrębie których prowadzą 
działalność. Operatorzy muszą jednak zapewnić stosowanie uznanych najlepszych praktyk w 
ramach wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, przestrzegając jednocześnie 
lokalnych ram prawnych, co musi być dokładnie monitorowane przez Komisję i unijne Forum 
Organów Odpowiedzialnych za Morskie Instalacje Wydobywcze.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operator regularnie testuje skuteczność 
wewnętrznych planów działania na 
wypadek awarii.

5. Operator podaje do wiadomości 
publicznej wewnętrzne plany działania na 
wypadek awarii, w tym wyniki testów 
skuteczności zdolności do reagowania.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają sankcje za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez sektor, a także 
stosują wszelkie środki niezbędne, aby 
zapewnić wdrożenie tych sankcji.
Określone sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie określają sankcje za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez sektor, a także 
stosują wszelkie środki niezbędne, aby 
zapewnić wdrożenie tych sankcji celem 
uniknięcia zróżnicowania sankcji w 
poszczególnych regionach. Określone 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. „wody morskie” oznaczają wszystkie 
wody objęte dyrektywą 2008/56/WE;”

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Zmiana dyrektywy 2008/99/WE w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne
1. w artykule 3 dodaje się literę w 
brzmieniu: 
„ia) poważny wypadek związany z 
wyciekiem ropy naftowej.”.
2. w załączniku A dodaje się tiret w 
następującym brzmieniu: 
„- Rozporządzenie XX/XX/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej z poszukiwaniem, badaniem i 
eksploatacją podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego.”.
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