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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de 
prospectare, explorare și producție 2011/0309 (COD) reprezintă un text legislativ foarte 
important, o șansă unică a UE de a remedia lacune grave și, în primul rând, de a crea o 
adevărată cultură a siguranței în UE. Raportoarea pentru aviz sprijină utilizarea în acest scop a 
unui regulament, deoarece temeiul său juridic va asigura o punere în aplicare coerentă, rapidă 
și directă în întreaga Europă. Prin garantarea unor condiții echitabile și reducerea marjelor de
interpretare regionale/naționale, obiectivele regulamentului pot fi atinse în mod eficient, 
aducând beneficii sectorului în cauză, administrațiilor naționale și cetățenilor UE. Totuși, 
raportoarea este convinsă de necesitatea realizării unei reforme mai largi și a adoptării unor 
dispoziții mai riguroase pentru activitățile cu risc. În ceea ce privește alegerea opțiunii de 
politică, ar trebui adoptată o abordare mai instituționalizată, care să aibă drept consecință un 
rol european mai important în supravegherea operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
(opțiunea de politică 3), de preferință prin intermediul Agenției Europene pentru Siguranță 
Maritimă (EMSA). În acest sens, rolul agenției nu ar trebui să se reducă la intervenții de 
urgență. Dimpotrivă, Europa ar trebui să profite de pe urma experienței EMSA în ceea ce 
privește prevenirea scurgerilor de petrol (audit, detecție, inspecții și formări) și monitorizarea 
punerii în aplicare corecte a normelor UE. În mod mai general, raportoarea pentru aviz invită 
Parlamentul European, în calitatea sa de colegislator, să reechilibreze textul în ceea ce 
privește comunitățile de coastă, lucrătorii și aspectele de mediu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 191 din TFUE stabilește 
obiectivele privind conservarea, protecția și 
îmbunătățirea calității mediului și instituie 
obligația ca toate acțiunile Uniunii să 
urmărească un nivel ridicat de protecție 
bazat pe principiile precauției și acțiunii 

(1) Articolul 191 din TFUE stabilește 
obiectivele privind conservarea, protecția și 
îmbunătățirea calității mediului și instituie 
obligația ca toate acțiunile Uniunii să 
urmărească un nivel ridicat de protecție 
bazat pe principiile precauției și acțiunii 
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preventive și pe utilizarea prudentă și 
rațională a resurselor naturale.

preventive și pe utilizarea prudentă și 
rațională a resurselor naturale. În 
conformitate cu articolul 191 alineatul (2) 
răspunderea deplină în legătură cu orice 
daună cauzată de activitățile acoperite de 
prezentul regulament trebuie să respecte 
principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în reducerea apariției accidentelor 
majore legate de activitățile petroliere și 
gaziere offshore și limitarea consecințelor 
acestora, sporind astfel nivelul de protecție 
a mediului marin și consolidând 
economiile de coastă împotriva poluării, 
stabilind condiții minime pentru 
desfășurarea în siguranță a activităților de 
prospectare, explorare și exploatare 
offshore a petrolului și gazelor, limitând 
posibilele perturbări cu privire la producția 
indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

(2) Obiectivul prezentului regulament 
constă în prevenirea și reducerea apariției 
accidentelor majore legate de activitățile 
petroliere și gaziere offshore și limitarea
consecințelor acestora, sporind astfel 
nivelul de protecție a mediului marin și 
consolidând economiile de coastă 
împotriva poluării, stabilind condiții 
minime pentru desfășurarea în siguranță a 
activităților de prospectare, explorare și 
exploatare offshore a petrolului și gazelor, 
limitând posibilele perturbări cu privire la 
producția indigenă de energie a Uniunii și 
îmbunătățind mecanismele de intervenție 
în cazul unui accident.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 

(8) Cadrul existent de reglementare 
fragmentat care se aplică siguranței 
activităților offshore din Europa și 
practicile actuale în materie de siguranță 
ale industriei de profil nu oferă garanția 
corespunzătoare că riscurile accidentelor 
offshore sunt reduse la minimum în 
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întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. În conformitate cu 
regimurile de responsabilitate existente,
este posibil ca partea responsabilă să nu fie 
întotdeauna identificată în mod clar și/sau 
să nu poată plăti sau să nu aibă 
responsabilitatea de a plăti toate costurile 
pentru repararea daunelor pe care le-a 
cauzat.

întreaga Uniune și că, în cazul unui 
accident care are loc în apele Uniunii, cel 
mai eficient mod de intervenție ar fi pus în 
aplicare în mod rapid. Ar trebui să se 
asigure faptul că în conformitate cu 
regimurile de responsabilitate existente, 
partea responsabilă ar trebui să fie 
întotdeauna identificată în mod clar
anterior începerii operațiunilor și ar 
trebui să poată plăti toate costurile pentru 
repararea daunelor pe care le-a cauzat, în 
cele din urmă prin sisteme de compensare 
reciprocă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesară clarificarea faptului că
titularii autorizațiilor pentru activități 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE sunt, de asemenea, „operatori” 
potențial responsabili în sensul Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și că pot să nu 
aibă dreptul, în această privință, să delege 
propriile responsabilități terților 
contractați.

(10) Este necesară clarificarea faptului că
titularul unei autorizații pentru activități 
offshore în conformitate cu Directiva 
94/22/CE este, de asemenea, „operator” 
responsabil în sensul Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și că nu are
dreptul, în această privință, să delege 
propriile responsabilități terților 
contractați.

Cu privire la alte responsabilități, ar 
trebui ca părțile responsabile să fie 
stabilite fără ambiguitate anterior 
începerii activităților offshore.
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Amendamentul 5

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) Statele membre ar trebui să se 
asigure că operatorii din jurisdicția lor își 
demonstrează capacitatea de a plăti 
pentru consecințele daunelor cauzate de 
operatorii lor, prin intermediul furnizării 
de garanții financiare, și ar trebui să 
hotărască ce instrumente (cum ar fi 
fondurile, garanțiile bancare, asigurarea 
și/sau gestionarea în comun a riscurilor) 
sunt adecvate în acest scop. 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 solid pentru 
daunele legate de operațiunile petroliere și 
gaziere offshore și a unor cerințe 
corespunzătoare privind capacitatea 
financiară, inclusiv îmbunătățirea 
disponibilității instrumentelor de garantare 
financiară și a altor sisteme.

Amendamentul 6

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 

(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 licențiat în cauză și 
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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.

etapa specifică a operațiunilor de explorare 
și producție, precum și de capacitățile 
financiare ale solicitanților, inclusiv orice 
garanție financiară sau capacitate de 
acoperire a tuturor răspunderilor pentru 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în cauză, în 
special răspunderea pentru daunele aduse 
mediului. Se ține cont de accidentele sau 
incidentele în care s-a dovedit că 
solicitantul a fost responsabil sau 
neglijent, inclusiv de transparența și 
eficiența oricăror măsuri de intervenție.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Solicitantul aduce dovezi privind 
furnizarea unei garanții financiare 
adecvate pentru a acoperi toate 
responsabilitățile care decurg din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
autoritățile care eliberează autorizațiile 
nu acordă o autorizație decât dacă sunt 
mulțumite de măsura în care acesta a 
dovedit că a luat sau va lua dispozițiile 
necesare, sub forma unei garanții 
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financiare, pe baza aranjamentelor 
stabilite de statele membre, pentru a 
acoperi responsabilitățile care decurg din 
activitățile sale petroliere și gaziere 
offshore, în special responsabilitatea 
pentru daune aduse mediului. Garanția 
financiară trebuie să fie valabilă și 
efectivă înainte de începerea operațiunilor 
la sondă.

Amendamentul 9

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.

(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. Autoritățile care 
acordă autorizațiile se asigură că 
dispozițiile financiare pentru 
responsabilitățile furnizate în 
conformitate cu alineatul (2a) sunt 
proporționale cu aceste riscuri, pericole
sau orice alte informații relevante legate 
de amplasamentul în cauză și de faza 
operațiunilor.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre încurajează și 
facilitează crearea de produse de garanție 
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financiară durabile.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Până la [un an de la adoptarea 
regulamentului], Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind disponibilitatea 
produselor de garanție financiară, 
precum și propuneri de aranjamente care 
să faciliteze furnizarea de garanții 
financiare în conformitate cu alineatul 
(2a).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Entitățile care solicită autorizația 
pentru desfășurarea de activități 
petroliere și gaziere offshore comunică 
toate elementele care dovedesc 
capacitatea lor tehnică și financiară, 
precum și orice alte informații relevante 
privind amplasamentul în cauză și etapa 
specifică a operațiunilor de explorare și 
producție, și le pun la dispoziția 
publicului.



PE492.595v02-00 10/17 AD\913068RO.doc

RO

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Se acordă o atenție deosebită 
mediilor marine și costiere sensibile din 
punct de vedere ecologic, în special 
ecosistemelor care au un rol important 
pentru atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, cum ar fi 
mlaștinile sărate și solul submarin de 
iarbă de mare; și zonele marine protejate, 
precum zonele speciale de conservare în 
sensul Directivei Habitate, zonele speciale 
de protecție în sensul Directivei Păsări și 
zonele marine protejate, astfel cum a fost 
stabilit de către Comunitate sau de către 
statele membre în cauză în cadrul 
acordurilor regionale sau internaționale 
semnate de acestea.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE, cauzate de 
activitățile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
orice entitate care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată. Procedura 
de aprobare pentru operațiunile prevăzute 
de prezentul regulament nu aduce atingere 
răspunderii pe care o are entitatea 
autorizată.

Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE, cauzate de 
activitățile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
orice entitate care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată. Procedura 
de aprobare pentru operațiunile prevăzute 
de prezentul regulament garantează 
capacitatea entității autorizate de a asuma 
toate responsabilitățile care pot apărea.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE, cauzate de
activitățile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
orice entitate care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată. Procedura 
de aprobare pentru operațiunile prevăzute 
de prezentul regulament nu aduce atingere 
răspunderii pe care o are entitatea 
autorizată.

(1) Entitatea autorizată este răspunzătoare 
pentru prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului, în conformitate cu 
Directiva 2004/35/CE – și se consideră a fi 
operatorul astfel cum a fost definit de 
directiva respectivă - , cauzate de
operațiunile petroliere și gaziere offshore 
desfășurate de entitatea autorizată sau de 
orice operator care participă la operațiunile 
petroliere și gaziere offshore în baza unui 
contract cu entitatea autorizată. Procedura 
de aprobare pentru operațiunile prevăzute 
de prezentul regulament nu aduce atingere 
răspunderii pe care o are entitatea 
autorizată.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Controlul de către Agenție a siguranței 

operațiunilor offshore
(1) Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA), denumită în 
continuare „Agenția”, furnizează 
Comisiei și statelor membre asistență 
tehnică și științifică pentru a asigura 
reducerea la maximum a riscurilor și 
punerea în aplicare corectă a legislației 
Uniunii în domeniul siguranței 
operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore.
(2) Agenția revizuiește autorizațiile 
acordate în temeiul prezentului 
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regulament, controlează autoritățile 
competente și supraveghează inspecțiile, 
precum și sistemele de intervenție în caz 
de urgență ale statelor membre.
(3) Agenția are, în plus, următoarele 
responsabilități: 
(i) acordă asistență statelor membre și 
Comisiei pentru identificarea și 
monitorizarea amplorii și impactului 
asupra mediului a unei scurgeri de petrol 
și a riscurilor privind siguranța 
instalațiilor sau a navelor care își 
desfășoară activitățile în preajmă;
(ii) acordă asistență statelor membre 
pentru pregătirea și executarea planurilor 
de intervenție în caz de urgență în urma 
unui accident grav, în special atunci când 
există efecte transfrontaliere, inclusiv în 
cazul impacturilor transfrontaliere care se 
întind în afara apelor Uniunii;
(iii) acordă asistență statelor membre 
pentru acțiunile de curățare și de reparare 
a daunelor și coordonează intervenția 
transfrontalieră de urgență în urma unui 
accident grav, inclusiv în cazul 
impacturilor transfrontaliere care se 
întind în afara apelor Uniunii;
(iiii) acordă asistență statelor membre pe 
parcursul anchetelor privind accidentele 
în care au fost implicate instalații 
petroliere sau gaziere offshore, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile corective;
Agenția promovează la nivel internațional 
standarde ridicate de siguranță și cele mai 
bune practici în ceea ce privește 
operațiunile petroliere și gaziere offshore, 
prin intermediul forumurilor regionale și 
mondiale adecvate.
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Amendamentul 17

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, precum și elemente care dovedesc că 
opiniile reprezentanților lucrătorilor și ale 
grupurilor de protecție a mediului au fost 
luate în considerare.

Amendamentul 18

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, precum și elemente care 
dovedesc că opiniile reprezentanților 
lucrătorilor și ale grupurilor de protecție 
a mediului au fost luate în considerare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, Forumul autorităților 
offshore din Uniune și autoritățile 
competente în cauză cooperează cu alte 
forumuri internaționale și cu operatorii 
din Uniune pentru a încuraja aplicarea 
celor mai ridicate standarde posibile de 
siguranță și ecologice la nivel mondial.
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Justificare

Există importante probleme legate de aplicare în ceea ce privește mandatarea 
întreprinderilor stabilite în UE să opereze la nivel mondial în conformitate cu standardele 
UE, în special întrucât operatorii trebuie să respecte cadrul legal al țării/jurisdicției în care 
operează. Cu toate acestea, operatorii trebuie să se asigure că aplică cea mai bună practică 
recunoscută în cadrul tuturor activităților acestora, respectând totodată cadrele legale locale 
și acest lucru trebuie monitorizat îndeaproape de către Comisie și de Forumul autorităților 
offshore din UE.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Operatorul pune la dispoziția 
publicului planurile interne de intervenție 
în caz de urgență, inclusiv rezultatele 
testelor de eficiență ale capacităților de 
intervenție.

Amendamentul 21

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 și a publicului, dacă 
este cazul ținându-se seama în mod 
corespunzător de protecția datelor.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie sancțiuni 
aplicabile de către industria de profil 
încălcărilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre instituie sancțiuni 
aplicabile de către industria de profil 
încălcărilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancțiunile sunt aplicate pentru a evita 
inegalitatea acestora la nivelul regiunilor. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, se introduce 
următorul alineat:
„5a. „ape marine” înseamnă toate apele 
reglementate de Directiva 2008/56/CE;”

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Modificarea Directivei 2008/99/CE 

privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal

(1) La articolul 3, se adaugă următorul 
punct: 
„(ia) un grav accident de poluare cu 
petrol”.
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(2) La anexa A se adaugă următoarea 
liniuță: 
„- Regulamentul XX/XX/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind siguranța activităților petroliere și 
gaziere offshore de prospectare, explorare 
și producție.”
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