
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 19 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustanowienia unijnej grupy organów ds. wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze 
złóż podmorskich 

(2012/C 18/07) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) Polityka unijna ma na celu ograniczenie występowania 
poważnych wypadków związanych z eksploatacją 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
ograniczenie ich konsekwencji, a tym samym zwięk
szenie ochrony środowiska morskiego i gospodarki 
stref przybrzeżnych przed zanieczyszczeniami, jak 
również ograniczenie ewentualnych zakłóceń 
w rodzimej produkcji energii w Unii oraz usprawnienie 
mechanizmów reagowania w razie wypadku. 

(3) Wypadki, które miały miejsce w wyniku działalności 
związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich w 2010 r., zwłaszcza awaria plat
formy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej, 
spowodowały przegląd polityki mającej na celu zapew
nienie bezpieczeństwa morskiej działalności wydobyw
czej. Komisja przedstawiła swoje wstępne opinie na 
temat bezpieczeństwa eksploatacji podmorskich złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego w komunikacie 
„Problemy bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” ( 1 ), opublikowanym 
w dniu 12 października 2010 r. 

(4) Ryzyko wystąpienia poważnego wypadku podczas 
prowadzenia działalności związanej z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich na 
wodach unijnych jest znaczne. Sektor wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich istnieje 
w kilku regionach Unii, a poza tym istnieją perspektywy 
jego rozwoju w kolejnych regionach na wodach Unii. 
Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich stanowi istotny element bezpieczeństwa 
dostaw energii w UE. 

(5) Mimo iż w Unii Europejskiej są już przykłady podej
mowania modelowych działań w odniesieniu do krajo
wych praktyk regulacyjnych w dziedzinie wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, 
zniwelowanie różnic we wdrażaniu ram regulacyjnych 
dotyczących eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich może przyczynić się do dalszej 
poprawy bezpieczeństwa morskiej działalności wydobyw
czej. 

(6) Za kluczowe aspekty sprawnie funkcjonującego systemu 
regulacyjnego uważa się ciągłą wymianę doświadczeń, 
identyfikację najlepszych praktyk stosowanych przez 
organy regulacyjne i przemysł oraz poprawę środków 
wykonawczych. 

(7) Wartość współpracy organów zajmujących się morską 
działalnością wydobywczą została wyraźnie potwier
dzona dzięki działaniom Forum Organów Odpowiedzial
nych za Morskie Instalacje Wydobywcze na Morzu 
Północnym (ang. North Sea Offshore Authorities Forum, 
NSOAF) oraz Międzynarodowego Forum Regulatorów 
(ang. International Regulators Forum, IRF). Ważne jest, 
aby, opierając się na tych doświadczeniach, maksymalnie 
zwiększyć skuteczność przekazywania doświadczeń 
i wiedzy w ramach całej Unii przy pomocy formalnej 
ogólnounijnej struktury. 

(8) Opierając się głównie na działaniach krajowych organów 
regulacyjnych, unijna grupa organów ds. wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich powinna 
uwzględnić w swoich działaniach doświadczenia zdobyte 
przez odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
również państwa trzecie. Grupa organów powinna ułat
wiać przekazywanie wiedzy między zainteresowanymi 
stronami i zapewniać pomoc przy opracowywaniu 
formalnych wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk. 

(9) Cele współpracy organów ds. morskiej działalności 
wydobywczej dotyczące kwestii związanych 
z zapobieganiem poważnym wypadkom podczas prowa
dzenia morskiej działalności wydobywczej i reagowaniem 
na nie stanowią również uzupełnienie celów stałej grupy 
roboczej ds. górnictwa i innych gałęzi przemysłu wydo
bywczego, ustanowionej na mocy art. 6 decyzji Rady 
2003/C 218/01 ustanawiającej Komitet Doradczy 
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
a także stanowią uzupełnienie celów wspomnianego 
komitetu. 

(10) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących 
bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom, należy określić 
zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków 
grupy organów i ich przedstawicieli. 

(11) Dane osobowe członków grupy organów powinny być 
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze
pływie takich danych ( 2 ),
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( 1 ) COM(2010) 560 wersja ostateczna. ( 2 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanawia się unijną grupę organów ds. wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich (zwaną 
dalej „grupą organów”). 

Artykuł 2 

Zadanie 

1. Grupa organów służy głównie jako forum wymiany 
doświadczeń i wiedzy między organami krajowymi i Komisją. 

2. Działalność grupy organów może obejmować, 
w powiązaniu z działalnością innych odpowiednich grup 
ekspertów, wszelkie kwestie dotyczące zapobiegania poważnym 
wypadkom związanym z morską działalnością wydobywczą 
i reagowania na nie, zarówno w obrębie Unii, jak i – 
w stosownych przypadkach – poza jej granicami. 

3. Grupa organów prowadzi rozmowy, zapewnia pomoc 
i wydaje opinie dla Komisji, na prośbę Komisji bądź z własnej 
inicjatywy, w szczególności w odniesieniu do następujących 
kwestii: 

a) określanie priorytetów, które należy uwzględnić podczas 
przygotowywania dokumentów zawierających wytyczne, 
normy i najlepsze praktyki dotyczące sektora ropy naftowej 
i gazu ziemnego; 

b) przygotowywanie, bądź też inicjowanie i nadzorowanie 
przygotowywania, wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk branżowych; 

c) w interesie wymiany doświadczeń, ułatwianie szybkiej 
wymiany informacji między Komisją a organami krajowymi, 
dotyczących np. występowania poważnych wypadków, ich 
przyczyn oraz reagowania na nie, a także dotyczących 
zdarzeń, które mogłyby doprowadzić do poważnych 
wypadków, jak również informacji operacyjnych na temat 
instalacji wiertniczych, które mają być przemieszczane 
między państwami członkowskimi; 

d) wspieranie i ułatwianie osiągania konsensusu między 
Komisją a organami krajowymi w odniesieniu do najlepszych 
praktyk regulacyjnych; 

e) wspieranie wymian i oddelegowywania pracowników między 
organami krajowymi w celu zwiększenia ich wiedzy 
i doświadczenia; 

f) wymiana informacji dotyczących stosowania krajowych 
i unijnych przepisów prawnych i strategii związanych 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, w tym środków mających zapobiegać 
celowym bezprawnym aktom podejmowanym wobec tej 
działalności, oraz wspomaganie Komisji w monitorowaniu 
wdrażania odpowiedniego dorobku prawnego Unii. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

1. Bez uszczerbku dla art. 2, Komisja może konsultować się 
z grupą organów w każdej sprawie odnoszącej się do poważ
nych zagrożeń związanych z poszukiwaniem, badaniem 
i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

2. Grupa organów konsultuje się z innymi grupami 
ekspertów Komisji w przypadku zaistnienia zbieżnych inte
resów, aby zapewnić informowanie innych grup o istotnych 
kwestiach oraz aby otrzymywać informacje, którymi jest zain
teresowana grupa organów. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład grupy organów wchodzą organy państw człon
kowskich odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad działal
nością związaną z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze złóż podmorskich i za powiązane kwestie dotyczące polityki 
w tej dziedzinie. 

2. Organy państw członkowskich mianują swoich przedsta
wicieli. 

3. Nazwy organów państw członkowskich publikuje się 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów 
(zwanym dalej „rejestrem”). 

4. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane 
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Grupie organów przewodniczy przedstawiciel Komisji, 
który może powołać współprzewodniczącego. 

2. W porozumieniu ze służbami Komisji grupa organów 
może ustanawiać podgrupy celem zbadania szczegółowych 
kwestii, takich jak np. wymiana dobrych praktyk, w oparciu 
o odpowiedni zakres uprawnień. Takie podgrupy są 
rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu. 

3. Przedstawiciele zainteresowanych sektorów, w tym prze
mysłu, związków zawodowych, środowisk akademickich, insty
tutów badawczych, organizacji pozarządowych, odpowiednich 
agencji unijnych, państw trzecich i innych zainteresowanych 
stron mogą brać udział w pracach grupy organów na zapro
szenie przewodniczącego. Ponadto osobom fizycznym lub orga
nizacjom, których uczestnictwo może wnieść wkład w prace 
grupy organów, może zostać przyznany status obserwatora. 

4. Posiedzenia grupy organów i jej podgrup odbywają się 
zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi 
przez nią procedurami i harmonogramem. O ile nie postano
wiono inaczej, Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. 

5. Państwo członkowskie może zwrócić się o opinię grupy 
organów na temat dokumentów i opublikowanych informacji 
dotyczących poważnych zagrożeń związanych z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, zgodnie 
z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami prawnymi.
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6. Grupa organów składa regularne sprawozdania ze swojej 
działalności, zwłaszcza dotyczące identyfikacji i stosowania 
najlepszych praktyk oraz rezultatów działań podejmowanych 
przez morski przemysł wydobywczy. 

7. Grupa organów zbiera się co najmniej raz w roku. 

8. Mianowani członkowie grupy organów i przewodniczący 
spotykają się co najmniej raz w roku ze swoimi odpowiedni
kami ze stałej grupy roboczej ds. górnictwa i innych gałęzi 
przemysłu wydobywczego, aby omówić prace obu organizacji 
zrealizowane w mijającym okresie i plany prac na przyszłość. 

9. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku 
uczestnictwa w obradach grupy organów lub jej podgrup 
dotyczą spraw poufnych, wówczas nie są one ujawniane. 

10. Grupa organów przyjmuje swój regulamin wewnętrzny 
sporządzony na podstawie standardowego regulaminu 
wewnętrznego grup ekspertów. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

1. Osoby uczestniczące w pracach grupy organów i jej 
podgrup nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi. 

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania pono
szone przez osoby uczestniczące w pracach grupy organów lub 
jej podgrup są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Komisji. 

3. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału 
zasobów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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