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Amendement 1
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún, Anna Rosbach, Linda 
McAvan

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Natura 2000-netwerk, 
opgericht uit hoofde van 
richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, dat het voornaamste instrument 
vormt voor de bescherming van de 
maritieme biodiversiteit in Europa,

- gezien het Natura 2000-netwerk, 
opgericht uit hoofde van 
richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, en richtlijn 2008/56/EG 
(Kaderrichtlijn mariene strategie), die de
voornaamste instrumenten vormen voor 
de bescherming van de maritieme 
biodiversiteit in Europa,

Or. en

Amendement 2
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de doelstellingen en voorschriften 
om een gunstige en goede milieutoestand 
in de Europese kust- en mariene wateren 
te bereiken, zoals vervat in Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (Kaderrichtlijn water) en 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) ,
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Or. en

Amendement 3
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende, in het licht van de 
olieramp in de Golf van Mexico, dat de EU 
en haar lidstaten dringend alle aspecten van 
de winning en opsporing van aardolie in de 
Europese Unie moeten bestuderen en 
vervolgens de nodige maatregelen moeten 
nemen om te vermijden dat in EU-wateren 
een dergelijke milieuramp plaatsvindt,

A. overwegende, in het licht van de 
olieramp in de Golf van Mexico, dat de EU 
en haar lidstaten dringend alle aspecten van 
de winning en opsporing van aardolie en 
andere vormen van exploitatie van de 
zeebodem in de Europese Unie moeten 
bestuderen en vervolgens de nodige 
maatregelen moeten nemen om te 
vermijden dat in EU-wateren een 
dergelijke milieuramp plaatsvindt,

Or. en

Amendement 4
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún, Anna Rosbach, Linda 
McAvan

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een zo hoog mogelijk 
niveau van milieubescherming en van 
veiligheid op het vlak van de exploitatie 
van aardolie in Europa het uitgangspunt 
voor alle EU-maatregelen op dit vlak moet 
vormen,

B. overwegende dat een zo hoog mogelijk 
niveau van voorzorg, van 
milieubescherming en van veiligheid op 
het vlak van de exploitatie van aardolie in 
Europa het uitgangspunt voor alle EU-
maatregelen op dit vlak moet vormen,

Or. en
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Amendement 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU-wateren 
ook grenzen aan landen die geen lid van 
de Europese Unie zijn en niet op grond 
van het EU-recht verplicht zijn tot 
naleving van de relevante voorschriften 
inzake aansprakelijkheid en herstel van 
schade,

Or. lt

Amendement 6
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat eraan wordt 
gewerkt om de olieboringen en de 
exploratie uit te breiden naar diepere en 
verder afgelegen delen van de zee, wat 
grotere risico’s met zich brengt bij het 
beheer van en het toezicht op de 
activiteiten,

Or. en

Amendement 7
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het streven naar 
de klimaatdoelen van de EU op korte 
termijn zal leiden tot minder aandacht 
voor de opsporing en exploitatie van 
nieuwe oliereserves, 

Or. en

Amendement 8
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is zich bewust van de belangrijke 
bijdrage die de offshoreolie- en 
gaswinning in Europa kan blijven leveren 
aan een continue voorziening, en van de 
goede staat van dienst die deze sector in 
Europa op veiligheidsgebied heeft;

Or. en

Amendement 9
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat er dringend nood is aan een 
gemeenschappelijke Europese respons
voor wat grensoverschrijdende olierampen 
betreft;

2. erkent dat er dringend nood is aan een 
gemeenschappelijk Europees systeem voor 
het voorkomen van en reageren op
grensoverschrijdende olierampen; 

Or. en
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Amendement 10
Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met klem 
aan het eind van het jaar een verslag in te 
dienen waarin zij de omvang van de 
milieuvervuiling en de biologische 
toestand van de Golf van Mexico 
beoordeelt;

Or. pl

Amendement 11
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún, Anna Rosbach, Linda 
McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een streng, 
voor de gehele EU geldend 
ongevallenpreventiebeleid voor 
boorplatformen te ontwikkelen en het 
toepassinggebied van de SEVESO II-
richtlijn uit te breiden tot 
olieboorinstallaties;

Or. en

Amendement 12
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt in het bijzonder dat de Commissie 4. vraagt in het bijzonder dat de Commissie 
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de capaciteiten van de EU om onmiddellijk 
te reageren op ongevallen op offshore
boorplatforms, onder de loep neemt en in 
samenwerking met de lidstaten een 
Europees actieplan opstelt;

de capaciteiten van de EU om onmiddellijk 
te reageren op ongevallen waarbij
offshore-installaties betrokken zijn, onder 
de loep neemt en in samenwerking met de 
lidstaten een Europees actieplan opstelt;

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún,  Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt in het bijzonder dat de Commissie 
de capaciteiten van de EU om onmiddellijk 
te reageren op ongevallen op 
offshoreboorplatforms, onder de loep 
neemt en in samenwerking met de lidstaten 
een Europees actieplan opstelt;

4. vraagt in het bijzonder dat de Commissie 
de capaciteiten van de EU om onmiddellijk 
te reageren op ongevallen op 
offshoreboorplatforms, onder de loep 
neemt en in samenwerking met de lidstaten 
een Europees actieplan opstelt; merkt op 
dat er bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan het Noordpoolgebied omdat 
dit kwetsbaar is en van groot belang voor 
het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 14
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
om een herziening van de huidige 
wetgeving uit hoofde waarvan de houders 
van vergunningen voor offshore 
aardoliewinning installaties kunnen 
verhuren aan derde partijen, zodat de 

Schrappen
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aansprakelijkheid voor schade aan 
mensenlevens en aan het milieu als 
gevolg van ongevallen en rampen op 
offshore boorplatforms gemakkelijker kan 
worden vastgesteld tijdens de burgerlijke 
rechtszaken achteraf;

Or. en

Amendement 15
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie met aandrang 
om het Parlement zo snel mogelijk na haar 
evaluatie van het regelgevingskader de 
wetgevingsvoorstellen voor te leggen die 
volgens haar nodig zijn om de vastgestelde 
zwakke punten in de regelgeving 
betreffende de winning en opsporing van 
aardolie in de EU weg te werken; 

7. verzoekt de Commissie met aandrang 
om het Parlement zo snel mogelijk na haar 
evaluatie van het regelgevingskader de 
wetgevingsvoorstellen voor te leggen die 
volgens haar nodig zijn om de vastgestelde 
zwakke punten in de regelgeving 
betreffende de winning en opsporing van 
aardolie en andere vormen van exploitatie 
van de zeebodem in de EU weg te werken;

Or. en

Amendement 16
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie met aandrang 
om het Parlement zo snel mogelijk na haar
evaluatie van het regelgevingskader de 
wetgevingsvoorstellen voor te leggen die 
volgens haar nodig zijn om de vastgestelde 
zwakke punten in de regelgeving 
betreffende de winning en opsporing van 

7. verzoekt de Commissie met aandrang 
om het Parlement zo snel mogelijk na haar 
evaluatie van het regelgevingskader de 
wetgevingsvoorstellen voor te leggen die 
volgens haar nodig zijn om de vastgestelde 
mazen, bijvoorbeeld in de richtlijn 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
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aardolie in de EU weg te werken; betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade, de richtlijn 
betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken (SEVESO-richtlijn) 
en andere Europese wetgeving in de 
regelgeving betreffende de winning en 
opsporing van aardolie in de EU aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 17
Kriton Arsenis, Linda McAvan, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat een compensatiefonds 
voor olierampen ontbreekt, en verzoekt de 
Commissie dwingende bepalingen inzake 
financiële zekerheid op te nemen in de 
richtlijn milieuaansprakelijkheid; 

Or. en

Amendement 18
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt er bij de Commissie op aan de 
schadedrempel in de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid te verlagen en de 
aan mariene wateren toegebrachte schade 
op te nemen in het toepassingsgebied;

Or. en



AM\830061NL.doc 11/23 PE448.797v01-00

NL

Amendement 19
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de huidige wetgeving 
inzake milieuaansprakelijkheid in dit 
opzicht verscheidene leemten vertoont en 
verzoekt de Commissie daarom te 
overwegen de inhoud ervan te herzien en 
het toepassingsgebied van de huidige EU-
wetgeving (inclusief de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn1 en de 
SEVESO II-richtlijn2) uit te breiden tot 
offshoreaardoliewinning; 

8. is van mening dat de huidige wetgeving 
inzake milieuaansprakelijkheid in dit 
opzicht verscheidene leemten vertoont en 
verzoekt de Commissie daarom te 
overwegen de inhoud ervan te herzien en 
het toepassingsgebied van de huidige EU-
wetgeving (inclusief de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn1 en de 
SEVESO II-richtlijn2, alsmede de 
maatregelen uit het Erika-pakket en het 
derde pakket maritieme veiligheid) uit te 
breiden tot offshoreaardoliewinning en/of 
eventueel noodzakelijke nieuwe wetgeving 
in te voeren;
1 Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade; PB L 143 van 
30.4.2004, blz. 56.
2 Richtlĳn 2003/105/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2003 tot wĳziging van Richtlĳn 96/82/EG 
van de Raad betreffende de beheersing van 
de gevaren van zware ongevallen waarbĳ 
gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken; 
PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97.

Or. en

Amendement 20
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún, Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de huidige wetgeving 
inzake milieuaansprakelijkheid in dit 
opzicht verscheidene leemten vertoont en 
verzoekt de Commissie daarom te 
overwegen de inhoud ervan te herzien en 
het toepassingsgebied van de huidige EU-
wetgeving (inclusief de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn1 en de 
SEVESO II-richtlijn2) uit te breiden tot 
offshoreaardoliewinning;

8. is van mening dat de huidige wetgeving 
inzake milieuaansprakelijkheid in dit 
opzicht verscheidene leemten vertoont en 
verzoekt de Commissie daarom te 
overwegen de inhoud ervan te herzien en 
het toepassingsgebied van de huidige EU-
wetgeving (inclusief de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn1 en de 
SEVESO II-richtlijn2) uit te breiden tot alle 
risico’s van de offshoreaardoliewinning en 
de aansprakelijkheidsregels voor 
olieongevallen te verscherpen;

Or. en

Amendement 21
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie bij haar 
huidige herziening van de richtlijn 
milieueffectbeoordeling1 te waarborgen 
dat alle zeebodemactviteiten verplicht aan 
een beoordeling moeten worden 
onderworpen, dat de kwaliteit van de 
MEB’s gegarandeerd is en dat uiterst 
gevaarlijke activiteiten, zoals boringen in 
de zeebodem, niet mogen doorgaan 
wanneer uit een MEB blijkt dat de risico’s 
niet op bevredigende wijze kunnen 
worden opgevangen;
1 Richtlijn 85/337/EG, zoals gewijzigd.

Or. en
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Amendement 22
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- garandeert dat de vervuiler aansprakelijk 
is voor om het even welke schade die 
dergelijke activiteiten teweegbrengen; 
alsmede

- garandeert dat de vervuiler volledig 
aansprakelijk is voor om het even welke 
schade die dergelijke activiteiten 
teweegbrengen, met inbegrip van 
milieuschade op het land en in de zee en 
schade aan het mondiale klimaat; 

Or. en

Amendement 23
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- de bescherming van de maritieme
biodiversiteit in Europa waarborgt;

- de bescherming van de biodiversiteit in 
Europese mariene en kustgebieden
waarborgt;

Or. en

Amendement 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – streepje 4 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- waarborgt dat door onafhankelijke 
deskundigen een milieueffectbeoordeling 
wordt uitgevoerd, voordat er enigerlei 
economische activiteiten worden gepland;
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Or. lt

Amendement 25
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt dat de Commissie, de Raad en 
de lidstaten samenwerken met bedrijven 
en regulateurs om ervoor te zorgen dat op 
alle boorplatformen voor aardolie en bij 
alle booractiviteiten in de EU dezelfde en 
zo streng mogelijke veiligheidsnormen 
worden gehanteerd, en zich in 
samenwerking met de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) actief 
inspannen om de internationale 
veiligheids- en controlevoorschriften en -
normen te verscherpen;

10. vraagt dat de Commissie met 
wetgeving komt om ervoor te zorgen dat op 
alle boorplatformen voor aardolie en bij 
alle booractiviteiten in de EU, van de 
Atlantische Oceaan tot de Zwarte Zee,
dezelfde strenge veiligheidsnormen 
gelden;  en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO) samen te werken om de 
internationale veiligheids- en 
controlevoorschriften en -normen te 
verscherpen;

Or. en

Amendement 26
Catherine Soullie, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te 
stellen op diepzeeontginning van aardolie 
in de EU totdat de toepassing van 
dergelijke normen in de hele EU 
gewaarborgd is;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 27
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU;

Or. en

Amendement 28
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op alle opsporings- en 
exploitatieactiviteiten op hoge zee, met 
inbegrip van olieboringen, in de EU totdat 
de toepassing van dergelijke normen in de 
hele EU gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 29
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op diepzeeontginning van aardolie in de 

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op alle olieboringen op zee in de EU totdat 
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EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

de toepassing van dergelijke normen in de 
hele EU gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 30
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

11. beveelt aan dat de Commissie en de 
lidstaten een moratorium instellen op 
diepzeeontginning van aardolie in de EU 
totdat de toepassing van dergelijke normen 
in de hele EU gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 31
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op alle olieboringen in de EU-wateren
totdat de toepassing van dergelijke normen 
in de hele EU gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 32
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op diepzeeontginning van aardolie in de 
EU totdat de toepassing van dergelijke 
normen in de hele EU gewaarborgd is;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met aandrang een moratorium in te stellen 
op alle olieboringen die in de EU op volle 
zee plaatsvinden en waarvan wordt 
aangenomen dat zij een verhoogd risico 
hebben op een ongeval zoals dat in de 
Golf van Mexico, totdat de toepassing van 
dergelijke normen in de hele EU 
gewaarborgd is;

Or. el

Amendement 33
Kriton Arsenis, Linda McAvan, Sirpa Pietikäinen, Bairbre de Brún, Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat alle bepalingen van de MEB-
richtlijn, de SEA–richtlijn (strategische 
milieubeoordeling) en de habitatrichtlijn 
die betrekking hebben op de 
milieueffectbeoordeling van 
olieplatformen, in alle lidstaten op 
dezelfde wijze worden toegepast;

Or. en

Amendement 34
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het mandaat van het 
Europees Agentschap voor maritieme 

13. is van mening dat het mandaat van het 
Europees Agentschap voor maritieme 
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veiligheid (EMSA) uitgebreid moet 
worden van schepen tot boorplatformen 
voor aardolie; vraagt voorts dat de 
toekenning van nieuwe taken in dit 
verband gepaard moet gaan met een 
verhoging van de financiële middelen van 
EMSA en met een toename van het aantal 
personeelsleden;

veiligheid (EMSA) uitgebreid moet 
worden van schepen tot offshore-
installaties; vraagt voorts dat de 
toekenning van nieuwe taken in dit 
verband gepaard moet gaan met een 
verhoging van de financiële middelen van 
EMSA en met een toename van het aantal 
personeelsleden;

Or. en

Amendement 35
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met de ontginning 
van aardolie in de EU verbonden kwesties 
op het vlak van financiën en 
aansprakelijkheid te bestuderen, en indien 
nodig verplichte communautaire 
verzekeringsinstrumenten of andere 
instrumenten in te voeren, zoals een 
bijzonder Europees fonds; gelooft dat 
dergelijke instrumenten terdege rekening 
moeten houden met de 
verantwoordelijkheid van olieproducenten, 
ervoor moeten zorgen dat exploitanten 
afdoende verzekerd zijn of over voldoende 
andere financiële garanties beschikken 
voor herstel en compensatie van eventuele 
veroorzaakte milieuschade, en bijkomende 
financiële waarborgen voor herstel en 
compensatie moeten bieden – bijvoorbeeld 
in de vorm van een fonds – voor het geval 
dat de financiële garanties van de 
exploitanten niet volstaan;

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met offshore-
exploratiewerkzaamheden in de EU 
verbonden kwesties op het vlak van 
financiën en aansprakelijkheid bestudeert, 
en indien nodig verplichte communautaire 
verzekeringsinstrumenten of andere 
instrumenten invoert, zoals een bijzonder 
Europees fonds dat moet worden gevoed 
met verplichte bijdragen van de 
exploitanten van offshore-installaties; 
gelooft dat dergelijke instrumenten terdege 
rekening moeten houden met de 
verantwoordelijkheid van die exploitanten, 
ervoor moeten zorgen dat exploitanten 
afdoende verzekerd zijn of over voldoende 
andere financiële garanties beschikken 
voor herstel en compensatie van eventuele 
veroorzaakte milieuschade, en bijkomende 
financiële waarborgen voor herstel en 
compensatie moeten bieden – bijvoorbeeld 
in de vorm van een fonds – voor het geval 
dat de financiële garanties van de 
exploitanten niet volstaan;

Or. en
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Amendement 36
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met de ontginning 
van aardolie in de EU verbonden kwesties 
op het vlak van financiën en 
aansprakelijkheid te bestuderen, en indien 
nodig verplichte communautaire 
verzekeringsinstrumenten of andere 
instrumenten in te voeren, zoals een 
bijzonder Europees fonds; gelooft dat 
dergelijke instrumenten terdege rekening 
moeten houden met de 
verantwoordelijkheid van olieproducenten, 
ervoor moeten zorgen dat exploitanten 
afdoende verzekerd zijn of over voldoende 
andere financiële garanties beschikken 
voor herstel en compensatie van eventuele 
veroorzaakte milieuschade, en bijkomende 
financiële waarborgen voor herstel en 
compensatie moeten bieden – bijvoorbeeld 
in de vorm van een fonds – voor het geval 
dat de financiële garanties van de 
exploitanten niet volstaan;

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met de ontginning 
van aardolie in de EU verbonden kwesties 
op het vlak van financiën en 
aansprakelijkheid te bestuderen, en indien 
nodig verplichte communautaire 
verzekeringsinstrumenten of andere 
instrumenten in te voeren; gelooft dat 
dergelijke instrumenten terdege rekening 
moeten houden met de 
verantwoordelijkheid van olieproducenten, 
ervoor moeten zorgen dat exploitanten 
afdoende verzekerd zijn of over voldoende 
andere financiële garanties beschikken 
voor herstel en compensatie van eventuele 
veroorzaakte milieuschade, en bijkomende 
financiële waarborgen voor herstel en 
compensatie moeten bieden – bijvoorbeeld 
in de vorm van een fonds – voor het geval 
dat de financiële garanties van de 
exploitanten niet volstaan;

Or. en

Amendement 37
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met de ontginning 
van aardolie in de EU verbonden kwesties 

15. meent dat het van het grootste belang is 
dat de Commissie alle met de ontginning 
van aardolie in de EU verbonden kwesties 
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op het vlak van financiën en 
aansprakelijkheid te bestuderen, en indien 
nodig verplichte communautaire 
verzekeringsinstrumenten of andere 
instrumenten in te voeren, zoals een 
bijzonder Europees fonds; gelooft dat 
dergelijke instrumenten terdege rekening 
moeten houden met de 
verantwoordelijkheid van 
olieproducenten, ervoor moeten zorgen 
dat exploitanten afdoende verzekerd zijn 
of over voldoende andere financiële 
garanties beschikken voor herstel en
compensatie van eventuele veroorzaakte 
milieuschade, en bijkomende financiële 
waarborgen voor herstel en compensatie 
moeten bieden – bijvoorbeeld in de vorm 
van een fonds – voor het geval dat de 
financiële garanties van de exploitanten 
niet volstaan;

op het vlak van financiën en 
aansprakelijkheid toetst op passende 
risicovoorzieningen en financiële 
waarborgregelingen;

Or. de

Amendement 38
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er in het bijzonder op aan dat 
de Commissie overweegt verplichte 
verzekeringsstelsels op EU-niveau in te 
voeren, die tot doel hebben vissers en 
andere getroffen bedrijven in het geval 
van een olieramp compensatie te bieden; 

Schrappen

Or. de

Amendement 39
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er in het bijzonder op aan dat de 
Commissie overweegt verplichte 
verzekeringsstelsels op EU-niveau in te 
voeren, die tot doel hebben vissers en 
andere getroffen bedrijven in het geval van 
een olieramp compensatie te bieden;

16. dringt er in het bijzonder op aan dat de 
Commissie overweegt verplichte 
verzekeringsstelsels op EU-niveau in te 
voeren, die tot doel hebben getroffen 
bedrijven in het geval van een olieramp 
compensatie te bieden;

Or. en

Amendement 40
Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie met aandrang 
de ontmanteling van bestaande 
boorinstallaties te onderzoeken en te 
verduidelijken, indien nodig door middel 
van wetgeving, dat exploitanten 
verantwoordelijk zijn voor de veilige 
verwijdering van deze installaties en 
aansprakelijk zijn voor alle eventuele 
milieuschade als gevolg van de 
ontmanteling;

17. verzoekt de Commissie met aandrang 
de ontmanteling van bestaande 
boorinstallaties te onderzoeken, daarbij 
terdege rekening houdend met bestaande 
internationale en nationale regelgeving 
op dit gebied, en te verduidelijken, indien 
nodig door middel van wetgeving, dat 
exploitanten verantwoordelijk zijn voor de 
veilige verwijdering van deze installaties 
en aansprakelijk zijn voor alle eventuele 
milieuschade als gevolg van de 
ontmanteling;

Or. en

Amendement 41
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie met aandrang 17. verzoekt de Commissie met aandrang 
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de ontmanteling van bestaande 
boorinstallaties te onderzoeken en te 
verduidelijken, indien nodig door middel 
van wetgeving, dat exploitanten 
verantwoordelijk zijn voor de veilige 
verwijdering van deze installaties en 
aansprakelijk zijn voor alle eventuele 
milieuschade als gevolg van de 
ontmanteling; 

de ontmanteling van bestaande 
boorinstallaties te onderzoeken en te 
verduidelijken, indien nodig door middel 
van wetgeving, dat exploitanten 
verantwoordelijk zijn voor de veilige 
verwijdering van deze installaties en 
aansprakelijk zijn voor alle eventuele 
milieuschade als gevolg van de 
ontmanteling van die installaties en voor 
alle eventuele milieuschade veroorzaakt 
door een offshore-installatie of 
boorlocatie na de ontmanteling; 

Or. en

Amendement 42
Bart Staes, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie een streng en 
verplichtend kader uit te werken voor de 
bekendmaking door bedrijven van hun 
sociale praktijken en hun praktijken op het 
vlak van milieu en beheer; 

18. vraagt de Commissie een streng en 
verplichtend kader uit te werken voor de 
bekendmaking door bedrijven van hun 
sociale praktijken en hun praktijken op het 
vlak van milieu en beheer, en maatregelen 
te overwegen om institutionele beleggers 
sterker te betrekken bij die bedrijven met 
het oog op de investeringsrisico’s van 
slechte milieupraktijken;

Or. en

Amendement 43
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op het rapport van de Britse 
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Health and Safety Executive over de 
arbeidsomstandigheden op de Noordzee, 
waaruit blijkt dat het aantal dodelijke en 
ernstige ongevallen het afgelopen jaar is 
verdubbeld; verzoekt de Commissie deze 
beweringen te onderzoeken en in actie te 
komen om een hoog niveau van 
gezondheid en veiligheid te waarborgen 
voor de werknemers op 
offshoreboorlocaties;

Or. en

Amendement 44
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie er actief 
aan mee te werken dat activiteiten van 
derde landen en oliewinningsprojecten zo 
veel mogelijk voldoen aan strenge 
milieunormen, en te voorzien in speciale 
mechanismen voor het compenseren van 
eventuele schade die wordt veroorzaakt 
door offshorewinningsactiviteiten van 
derde landen die aan de EU grenzen;

Or. lt


