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

Utkast till resolutionsförslag
Beaktandeled 3

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

– med beaktande av Natura 2000-nätet, 
som inrättades genom rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter och som är det främsta 
skyddet för den marina biologiska 
mångfalden i Europa,

– med beaktande av Natura 2000-nätet, 
som inrättades genom rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter, och av ramdirektivet om en 
marin strategi (direktiv 2008/56/EG),
vilka är det främsta skyddet för den marina 
biologiska mångfalden i Europa,

Or. en

Ändringsförslag 2
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Beaktandeled 3a (nytt)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

– med beaktande av målen om och kraven 
på ett gynnsamt och gott miljötillstånd i 
Europas kustvatten och marina farvatten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (ramdirektivet om 
vatten) och av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektivet 
om en marin strategi),

Or. en
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Ändringsförslag 3
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Skäl A

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

A. Oljeutsläppet från Deepwater Horizon i 
Mexikanska golfen har gjort det helt klart 
att EU och medlemsstaterna snarast måste 
granska alla aspekter av oljeutvinning och 
oljeborrning i EU och därefter vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att en 
sådan miljökatastrof inte kan inträffa på 
EU:s vatten.

Oljeutsläppet från Deepwater Horizon i 
Mexikanska golfen har gjort det helt klart 
att EU och medlemsstaterna snarast måste 
granska alla aspekter av oljeutvinning och 
oljeborrning samt andra former av 
utvinning på havsbottnen i EU och 
därefter vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att se till att en sådan miljökatastrof inte 
kan inträffa på EU:s vatten.

Or. en

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

Utkast till resolutionsförslag
Skäl B

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

B. Samtliga EU-åtgärder på området måste 
bygga på högsta möjliga nivåer för 
miljöskydd och säkerhet, som är 
grundläggande principer som inte får 
åsidosättas, vid all oljeverksamhet i EU.

B. Samtliga EU-åtgärder på området måste 
bygga på högsta möjliga nivåer för 
försiktighet, miljöskydd och säkerhet, som 
är grundläggande principer som inte får 
åsidosättas, vid all oljeverksamhet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Utkast till resolutionsförslag
Skäl Ca (nytt)
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Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

Ca. EU:s vatten gränsar också till länder 
som inte är medlemmar i EU, och 
EU-lagstiftningen kräver inte att dessa 
länder följer gällande bestämmelser om 
ansvar och ersättning för skador.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Skäl Ca (nytt)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

Ca. Det pågår försök med oljeborrning 
och oljeutvinning i djupare och 
avlägsnare delar av havet, något som är 
förknippat med större risker i samband 
med drift och övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 7
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Skäl Cb (nytt)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

Cb. Om EU lever upp till sina klimatmål 
kommer det på kort sikt att leda till 
minskat beroende av borrning efter och 
utvinning av nya oljereserver.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 1a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erkänner att olje-
och gasproduktionen till havs i Europa 
kan fortsätta att väsentligt bidra till 
försörjningstryggheten i EU och 
branschens goda säkerhetsresultat i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 9
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 2

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att det 
finns ett brådskande behov av en 
gemensam EU-strategi för 
gränsöverskridande oljeutsläpp.

2. Europaparlamentet framhåller att det 
finns ett brådskande behov av ett
gemensamt EU-system för förebyggande 
åtgärder och insatser när det gäller 
gränsöverskridande oljeutsläpp. 

Or. en

Ändringsförslag 10
Bogusław Sonik

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 2a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att före årets slut lägga 
fram en rapport med en bedömning av 
graden av miljöförorening och det 
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biologiska tillståndet i Mexikanska golfen.

Or. pl

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 3a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram stränga 
EU-omfattande riktlinjer för 
förebyggande av olyckor vid 
oljeplattformar och att utvidga räckvidden 
för Seveso II-direktivet till 
oljeplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 12
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 4

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att gå igenom 
EU:s kapacitet till omedelbara insatser 
efter olyckor på oljeplattformar till havs 
och att ta fram en EU-handlingsplan i 
samarbete med medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att gå igenom 
EU:s kapacitet till omedelbara insatser 
efter olyckor där anläggningar till havs är 
inblandade och att ta fram en 
EU-handlingsplan i samarbete med 
medlemsstaterna.

Or. en

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 4

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att gå igenom 
EU:s kapacitet till omedelbara insatser 
efter olyckor på oljeplattformar till havs 
och att ta fram en EU-handlingsplan i 
samarbete med medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att gå igenom 
EU:s kapacitet till omedelbara insatser 
efter olyckor på oljeplattformar till havs 
och att ta fram en EU-handlingsplan i 
samarbete med medlemsstaterna. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt Arktis, på 
grund av områdets känslighet och 
betydelse för att begränsa effekterna av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 6

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen i synnerhet att se över den 
nuvarande lagstiftningen, enligt vilken 
innehavare av tillstånd till oljeutvinning 
till havs har rätt att hyra ut anläggningar 
till tredje part, så att skadeståndsansvaret 
för dödsfall och skador på miljön vilka 
orsakats av olyckor och katastrofer vid
oljeplattformar till havs lättare kan 
fastställas i efterföljande civilrättsliga 
tvister.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 15
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Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 7

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
efter översynen av regelverket för 
parlamentet lägga fram eventuella 
lagstiftningsförslag som den finner 
nödvändiga för att åtgärda påträffade 
svagheter i det regelsystem som gäller för 
oljeutvinning och oljeborrning i EU. 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
efter översynen av regelverket för 
parlamentet lägga fram eventuella 
lagstiftningsförslag som den finner 
nödvändiga för att åtgärda påträffade 
svagheter i det regelsystem som gäller för 
oljeutvinning och oljeborrning samt andra 
former av utvinning på havsbottnen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 16
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 7

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
efter översynen av regelverket för 
parlamentet lägga fram eventuella 
lagstiftningsförslag som den finner 
nödvändiga för att åtgärda påträffade 
svagheter i det regelsystem som gäller för 
oljeutvinning och oljeborrning i EU.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
efter översynen av regelverket för 
parlamentet lägga fram eventuella 
lagstiftningsförslag som den finner 
nödvändiga för att åtgärda påträffade 
kryphål i exempelvis direktivet om 
miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, direktivet om 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser 
där farliga ämnen ingår 
(Seveso-direktivet) samt annan 
EU-lagstiftning inom det regelsystem som 
gäller för oljeutvinning och oljeborrning i 
EU.

Or. en



PE448.797v01-00 10/23 AM\830061SV.doc

SV

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 7a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

7a. Det saknas en ersättningsfond för 
oljekatastrofer, och Europaparlamentet 
uppmanar kommissionen att införa 
obligatoriska bestämmelser om finansiella 
säkerheter i direktivet om miljöansvar.

Or. en

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 7a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att sänka skadetröskeln i 
direktivet om miljöansvar och att låta 
skador på marina farvatten ingå i 
tillämpningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 8

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att den 
nuvarande miljöansvarslagstiftningen 
innehåller flera stora luckor i detta 

8. Europaparlamentet anser att den 
nuvarande miljöansvarslagstiftningen 
innehåller flera stora luckor i detta 
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avseende och uppmanar därför 
kommissionen att överväga ändringar i den 
nuvarande EU-lagstiftningen och en 
utvidgning av dess tillämpningsområde 
(däribland direktivet om miljöansvar* och 
Seveso II-direktivet*), så att riskerna med 
utvinning till havs beaktas. 

avseende och uppmanar därför 
kommissionen att överväga ändringar i den 
nuvarande EU-lagstiftningen och en 
utvidgning av dess tillämpningsområde 
(däribland direktivet om miljöansvar1 och 
Seveso II-direktivet2, liksom åtgärderna i 
Erika-paketet och det tredje 
sjösäkerhetspaketet) och/eller ny 
lagstiftning som eventuellt är nödvändig, 
så att riskerna med utvinning till havs 
beaktas.

Or. en

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 8

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att den 
nuvarande miljöansvarslagstiftningen 
innehåller flera stora luckor i detta 
avseende och uppmanar därför 
kommissionen att överväga ändringar i den 
nuvarande EU-lagstiftningen och en 
utvidgning av dess tillämpningsområde 
(däribland direktivet om miljöansvar och 
Seveso II-direktivet), så att riskerna med 
utvinning till havs beaktas.

8. Europaparlamentet anser att den 
nuvarande miljöansvarslagstiftningen 
innehåller flera stora luckor i detta 
avseende och uppmanar därför 
kommissionen att överväga ändringar i den 
nuvarande EU-lagstiftningen och en 
utvidgning av dess tillämpningsområde 
(däribland direktivet om miljöansvar och 
Seveso II-direktivet), så att alla risker med 
utvinning till havs beaktas och 
ansvarsreglerna vid oljeolyckor skärps.

Or. en

Ändringsförslag 21

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 maj 2004 om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, EGT L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets 
direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga
ämnen ingår, EUT L 345, 31.12.2003, s. 97.
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Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 8a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i sin pågående översyn 
av direktivet om 
miljökonsekvensbedömning1 se till att all 
verksamhet på havsbottnen underkastas 
en obligatorisk bedömning, att kvaliteten 
på miljökonsekvensbedömningarna 
garanteras och att extremt farlig 
verksamhet som borrning på havsbottnen 
inte tillåts fortgå om en 
miljökonsekvensbedömning visar att 
riskerna inte kan minskas på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 22
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 9 – strecksats 2

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

– garanterar att förorenaren görs ansvarig 
för alla skador som orsakats av sådan 
verksamhet, och

– garanterar att förorenaren görs fullt 
ansvarig för alla skador som orsakats av 
sådan verksamhet, inklusive skador på 
land- och havsmiljön samt på det globala 
klimatet, och 

Or. en

                                               
1 Direktiv 85/337/EG i dess ändrade lydelse.
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Ändringsförslag 23
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 9 – strecksats 3

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

– säkrar skyddet för den marina biologiska 
mångfalden i Europa.

– säkrar skyddet för den biologiska 
mångfalden i Europa i havs- och 
kustmiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 9 – strecksats 4 (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

– säkerställer att oberoende experter 
genomför en miljökonsekvensbedömning 
innan någon ekonomisk verksamhet 
planeras.

Or. lt

Ändringsförslag 25
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 10

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna 
att tillsammans med branschen och 
tillsynsmyndigheterna arbeta för att 
högsta möjliga säkerhetsnormer ska
tillämpas på samma sätt på alla 
oljeplattformar och vid all oljeborrning i 
EU och att i samarbete med Internationella 

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lagstiftning 
som garanterar att lika höga 
säkerhetsnormer tillämpas på alla 
oljeplattformar och vid all oljeborrning i 
EU, från Atlanten till Svarta havet.  
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att arbeta med Internationella 
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sjöfartsorganisationen (IMO) aktivt 
försöka skärpa de internationella reglerna 
och normerna för säkerhet och kontroll.

sjöfartsorganisationen (IMO) för att skärpa 
de internationella reglerna och normerna 
för säkerhet och kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 26
Catherine Soullie, Françoise Grossetête

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 27
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten.

Or. en

Ändringsförslag 28
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
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Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsborrning och djuphavsutvinning, 
inklusive oljeborrning, i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 29
Rovana Plumb

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all oljeborrning 
till havs i EU:s vatten tills sådana normer 
garanterat följs i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 30
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet rekommenderar att 
kommissionen och medlemsstaterna inför
ett moratorium för all djuphavsoljeborrning 
i EU:s vatten tills sådana normer garanterat 
följs i hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Corinne Lepage

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all oljeborrning i 
EU:s vatten tills sådana normer garanterat 
följs i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 32
Theodoros Skylakakis

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 11

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills 
sådana normer garanterat följs i hela EU.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett moratorium för all 
djuphavsoljeborrning i EU:s vatten som 
anses innebära en förhöjd risk för en 
olycka liknande den i Mexikanska golfen, 
tills sådana normer garanterat följs i hela 
EU.

Or. el

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

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 12a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag
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12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att alla 
bestämmelser i direktivet om 
miljökonsekvensbedömning, direktivet om 
strategisk miljöbedömning och 
habitatdirektivet som rör 
miljökonsekvensbedömningar av 
oljeplattformar tillämpas på samma sätt i 
alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 34
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 13

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

13. Europaparlamentet anser att uppdraget 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör 
utökas från enbart fartyg till att även 
omfatta oljeplattformar. Om byrån får 
sådana nya uppgifter måste det också 
återspeglas i dess budget och 
personalstyrka.

13. Europaparlamentet anser att uppdraget 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör 
utökas från enbart fartyg till att även 
omfatta anläggningar till havs. Om byrån 
får sådana nya uppgifter måste det också 
återspeglas i dess budget och 
personalstyrka.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 15

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med oljeborrning i 
EU, i syfte att om så krävs införa en 
obligatorisk EU-försäkring eller andra 

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med borrning till havs
i EU, i syfte att om så krävs införa en 
obligatorisk EU-försäkring eller andra 
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lämpliga instrument, till exempel en 
särskild EU-fond. Alla sådana instrument 
måste ta full hänsyn till 
oljeproducenternas ansvar och säkerställa 
att verksamhetsutövarna har tillräckliga 
försäkringar eller andra finansiella 
säkerheter för att ombesörja återställning 
och ge ersättning vid skador på miljön som 
de orsakat. Om verksamhetsutövarnas 
finansiella säkerheter är otillräckliga måste 
ytterligare finansiella säkerheter kunna 
garanteras genom instrumenten, 
exempelvis i form av fonder, för sådan 
återställning och ersättning.

lämpliga instrument, till exempel en 
särskild EU-fond som finansieras genom 
obligatoriska avgifter från dem som driver 
anläggningar till havs. Alla sådana 
instrument måste ta full hänsyn till dessa 
verksamhetsutövares ansvar och 
säkerställa att verksamhetsutövarna har 
tillräckliga försäkringar eller andra 
finansiella säkerheter för att ombesörja 
återställning och ge ersättning vid skador 
på miljön som de orsakat. Om 
verksamhetsutövarnas finansiella 
säkerheter är otillräckliga måste ytterligare 
finansiella säkerheter kunna garanteras 
genom instrumenten, exempelvis i form av 
fonder, för sådan återställning och 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 36
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 15

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med oljeborrning i EU, 
i syfte att om så krävs införa en 
obligatorisk EU-försäkring eller andra 
lämpliga instrument, till exempel en 
särskild EU-fond. Alla sådana instrument 
måste ta full hänsyn till oljeproducenternas 
ansvar och säkerställa att 
verksamhetsutövarna har tillräckliga 
försäkringar eller andra finansiella 
säkerheter för att ombesörja återställning 
och ge ersättning vid skador på miljön som 
de orsakat. Om verksamhetsutövarnas 
finansiella säkerheter är otillräckliga måste 
ytterligare finansiella säkerheter kunna 
garanteras genom instrumenten, 

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med oljeborrning i EU, 
i syfte att om så krävs införa en 
obligatorisk EU-försäkring eller andra 
lämpliga instrument. Alla sådana 
instrument måste ta full hänsyn till 
oljeproducenternas ansvar och säkerställa 
att verksamhetsutövarna har tillräckliga 
försäkringar eller andra finansiella 
säkerheter för att ombesörja återställning 
och ge ersättning vid skador på miljön som 
de orsakat. Om verksamhetsutövarnas 
finansiella säkerheter är otillräckliga måste 
ytterligare finansiella säkerheter kunna 
garanteras genom instrumenten, 
exempelvis i form av fonder, för sådan 
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exempelvis i form av fonder, för sådan 
återställning och ersättning.

återställning och ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Anja Weisgerber

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 15

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med oljeborrning i EU, 
i syfte att om så krävs införa en 
obligatorisk EU-försäkring eller andra 
lämpliga instrument, till exempel en 
särskild EU-fond. Alla sådana instrument 
måste ta full hänsyn till 
oljeproducenternas ansvar och säkerställa 
att verksamhetsutövarna har tillräckliga 
försäkringar eller andra finansiella 
säkerheter för att ombesörja återställning 
och ge ersättning vid skador på miljön 
som de orsakat. Om 
verksamhetsutövarnas finansiella 
säkerheter är otillräckliga måste 
ytterligare finansiella säkerheter kunna 
garanteras genom instrumenten, 
exempelvis i form av fonder, för sådan 
återställning och ersättning.

15. Europaparlamentet anser det vara av 
yttersta vikt att kommissionen undersöker 
alla frågor rörande ekonomi och ansvar 
som är förknippade med oljeborrning i EU, 
i syfte att komma fram till lämpliga 
riskförebyggande åtgärder och system för 
finansiella säkerheter.

Or. de

Ändringsförslag 38
Anja Weisgerber

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 16
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Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen i synnerhet att överväga 
obligatoriska EU-försäkringar avsedda att 
ge ersättning åt fiskare och andra företag 
som drabbas av ett utsläpp.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 39
Rovana Plumb

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 16

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen i synnerhet att överväga 
obligatoriska EU-försäkringar avsedda att 
ge ersättning åt fiskare och andra företag 
som drabbas av ett utsläpp.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen i synnerhet att överväga 
obligatoriska EU-försäkringar avsedda att 
ge ersättning åt företag som drabbas av ett 
utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 40
Richard Seeber, Peter Liese

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 17

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka en avveckling 
av befintlig infrastruktur för borrning och 
att klargöra, genom lagstiftning om så 
krävs, vilket ansvar verksamhetsutövarna 
har för att garantera ett säkert 
omhändertagande, liksom deras ansvar för 
eventuella miljöskador som uppstår i 
samband med avvecklandet.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka en avveckling 
av befintlig infrastruktur för borrning, med 
vederbörlig hänsyn till befintliga 
internationella och nationella 
förordningar på området, och att klargöra, 
genom lagstiftning om så krävs, vilket 
ansvar verksamhetsutövarna har för att 
garantera ett säkert omhändertagande, 
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liksom deras ansvar för eventuella 
miljöskador som uppstår i samband med 
avvecklandet.

Or. en

Ändringsförslag 41
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 17

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka en avveckling 
av befintlig infrastruktur för borrning och 
att klargöra, genom lagstiftning om så 
krävs, vilket ansvar verksamhetsutövarna 
har för att garantera ett säkert 
omhändertagande, liksom deras ansvar för 
eventuella miljöskador som uppstår i 
samband med avvecklandet. 

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka en avveckling 
av befintlig infrastruktur för borrning och 
att klargöra, genom lagstiftning om så 
krävs, vilket ansvar verksamhetsutövarna 
har för att garantera ett säkert 
omhändertagande, liksom deras ansvar för 
eventuella miljöskador som uppstår i 
samband med avvecklandet av 
infrastruktur till havs och eventuella 
miljöskador som orsakas av en 
anläggning till havs eller borrplats efter 
avvecklingen. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Bart Staes, Bas Eickhout

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 18

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa en strikt och 
obligatorisk ram för företagens 
redovisningsskyldighet när det gäller 
praxis på miljöområdet, i sociala frågor och 
för bolagsstyrningen. 

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa en strikt och 
obligatorisk ram för företagens 
redovisningsskyldighet när det gäller 
praxis på miljöområdet, i sociala frågor och 
för bolagsstyrningen samt att överväga 
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åtgärder som ökar institutionella 
investerares engagemang i företag med 
tanke på investeringsriskerna med dålig 
miljöpraxis.

Or. en

Ändringsförslag 43
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 18a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

18a. Rapporten från brittiska 
arbetsmiljöstyrelsen (Health and Safety 
Executive) om arbetsvillkoren på 
Nordsjön visar att antalet olyckor med 
dödlig utgång och olyckor som lett till 
svåra skador har fördubblats under det 
senaste året. Europaparlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka 
dessa uppgifter och att vidta åtgärder som 
garanterar en säker arbetsmiljö för dem 
som arbetar med borrning till havs.

Or. en

Ändringsförslag 44
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Utkast till resolutionsförslag
Punkt 18a (ny)

Utkast till resolutionsförslag Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att spela en aktiv roll och 
se till att tredjeländers verksamhet och 
oljeutvinningsprojekt så fullständigt som 
möjligt uppfyller stränga miljönormer 
samt att införa specifika mekanismer för 
ersättning för eventuella skador som 
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orsakats av tredjeländers oljeverksamhet 
till havs nära gränsen till EU.

Or. lt


