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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagana uredba o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in 
zemeljskega plina na morju 2011/0309 (COD) je izredno pomemben zakonski akt in 
edinstvena priložnost, da se EU spoprime z velikimi vrzelmi na tem področju ter vzpostavi 
resnično kulturo varnosti EU. Stališče pripravljavke mnenja je, da je uvedba uredbe ustrezna, 
saj bo njena pravna podlaga zagotovila dosledno, hitro in neposredno izvajanje po vsej 
Evropi. Če bodo zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji in bo zmanjšana možnost različnih 
nacionalnih oziroma regionalnih razlag uredbe, bo lahko njen cilj učinkovito dosežen, kar bo 
koristilo panogi, nacionalnim upravam in državljanom EU. Vseeno pa je pripravljavka 
mnenja prepričana, da bi bile za tvegane dejavnosti potrebne obsežnejša reforma in strožje 
določbe. Pri izbiranju možnosti politike bi bilo treba uporabiti bolj institucionaliziran pristop 
zaradi povečane evropske vloge pri nadzoru naftnih in plinskih dejavnosti na morju 
(možnost 3), najbolje prek Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA). V tem primeru 
njena vloga ne bi smela biti omejena samo na ukrepanje ob nesrečah. Evropa pa bi vsekakor 
morala dodobra izkoristiti izkušnje agencije EMSA pri preprečevanju izlitja nafte (revizijski 
pregledi, zaznavanje, inšpekcijski pregledi in usposabljanje) in pri spremljanju pravilnega 
izvajanja predpisov EU. Na splošno pa pripravljavka mnenja poziva Evropski parlament kot 
sozakonodajalca, naj ponovno vzpostavi ravnotežje v besedilu glede priobalnih skupnosti, 
delavcev in okoljskih zadržkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 191 PDEU določa cilje za 
ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti 
okolja ter uvaja obveznost, v skladu s 
katero mora vse ukrepe Unije podpirati 
visoka raven varstva, ki temelji na 
previdnostnem načelu in preventivnem 
delovanju ter skrbni in preudarni rabi 
naravnih virov.

(1) Člen 191 PDEU določa cilje za 
ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti 
okolja ter uvaja obveznost, v skladu s 
katero mora vse ukrepe Unije podpirati 
visoka raven varstva, ki temelji na 
previdnostnem načelu in preventivnem 
delovanju ter skrbni in preudarni rabi 
naravnih virov. V skladu s členom 191(2) 
mora polna odgovornost za vso škodo, 
povzročeno pri dejavnostih iz te uredbe, 
temeljiti na načelu, da plača povzročitelj 
obremenitve.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ta uredba naj bi zmanjšala pogostost 
večjih nesreč pri opravljanju naftnih in 
plinskih dejavnostih na morju in omejila 
njihove posledice ter tako povečala zaščito 
morskega okolja in obalnih gospodarstev 
pred onesnaženjem, določila minimalne 
pogoje za varno iskanje, raziskovanje in 
izkoriščanje nafte in zemeljskega plina na 
morju, omejila morebitne prekinitve 
domače proizvodnje energije v Uniji ter 
izboljšala mehanizme za ukrepanje ob 
nesrečah.

(2) Ta uredba naj bi preprečevala večje 
nesreče pri opravljanju naftnih in plinskih 
dejavnostih na morju in zmanjšala njihovo 
pogostost, omejila njihove posledice ter 
tako povečala zaščito morskega okolja in 
obalnih gospodarstev pred onesnaženjem, 
določila minimalne pogoje za varno 
iskanje, raziskovanje in izkoriščanje nafte 
in zemeljskega plina na morju, omejila 
morebitne prekinitve domače proizvodnje 
energije v Uniji ter izboljšala mehanizme 
za ukrepanje ob nesrečah.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Veljavni razdrobljeni regulativni okvir, 
ki ureja varnost dejavnosti na morju v 
Evropi, in sedanje varnostne prakse v 
sektorju ne zagotavljajo, da je tveganje 
nesreče na morju zmanjšano po vsej Uniji 
in da se v primeru nesreče v vodah Unije 
pravočasno uporabi najučinkovitejši ukrep.
Z veljavnimi ureditvami glede 
odgovornosti ni vedno mogoče jasno 
opredeliti odgovorne osebe ali pa ta oseba 
ni sposobna oziroma ni dolžna plačati vseh 
stroškov sanacije škode, ki jo je povzročila.

(8) Veljavni razdrobljeni regulativni okvir, 
ki ureja varnost dejavnosti na morju v 
Evropi, in sedanje varnostne prakse v
sektorju ne zagotavljajo, da je tveganje 
nesreče na morju zmanjšano po vsej Uniji 
in da se v primeru nesreče v vodah Unije 
pravočasno uporabi najučinkovitejši ukrep.
Zagotoviti bi bilo treba, da je v okviru 
veljavnih ureditev glede odgovornosti 
vedno mogoče jasno opredeliti odgovorno 
osebo, ki bi morala biti sposobna tudi prek 
vzajemnih odškodninskih shem plačati vse 
stroške sanacije škode, ki jo je povzročila.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pojasniti je treba, da so imetniki 
dovoljenj za opravljanje dejavnosti na 
morju v skladu z Direktivo 94/22/ES tudi
potencialni odgovorni „izvajalci“ po 
Direktivi 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
in da ne smejo biti upravičeni svoje 
odgovornosti prenašati na tretje osebe, s 
katerimi sklenejo pogodbo.

(10) Pojasniti bi bilo treba, da je imetnik 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti na 
morju v skladu z Direktivo 94/22/ES tudi 
odgovorni „izvajalec“ po Direktivi 
2004/35/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski 
odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in 
sanacijo okoljske škode in da ni upravičen 
svoje odgovornosti prenašati na tretje 
osebe, s katerimi sklene pogodbo.

V zvezi z drugimi odgovornostmi bi bilo 
treba pred začetkom dejavnosti na morju 
pojasniti in nedvoumno določiti, kdo so 
odgovorne osebe.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Ker obstoječi instrumenti finančnega 
jamstva, vključno z ureditvami o razpršitvi 
tveganja, ne morejo izravnati vseh možnih 
posledic izrednih nesreč, mora Komisija še 
naprej dodatno analizirati in preučiti 
ustrezne ukrepe, da bi zagotovila ustrezen
trden sistem odgovornosti za škodo, 
nastalo pri opravljanju naftnih in plinskih 
dejavnosti na morju, ter zahteve glede 
finančne sposobnosti, vključno z 
razpoložljivostjo ustreznih instrumentov 
finančne varnosti ali drugih ureditev.

(48) Države članice bi morale zagotoviti, 
da bi izvajalci v njihovi jurisdikciji 
izkazali zmožnost, da z zagotovljenimi 
finančnimi jamstvi poplačajo posledice 
škode, ki bi nastala zaradi njihovih 
dejavnosti, določiti pa bi morale tudi, 
kateri instrumenti so ustrezni za ta namen 
(skladi, bančna jamstva, razpršitev 
zavarovanj in/ali tveganj). Ker obstoječi 
instrumenti finančnega jamstva, vključno z 
ureditvami o razpršitvi tveganja, ne morejo 
izravnati vseh možnih posledic izrednih 
nesreč, bi morala Komisija še naprej 
dodatno analizirati in preučiti ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovila trden sistem 
odgovornosti za škodo, nastalo pri 
opravljanju naftnih in plinskih dejavnosti 
na morju, ter zahteve glede finančne 
sposobnosti, vključno z izboljšano
razpoložljivostjo ustreznih instrumentov 
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finančne varnosti in ureditev.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predvsem se pri ocenjevanju tehnične in 
finančne sposobnosti subjektov, ki 
zaprosijo za dovoljenje za naftne in plinske 
dejavnosti na morju, ustrezno upoštevajo 
tveganje, nevarnosti in vse druge 
pomembne informacije o zadevnem 
območju ter posamezno fazo dejavnosti 
raziskovanja in izkoriščanja, kot tudi 
finančna sposobnost prosilcev, vključno z 
vsemi finančnimi jamstvi in sposobnostjo, 
da krije odgovornosti, ki bi lahko izhajale 
iz zadevnih naftnih in plinskih dejavnosti 
na morju, zlasti odgovornost za okoljsko 
škodo.

2. Predvsem se pri ocenjevanju tehnične in 
finančne sposobnosti subjektov, ki 
zaprosijo za dovoljenje za naftne in plinske 
dejavnosti na morju, ustrezno upoštevajo 
tveganje, nevarnosti in vse druge 
pomembne informacije o zadevnem 
območju, za katero je bilo izdano 
dovoljenje, ter posamezni fazi dejavnosti 
raziskovanja in izkoriščanja, kot tudi 
finančna sposobnost prosilcev, vključno z 
vsemi finančnimi jamstvi in sposobnostjo, 
da krije vse odgovornosti, ki bi lahko 
izhajale iz zadevnih naftnih in plinskih 
dejavnosti na morju, zlasti odgovornost za 
okoljsko škodo. Nesreče ali incidenti, v 
katerih je bil prosilcu dokazana 
odgovornost in malomarnost, vključno s 
preglednostjo in učinkovitostjo vseh 
ukrepov ob nesreči.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prosilec priskrbi dokazila, da je 
zagotovil ustrezna finančna jamstva za 
kritje vseh obveznosti, ki izhajajo iz 
naftnih in plinskih dejavnosti na morju, 
zlasti odgovornosti za okoljsko škodo. 
Finančna jamstva začnejo veljati pred 
začetkom vrtanja.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo, da organi 
za izdajanje dovoljenj ne podelijo 
dovoljenja, dokler prosilec ni priskrbel 
dokazil, da je oziroma bo zagotovil 
ustrezna finančna jamstva skladno z 
ureditvijo, ki jo določi država članica, za 
kritje obveznosti, ki izhajajo iz naftne in 
plinske dejavnosti na morju, predvsem 
odgovornosti za okoljsko škodo. Finančna 
jamstva začnejo veljati pred začetkom 
vrtanja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organi za izdajanje dovoljenj na podlagi 
Direktive 94/22/ES pri ocenjevanju 
tehnične in finančne sposobnosti subjektov, 
ki zaprosijo za dovoljenje za naftne in 
plinske dejavnosti na morju, upoštevajo 
tveganja, nevarnosti in vse druge 
pomembne informacije o zadevni lokaciji 
in posamezno fazo dejavnosti raziskovanja 
in izkoriščanja.

4. Organi za izdajanje dovoljenj na podlagi 
Direktive 94/22/ES pri ocenjevanju 
tehnične in finančne sposobnosti subjektov, 
ki zaprosijo za dovoljenje za naftne in 
plinske dejavnosti na morju, upoštevajo 
tveganja, nevarnosti in vse druge 
pomembne informacije o zadevni lokaciji 
in posamezno fazo dejavnosti raziskovanja 
in izkoriščanja. Organi za izdajo 
dovoljenja zagotovijo, da so finančne 
določbe za obveznosti iz odstavka 2a 
sorazmerne s tveganji, nevarnostmi in 
drugimi informacijami o zadevni lokaciji 
in fazi dejavnosti.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice vzpodbujajo in 
olajšujejo vzpostavljanje produktov 
finančnega jamstva.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija do [leto dni po sprejetju 
uredbe] posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o 
razpoložljivosti proizvodov za finančna 
jamstva in predlogov o ureditvah, da bi 
olajšala zagotavljanje finančnih jamstev 
iz odstavka 2a.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Subjekti, ki zaprosijo za dovoljenje za 
naftne in plinske dejavnosti na morju, v 
celoti razkrijejo dokazila o finančni in 
tehnični zmožnosti ter vse druge zadevne 
informacije, povezane z zadevnim 
območjem in fazo raziskovalnih ter 
proizvodnih dejavnosti, in jih da na voljo 
javnosti.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti ekološko občutljivim morskim in 
obalnim okoljem, predvsem tistim 
ekosistemom, ki imajo pomembno vlogo 
pri blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, na primer slanim 
močvirjem in podmorskim travnikom z 
morsko travo, ter zaščitenim morskim 
območjem, na primer posebnim 
ohranitvenim območjem iz direktive o 
habitatih, posebnim območjem varstva iz 
direktive o pticah in zaščitenim morskim 
območjem, ki so jih Skupnost ali zadevne 
države članice določile v okviru 
mednarodnih ali regionalnih sporazumov, 
katerih podpisnice so.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja je v skladu z Direktivo 
2004/35/ES odgovoren za preprečevanje in 
sanacijo okoljske škode, nastalo pri 
opravljanju naftnih in plinskih dejavnosti 
na morju, ki jih opravlja imetnik dovoljenja 
ali kateri koli subjekt, ki je na podlagi 
pogodbe z imetnikom dovoljenja vključen 
v naftne in plinske dejavnosti na morju.
Postopek za izdajo soglasja za dejavnosti v 
skladu s to uredbo ne posega v 
odgovornost imetnika dovoljenja.

Imetnik dovoljenja je v skladu z Direktivo 
2004/35/ES odgovoren za preprečevanje in 
sanacijo okoljske škode, nastalo pri 
opravljanju naftnih in plinskih dejavnosti 
na morju, ki jih opravlja imetnik dovoljenja 
ali kateri koli subjekt, ki je na podlagi 
pogodbe z imetnikom dovoljenja vključen 
v naftne in plinske dejavnosti na morju.
Postopek za izdajo soglasja za dejavnosti v 
skladu s to uredbo zagotavlja, da
dovoljenja jamčijo za njihovo zmožnost, 
da krijejo vse morebitne nastale primere 
obveznosti.

Predlog spremembe 15
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetnik dovoljenja je v skladu z 
Direktivo 2004/35/ES odgovoren za 
preprečevanje in sanacijo okoljske škode, 
nastalo pri opravljanju naftnih in plinskih 
dejavnosti na morju, ki jih opravlja imetnik 
dovoljenja ali kateri koli subjekt, ki je na 
podlagi pogodbe z imetnikom dovoljenja 
vključen v naftne in plinske dejavnosti na 
morju. Postopek za izdajo soglasja za 
dejavnosti v skladu s to uredbo ne posega v 
odgovornost imetnika dovoljenja.

1. Imetnik dovoljenja je v skladu z 
Direktivo 2004/35/ES – v kateri je tudi 
opredeljen kot izvajalec – odgovoren za 
preprečevanje in sanacijo okoljske škode, 
nastale pri opravljanju naftnih in plinskih 
dejavnosti na morju, ki jih opravlja imetnik 
dovoljenja ali izvajalec, ki je na podlagi 
pogodbe z imetnikom dovoljenja vključen 
v naftne in plinske dejavnosti na morju.
Postopek za izdajo soglasja za dejavnosti v 
skladu s to uredbo ne posega v 
odgovornost imetnika dovoljenja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Nadzor agencije nad varnostjo dejavnosti 

na morju
1. Evropska agencija za pomorsko varnost 
(EMSA), v nadaljevanju Agencija, 
Komisiji in državam članicam zagotovi 
tehnično in znanstveno pomoč, da bi na 
področju varnosti naftnih in plinskih 
dejavnosti na morju zagotovili čim večje 
zmanjšanje tveganja in pravilno uporabo 
zakonodaje Unije.
2. Agencija pregleduje dovoljenja, 
dodeljena v skladu s to uredbo, revidira 
pristojne organe ter ima nadzor nad 
inšpekcijskimi pregledi in ureditvami 
držav članic za ukrepanje ob nesrečah.
3. Poleg tega je agencija tudi odgovorna, 
da:
(i) državam članicam in Komisiji pomaga 
pri zaznavanju in spremljanju obsega in 
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okoljskega vpliva razlitja nafte ter 
varnostnih tveganj zaradi naprav ali 
plovil, ki delujejo v njihovi bližini;
(ii) državam članicam pomaga pri pripravi 
in, v primeru večje nesreče, pri izvajanju 
načrtov za ukrepanje ob nesrečah, zlasti 
kadar so vplivi čezmejni, vključno s 
primeri čezmejnih učinkov zunaj voda 
Unije;
(iii) državam članicam pomaga pri 
sanaciji in čiščenju ter usklajuje čezmejno 
ukrepanje ob nesrečah po veliki nesreči, 
tudi v primeru čezmejnega vpliva izven 
voda Unije;
(iiii) državam članicam pomaga pri 
preiskavah nesreč, v katerih so bile 
udeležene naftne in plinske naprave na 
morju, med drugim s spremljanjem 
popravnih ukrepov;
Agencija na mednarodni ravni v ustreznih 
svetovnih in regionalnih forumih podpira 
visoke varnostne standarde in najboljšo 
prakso za naftne in plinske dejavnosti na 
morju.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poročilo o nevarnosti večjih nesreč za 
napravo za izkoriščanje vsebuje 
podrobnosti iz delov 2 in 5 Priloge II.

1. Poročilo o nevarnosti večjih nesreč za 
napravo za izkoriščanje vsebuje 
podrobnosti iz delov 2 in 5 Priloge II in 
dokazuje, da so bila upoštevana stališča 
predstavnikov delavcev in 
okoljevarstvenih skupin.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poročilo o nevarnosti večjih nesreč za 
napravo, ki ni namenjena za izkoriščanje,
vsebuje podrobnosti iz delov 3 in 5
Priloge II.

1. Poročilo o nevarnosti večjih nesreč za 
napravo, ki ni namenjena za izkoriščanje, 
vsebuje podrobnosti iz delov 3 in 5 Priloge 
II in dokazuje, da so bila upoštevana 
stališča predstavnikov delavcev in 
okoljevarstvenih skupin.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija, forum organov Unije, 
pristojnih za dejavnosti na morju, in 
zadevni pristojni organi sodelujejo z 
drugimi mednarodnimi forumi in izvajalci 
Unije, da bi spodbudili globalno uporabo 
najvišjih možnih varnostnih in okoljskih 
standardov.

Obrazložitev

Obstajajo pomembna vprašanja uveljavljanja v zvezi s podjetji s sedežem v EU, ki so v svojem 
globalnem delovanju dolžna upoštevati standarde EU, zlasti ker morajo izvajalci spoštovati 
pravni okvir države/jurisdikcije, v kateri delujejo. Vseeno morajo izvajalci zagotoviti, da pri 
vseh svojih dejavnostih uporabijo priznano najboljšo prakso, pri čemer spoštujejo lokalni 
pravni okvir, to pa morata pozorno spremljati Komisija in forum organov EU, pristojnih za 
dejavnosti na morju.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izvajalec redno preskuša učinkovitost 5. Izvajalec da notranje načrte za 
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notranjih načrtov za ukrepanje ob 
nesrečah.

odzivanje na nesreče na voljo javnosti, 
med drugim tudi izide preskusov 
učinkovitosti zmogljivosti za odzivanje.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zunanji načrti za ukrepanje ob nesrečah 
se pripravijo v skladu z določbami iz 
Prilog I in V ter po potrebi dajo na voljo 
Komisiji in javnosti.

3. Zunanji načrti za ukrepanje ob nesrečah 
se pripravijo v skladu z določbami iz 
Prilog I in V ter po potrebi dajo na voljo 
Komisiji in javnosti, pri čemer se ustrezno 
spoštuje varstvo podatkov.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih za 
kršitve te uredbe s strani sektorja in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Države članice določijo pravila o kaznih za 
kršitve te uredbe s strani sektorja in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo njihovo izvajanje, da se 
prepreči izkrivljanje sankcij med 
različnimi regijami. Predpisane kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„5a. „morske vode“ pomeni vse vode, ki 
jih zajema Direktiva 2008/56/ES;“
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37a
Predlog spremembe Direktive 2008/99/ES 

o kazenskopravnem varstvu okolja
1. Členu 3 se doda naslednja točka: 
„(ia) velika nesreča z onesnaženjem z 
nafto“
2. V Prilogi A se doda naslednja alinea: 
„– Uredba XX/XX/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti 
iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte 
in zemeljskega plina na morju.“
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