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Poprawka 1
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do pilnego 
dokonania dogłębnego przeglądu jej 
prawodawstwa, przy poszanowaniu zasady 
ostrożności, pod kątem wszelkich 
aspektów wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego na morzu, a także poszukiwania 
ich na jej terytorium; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do pilnego 
dokonania dogłębnego przeglądu jej 
prawodawstwa, przy poszanowaniu zasady 
ostrożności oraz zasady podejmowania
działań zapobiegawczych, pod kątem 
wszelkich aspektów wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu, a 
także poszukiwania ich na jej terytorium; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje gotowość Komisji do 
wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 2
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do pilnego 
dokonania dogłębnego przeglądu jej 
prawodawstwa, przy poszanowaniu zasady 
ostrożności, pod kątem wszelkich 
aspektów wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego na morzu, a także poszukiwania 
ich na jej terytorium; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do pilnego 
dokonania dogłębnego przeglądu jej 
prawodawstwa, przy poszanowaniu zasady 
ostrożności, pod kątem wszelkich 
aspektów wydobycia i poszukiwania ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu na jej 
terytorium, w tym bezpiecznego przesyłu 
podwodnymi rurociągami znajdującymi 
się na dnie morskim lub pod nim; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do wypełnienia luk w 
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istniejącym prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 3
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do
pilnego dokonania dogłębnego przeglądu 
jej prawodawstwa, przy poszanowaniu 
zasady ostrożności, pod kątem wszelkich
aspektów wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego na morzu, a także poszukiwania 
ich na jej terytorium; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do 
dokonania oceny oraz w miarę potrzeby 
przeglądu jej prawodawstwa, przy 
poszanowaniu zasady ostrożności, pod 
kątem tych aspektów wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego na morzu oraz
poszukiwania ich na jej terytorium, które 
należy zmienić; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

Or. it

Poprawka 4
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej musi skłonić UE do 
pilnego dokonania dogłębnego przeglądu
jej prawodawstwa, przy poszanowaniu 
zasady ostrożności, pod kątem wszelkich 
aspektów wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego na morzu, a także poszukiwania 

1. stwierdza, że wyciek ropy z platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej skłonił UE i państwa 
członkowskie do pilnego dokonania 
dogłębnego przeglądu prawodawstwa i 
regulacji dotyczących wszelkich aspektów 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
na morzu, a także poszukiwania ich na jej 
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ich na jej terytorium; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do wypełnienia luk w istniejącym 
prawodawstwie UE;

terytorium; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość 
Komisji do jak najszybszego wypełnienia 
luk w istniejącym prawodawstwie UE;

Or. en

Poprawka 5
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że wypadki spowodowane 
przez gazowe i naftowe platformy 
wiertnicze na morzu mają skutki 
międzygraniczne, co uzasadnia unijne 
działanie w celu zapobiegania takim 
wypadkom i łagodzenia ich skutków;

Or. en

Poprawka 6
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. stwierdza, że operacje wydobycia ropy 
i gazu na morzu odbywają się w coraz 
bardziej ekstremalnych warunkach i będą 
mogły mieć poważne niszczycielskie skutki 
dla środowiska oraz gospodarki morskiej i 
obszarów nadbrzeżnych;

Or. en
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Poprawka 7
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyznaje, że już istnieje sieć systemów 
i najlepszych praktyk oraz uważa, że nowe 
szczegółowe unijne przepisy prawne mogą 
zdestabilizować obecną sieć systemów 
oraz odwieść od najlepszych praktyk, 
powielać je lub im zagrażać;

Or. en

Poprawka 8
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. popiera wyrażony przez Komisję 
zamiar wyrównania w górę minimalnych 
standardów w całej UE; uważa, że we 
wszystkich przepisach prawnych należy 
uwzględnić obawy dotyczące 
bezpieczeństwa i środowiska, a we 
wszystkich dziedzinach eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego należy stosować najwyższe 
standardy w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 9
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. ostrzega jednak, że skuteczność 
legislacji zależy ostatecznie od uprawnień 
odpowiednich krajowych i europejskich 
władz lub organów do wdrażania 
właściwych przepisów, zarządzania nimi i 
ich egzekwowania; uważa, że Komisja 
powinna pilnie baczyć na przestrzeganie 
przepisów przez władze państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 10
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na region arktyczny ze względu 
na jego szczególną wrażliwość i znaczenie 
dla łagodzenia zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 11
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli;

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę;

Or. it
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Poprawka 12
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli;

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz wspierały lepszą 
koordynację między właściwymi organami 
krajowymi w celu ulepszenia wymiany 
najlepszych praktyk i optymalizacji 
procesu udzielania zezwoleń;

Or. it

Poprawka 13
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli;

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie zintensyfikowały skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli w celu 
zagwarantowania niezależności 
monitorowania; nadzór ostateczny 
powinna sprawować UE;

Or. de

Poprawka 14
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli;

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę, lecz obawia się, że kontrolerzy 
kontrolerów na szczeblu UE nie wniosą 
dostatecznej wartości dodanej, która 
uzasadniałaby odbieranie właściwym 
organom krajowym poszukiwanych 
zasobów kadrowych potrzebnych w 
pracach regulacyjnych; jednak 
gromadzenie danych, wymiana 
najlepszych praktyk i koordynacja 
środków reagowania powinny odbywać się 
na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 15
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły skuteczną 
współpracę oraz stworzyły unijny system 
nadzorowania organów kontroli;

2. nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie wzmocniły metody kontroli i
skuteczną współpracę oraz stworzyły 
unijny system nadzorowania organów 
kontroli oparty na wiążących 
minimalnych unijnych zasadach 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 16
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa Komisję do ujednolicenia 
wspólnie z państwami członkowskimi 
różnych norm bezpieczeństwa, tak aby 
stworzyć jak najwyższe normy minimalne 
gwarantujące maksymalną ochronę na 
wypadek katastrofy i zaoferować 
jednocześnie przedsiębiorstwom pewność 
prawną;

Or. de

Poprawka 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest przekonany, że wszechstronna i 
aktywna współpraca z krajami trzecimi (w 
szczególności tymi, które mają granicę 
morską z Unią Europejską) jest również 
niezbędna, aby zagwarantować 
odpowiednią ochronę środowiska oraz 
odpowiednie warunki na morzu w związku 
z poszukiwaniem, wydobywaniem oraz 
przesyłem ropy i gazu; 

Or. lt

Poprawka 18
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków w 

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków w 
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sprawie stworzenia sił obrony cywilnej UE 
w oparciu o mechanizm obrony cywilnej 
UE, integrujących specjalne mechanizmy, 
które umożliwią UE stawienie czoła 
rozległemu zanieczyszczeniu 
spowodowanemu przez instalacje 
wydobywcze ropy naftowej znajdujące się 
na morzu;

sprawie stworzenia sił obrony cywilnej UE 
w oparciu o mechanizm obrony cywilnej 
UE, integrujących specjalne mechanizmy, 
które umożliwią UE stawienie czoła 
rozległemu zanieczyszczeniu 
spowodowanemu przez instalacje 
wydobywcze ropy naftowej znajdujące się 
na morzu, w tym przez rurociągi naftowo-
gazowe znajdujące się na dnie morza lub 
pod nim;

Or. en

Poprawka 19
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków w 
sprawie stworzenia sił obrony cywilnej UE 
w oparciu o mechanizm obrony cywilnej 
UE, integrujących specjalne mechanizmy,
które umożliwią UE stawienie czoła 
rozległemu zanieczyszczeniu 
spowodowanemu przez instalacje 
wydobywcze ropy naftowej znajdujące się 
na morzu;

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków w 
sprawie stworzenia skoordynowanej 
strategii na poziomie europejskim 
obejmującej różne technologie, które są 
już dostępne w państwach członkowskich i 
które mogą zostać użyte w przypadku 
zanieczyszczenia spowodowanego przez 
instalacje wydobywcze ropy naftowej 
znajdujące się na morzu;

Or. it

Poprawka 20
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków 

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków 
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w sprawie stworzenia sił obrony cywilnej 
UE w oparciu o mechanizm obrony 
cywilnej UE, integrujących specjalne 
mechanizmy, które umożliwią UE 
stawienie czoła rozległemu 
zanieczyszczeniu spowodowanemu przez 
instalacje wydobywcze ropy naftowej 
znajdujące się na morzu;

w sprawie stworzenia sił obrony cywilnej 
UE w oparciu o mechanizm obrony 
cywilnej UE i opracowanie wspólnie 
z państwami członkowskimi europejskiego 
planu działania obejmującego specjalne 
mechanizmy określające sposoby 
reagowania UE na rozległe 
zanieczyszczenie spowodowane przez 
instalacje wydobywcze ropy naftowej 
znajdujące się na morzu;

Or. de

Poprawka 21
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia wezwania do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie wniosków w 
sprawie stworzenia sił obrony cywilnej UE
w oparciu o mechanizm obrony cywilnej
UE, integrujących specjalne mechanizmy, 
które umożliwią UE stawienie czoła 
rozległemu zanieczyszczeniu 
spowodowanemu przez instalacje 
wydobywcze ropy naftowej znajdujące się 
na morzu;

3. domaga się, aby Komisja oceniła, czy 
konieczne jest przedłożenie wniosków w 
sprawie stworzenia sił obrony cywilnej 
UE, aby umożliwić UE stawienie czoła 
rozległemu zanieczyszczeniu 
spowodowanemu przez instalacje 
wydobywcze ropy naftowej znajdujące się 
na morzu, przy czym uznaje, że nigdy 
jeszcze nie doszło do takiego zdarzenia na 
wodach Unii i że być może byłoby lepiej 
skierować środki gdzie indziej;

Or. en

Poprawka 22
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zadbania o to, aby 
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lepsze zarządzanie danymi morskimi, 
zaproponowane w komunikacie 
zatytułowanym „Wiedza o morzu 2020”, 
COM (2010) 461, oraz proponowane 
rozporządzenie ustanawiające program na 
rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej 
polityki morskiej, COM (2010 )494, 
uwzględniły potrzebę zapewnienia 
odpowiedniego monitorowania zagrożeń 
zanieczyszczeniem, aby ustalić odpowiedni 
przebieg działań w odpowiednim czasie;

Or. en

Poprawka 23
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. domaga się, aby Komisja przygotowała 
wniosek, dzięki któremu naukowa wiedza 
tworzona przez operatorów pracujących 
na morzu na mocy publicznego 
zezwolenia będzie udostępniana
odpowiednim władzom stosującym normy 
i protokoły opracowane w ramach 
inicjatywy„Wiedza o morzu 2020”, aby 
ułatwić publiczną kontrolę i lepiej 
zrozumieć środowisko morskie;

Or. en

Poprawka 24
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa przedsiębiorstwa naftowe i 
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gazowe do przeznaczenia 5% funduszy na 
badania i rozwój na nowe technologie w 
zakresie zapobiegania wypadkom i 
naprawiania ich skutków; podkreśla, że 
wszelkie technologie reagowania na 
katastrofy zanim zostaną dodane do 
zatwierdzonego planu awaryjnego muszą 
zostać przetestowane, ocenione i 
zatwierdzone w niezależny sposób; 

Or. en

Poprawka 25
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. sugeruje, aby spisy zasobów EMSA 
przeznaczonych na reagowanie powinny 
zestawiać wszystkie odpowiednie zasoby 
publiczne i sektorowe, tak aby EMSA 
mogła pełnić rolę koordynacyjną, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, w przypadku 
poważnego wypadku;

Or. en

Poprawka 26
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. proponuje, aby dostępny sprzęt służący 
do tamowania wszelkich ewentualnych 
wycieków stanowił ważny element planów 
awaryjnych i znajdował się niedaleko 
instalacji, aby móc szybko wprowadzić go 
do akcji w razie poważnego wypadku;
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Or. en

Poprawka 27
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa przedsiębiorstwa do dalszego 
odkładania funduszy na badania i rozwój 
nowych technologii w zakresie 
zapobiegania wypadkom i naprawiania 
ich skutków; podkreśla, że wszelkie 
technologie reagowania na katastrofy 
zanim zostaną dodane do zatwierdzonego 
planu awaryjnego muszą zostać 
przetestowane, ocenione i zatwierdzone w 
niezależny sposób; 

Or. en

Poprawka 28
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. opowiada się za ścisła kontrolą i 
ciągłym testowaniem dyspergatorów 
chemicznych, zarówno po to, aby 
zagwarantować, że będą one odpowiednie 
w przypadku wycieku, jak i żeby uniknąć 
konsekwencji dla zdrowia publicznego i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 29
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich i 
odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe 
mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich i 
odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe
i gazowe mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

Or. en

Poprawka 30
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich i 
odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe 
mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

4. jest zdania, że zasięg dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko
należy rozszerzyć tak, aby móc stosować 
zasadę „zanieczyszczający płaci” i zasadę 
rygorystycznej odpowiedzialności do 
wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich i 
odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe
i gazowe mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wszystkie
wyrządzone szkody;

Or. en

Poprawka 31
Sabine Wils
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich 
i odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe 
mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich 
i odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe 
i gazowe mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody 
i pokrywały w całości, bez górnej granicy 
kwoty, koszty ewentualnych szkód, 
zabezpieczonych przez rezerwy tworzone 
przez operatorów;

Or. de

Poprawka 32
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko powinna 
wprowadzać wymóg rygorystycznego 
stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci” do wszelkich szkód ekologicznych 
wyrządzanych na wodach morskich i 
odbijających się na różnorodności 
biologicznej, aby przedsiębiorstwa naftowe 
mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

4. jest zdania, że zasięg dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko
należy rozszerzyć tak, aby móc stosować 
zasadę „zanieczyszczający płaci” i zasadę 
pełnej odpowiedzialności do wszelkich 
szkód ekologicznych wyrządzanych na 
wodach morskich i odbijających się na 
różnorodności biologicznej, aby 
przedsiębiorstwa naftowe i gazowe mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za
wszystkie wyrządzone szkody;

Or. en
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Poprawka 33
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu tej dyrektywy w 
celu objęcia jej zakresem wszystkich wód 
morskich UE zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie strategii morskiej;

5. uważa dyrektywę w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko za 
bardzo złożony akt prawny; domaga się, 
aby wszelkim proponowanym zmianom 
towarzyszyła dogłębna ocena wpływu; 
domaga się przeglądu tej dyrektywy w celu 
objęcia jej zakresem wszystkich wód 
morskich UE zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie strategii morskiej;

Or. en

Poprawka 34
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko obniżyła progi szkodliwości 
oraz unikała ustalania pułapów 
prowadzących do zwalniania 
zanieczyszczających z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone na wodach 
morskich;

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko stosowała system pełnej
odpowiedzialności obejmujący wszystkie
szkody wyrządzone w wodach morskich i 
różnorodności biologicznej bez względu 
na pułapy wynikające z wzajemnych 
gwarancji lub ubezpieczenia;

Or. en

Poprawka 35
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko obniżyła progi szkodliwości 
oraz unikała ustalania pułapów 
prowadzących do zwalniania 
zanieczyszczających z odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone na wodach 
morskich;

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko obniżyła progi szkodliwości 
oraz unikała ustalania pułapów 
prowadzących do zwalniania 
zanieczyszczających z odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone na wodach 
morskich i sugeruje podjęcie dialogu 
z zakładami ubezpieczeń na temat 
obowiązkowych systemów ubezpieczeń 
obowiązujących w całej UE w celu 
zagwarantowania egzekwowania 
odpowiedzialności;

Or. de

Poprawka 36
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko obniżyła progi szkodliwości 
oraz unikała ustalania pułapów 
prowadzących do zwalniania 
zanieczyszczających z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone na wodach 
morskich;

6. wzywa Komisję, by w ramach 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko stosowała system pełnej
odpowiedzialności obejmujący wszystkie
szkody wyrządzone w wodach morskich i 
różnorodności biologicznej bez względu 
na pułapy wynikające z wzajemnych 
gwarancji lub umowy ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 37
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6 a. jest zdania, że Komisja powinna 
zbadać, czy możliwe jest utworzenie 
w ramach odpowiedzialności za 
środowisko funduszu kompensacyjnego 
na wypadek katastrof spowodowanych 
wyciekiem ropy naftowej, obejmującego 
prawnie wiążące przepisy dotyczące 
zabezpieczenia finansowego;

Or. de

Poprawka 38
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że przed odwiertem należy 
jednoznacznie określić strony 
odpowiedzialne finansowo;

Or. en

Poprawka 39
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
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związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą 
one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, 
takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;

związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, w tym szkodą spowodowaną 
incydentami o dużym wpływie i niskiej 
prawdopodobności, niezależnie od tego, 
czy będą one gwarantowane za pomocą
obowiązkowych systemów wzajemnych 
gwarancji w przemyśle, takich jak OPOL, 
czy też za pomocą obowiązkowych 
ubezpieczeń;

Or. en

Poprawka 40
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą 
one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, 
takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
związanych ze szczególną działalnością, 
jaką zamierzają prowadzić oraz 
ewentualną szkodą, jaka mogą wyrządzić
w środowisku, niezależnie od tego, czy 
będą one gwarantowane za pomocą 
systemów wzajemnych gwarancji w 
przemyśle, takich jak OPOL, czy też za 
pomocą obowiązkowych ubezpieczeń;

Or. en

Poprawka 41
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą 
one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, 
takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia i na wszystkich 
etapach realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie, działania operacyjne i 
likwidacja) od podmiotów gospodarczych 
na rynku gazu i ropy naftowej powinno się 
wymagać udowodnienia, że posiadają 
odpowiednie ubezpieczenie lub inne 
gwarancje finansowe pozwalające na 
naprawienie szkody i wypłatę 
odszkodowań związanych z wywołaną 
szkodą w środowisku, niezależnie od tego, 
czy będą one gwarantowane za pomocą 
systemów wzajemnych gwarancji w 
przemyśle, takich jak OPOL, czy też za 
pomocą obowiązkowych ubezpieczeń;

Or. en

Poprawka 42
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą 
one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, 
takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;

7. uważa, że w ramach procedury 
udzielania zezwolenia i w okresie działań 
operacyjnych od podmiotów 
gospodarczych na rynku gazu i ropy 
naftowej powinno się wymagać 
udowodnienia, że posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie lub inne gwarancje 
finansowe pozwalające na naprawienie 
szkody i wypłatę odszkodowań 
związanych z wywołaną szkodą w 
środowisku, niezależnie od tego, czy będą 
one gwarantowane za pomocą systemów 
wzajemnych gwarancji w przemyśle, 
takich jak OPOL, czy też za pomocą 
obowiązkowych ubezpieczeń;
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Or. en

Poprawka 43
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że chociaż w zasadzie 
gwarancji finansowych można dostarczyć 
poprzez ubezpieczenie lub wzajemne 
gwarancje, należy upewnić się, że 
operatorzy wykazują się posiadaniem 
gwarancji finansowych na pokrycie 
ogólnego kosztu usuwania zanieczyszczeń 
i wypłatę odszkodowań w przypadku 
poważnej katastrofy, oraz że zagrożenia i 
odpowiedzialność nie spadają na mniejsze 
przedsiębiorstwa, co do których istnieje 
większe prawdopodobieństwo, że ogłoszą 
niewypłacalność w razie wypadku; wzywa 
do utworzenia wspólnych systemów, aby 
utrzymać środki zachęcające do unikania 
zagrożeń i spełniania możliwie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa w 
indywidualnych operacjach;

Or. en

Poprawka 44
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. dostrzega zalety wspólnych funduszy, 
takich jak OPOL na Morzu Północnym, 
oraz korzyści wynikające z utworzenia 
takich funduszy dla każdego obszaru 
morskiego UE; postuluje obowiązkowe 
członkostwo operatorów zapewniające 
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pewność prawną, co będzie stanowić 
mechanizm ochronny mający na celu 
uspokojenie obaw państw członkowskich, 
sektora morskiego, zwłaszcza rybaków, i 
podatników;

Or. en

Poprawka 45
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. sugeruje, by państwa członkowskie 
przyjęły zestaw środków wprowadzających
kary za zaniedbania we wdrażaniu zasad 
bezpieczeństwa;

9. sugeruje, by państwa członkowskie, 
oprócz cofnięcia pozwolenia dla instalacji 
jako najsurowszego środka, przyjęły 
ponadto inne stosowne środki 
wprowadzające kary za zaniedbania we 
wdrażaniu zasad bezpieczeństwa i zleciły 
dokonywanie regularnych kontroli 
opartych na jednolitych metodach w całej 
UE;

Or. de

Poprawka 46
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. sugeruje, by państwa członkowskie 
przyjęły zestaw środków wprowadzających 
kary za zaniedbania we wdrażaniu zasad
bezpieczeństwa;

9. sugeruje, by państwa członkowskie 
przyjęły zestaw środków wprowadzających 
kary za zaniedbania i brak zgodności we 
wdrażaniu legislacji i regulacji 
dotyczących bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do rozpoczęcia debaty 
nad regulacjami w sprawie 
odpowiedzialności za szkody 
spowodowane w środowisku i gwarancji 
finansowych, która obejmowałaby 
również kraje trzecie;

Or. lt

Poprawka 48
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu
(poszukiwanie, działania operacyjne i 
likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia specjalnych wymogów dla 
ocen oddziaływania na środowisko w 
przypadku odwiertów głębinowych;

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu
(poszukiwanie, działania operacyjne i 
likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia specjalnych wymogów dla 
ocen oddziaływania na środowisko w 
przypadku odwiertów głębinowych i 
przesyłu podwodnymi rurociągami 
znajdującymi się na dnie morskim lub pod 
nim;

Or. en

Poprawka 49
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie, działania operacyjne i 
likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia specjalnych wymogów dla 
ocen oddziaływania na środowisko w 
przypadku odwiertów głębinowych;

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie i działania operacyjne), 
domaga się również wprowadzenia 
specjalnych wymogów dla ocen 
oddziaływania na środowisko w przypadku 
odwiertów głębinowych; ponadto uważa, 
że Komisja powinna zapewnić, że oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczące 
projektów na morzu, zatwierdzone przez 
organy krajowe, obejmują również 
procedury, których podmioty gospodarcze 
muszą przestrzegać na etapie likwidacji;

Or. it

Poprawka 50
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw 
w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie, działania operacyjne 
i likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia specjalnych wymogów dla 
ocen oddziaływania na środowisko 
w przypadku odwiertów głębinowych;

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw 
w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie, działania operacyjne 
i likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia zakazu odwiertów 
głębinowych ze względu na wymykające 
się spod kontroli zagrożenia;

Or. de
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Poprawka 51
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się rozszerzenia dyrektyw w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, aby objąć nimi wszystkie 
etapy realizacji projektów na morzu 
(poszukiwanie, działania operacyjne i 
likwidacja), domaga się również 
wprowadzenia specjalnych wymogów dla 
ocen oddziaływania na środowisko w 
przypadku odwiertów głębinowych;

10. domaga się, aby Komisja zadbała o 
pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko przez 
wszystkie państwa członkowskie, która już 
obejmuje eksploatację podmorskich złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego;

Or. en

Poprawka 52
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10 a. ze względu na zbyt dużą wrażliwość 
ekosystemu Arktyki domaga się 
wprowadzenia dla przedsiębiorstw 
posiadających główną siedzibę na 
terytorium UE zakazu eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w Arktyce; 

Or. de

Poprawka 53
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10a. domaga się przeprowadzania oceny 
wpływu na środowisko również w ramach 
planów reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, a w szczególności w 
odniesieniu do stosowania dyspergatorów 
chemicznych; wzywa Komisję do 
zapewnienia bardziej szczegółowych 
badań nad wpływem takich środków 
chemicznych w ramach programów 
badawczych UE, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba;

Or. en

Poprawka 54
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. wzywa Komisję do rozpatrzenia 
obecnych ram regulacyjnych dotyczących 
likwidacji istniejącej infrastruktury 
wiertniczej i do dokładnego określenia –
jeżeli okaże się to konieczne, to w formie 
przepisów prawnych – odpowiedzialności 
operatorów za zapewnienie bezpiecznego 
usunięcia takiej infrastruktury oraz 
odpowiedzialności za wszelkie szkody w 
środowisku wyrządzone w wyniku 
likwidacji platformy wiertniczej lub po jej 
likwidacji;

Or. en

Poprawka 55
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do ponownego 
rozpatrzenia wniosku w sprawie 
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych z 
niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu o 
platformy wiertnicze;

11. wzywa Komisję do ponownego 
rozpatrzenia wniosku w sprawie 
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych z 
niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu o 
platformy wiertnicze i podmorskie 
rurociągi znajdujące się na dnie morza 
lub pod nim;

Or. en

Poprawka 56
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do ponownego 
rozpatrzenia wniosku w sprawie
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych z 
niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu o 
platformy wiertnicze;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
uzasadnienie Komisji w sprawie przeglądu 
dyrektywy 96/82/WE, w którym Komisja 
oświadcza, że dokona oceny 
najwłaściwszego sposobu wzmocnienia 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska;

Or. it

Poprawka 57
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do ponownego 11. wzywa Komisję do ponownego 
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rozpatrzenia wniosku w sprawie 
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych 
z niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu 
o platformy wiertnicze;

rozpatrzenia wniosku w sprawie
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych 
z niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu 
o platformy wiertnicze i objęcia wszystkich 
faz od poszukiwań złóż ropy naftowej 
i gazu do uruchomienia odwiertu;

Or. de

Poprawka 58
Martin Callanan

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do ponownego 
rozpatrzenia wniosku w sprawie 
poważnych awarii przemysłowych: 
kontrola zagrożeń związanych z 
niebezpiecznymi substancjami (SEVESO 
III) w celu rozszerzenia jego zakresu o 
platformy wiertnicze;

11. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości rozszerzenia solidnych zasad
zawartych w legislacji w celu kontroli
zagrożeń na lądzie (SEVESO II i III) na 
legislację dotyczącą eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego;

Or. en

Poprawka 59
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie rozszerzenia mandatu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu (EMSA) na przypadki 
zanieczyszczenia wód morskich przez inne 
źródła niż statki, w szczególności przez 
morskie instalacje wydobywcze ropy 

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie rozszerzenia mandatu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
na Morzu (EMSA) na przypadki 
zanieczyszczenia wód morskich przez inne 
źródła niż statki, w szczególności przez 
morskie instalacje wydobywcze ropy 



AM\868123PL.doc 31/40 PE465.013v01-00

PL

naftowej i gazu; jest zdania, że powinien 
on również obejmować instalacje ruchome 
i transportowe, a także terminale 
rurociągów; wspiera wniosek Komisji o 
odpowiednie dostosowanie budżetu oraz 
poziomu kadr EMSA do wykonywania 
nowych zadań;

naftowej i gazu; jest zdania, że powinien 
on również obejmować instalacje ruchome 
i transportowe, a także terminale 
rurociągów; wspiera wniosek Komisji o 
odpowiednie dostosowanie budżetu oraz 
poziomu kadr EMSA do wykonywania 
nowych zadań; uważa, że można by 
rozszerzyć mandat EMSA, aby zapewnić 
niezależne kontrole stron trzecich w 
zakresie ocen wpływu na środowisko i 
wydawania zezwoleń na eksploatację 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, a także okresowe inspekcje 
operatorów;

Or. en

Poprawka 60
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12 a. stwierdza, że wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego spod dna 
morskiego nawet przy wszystkich 
środkach bezpieczeństwa i podczas 
zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji 
instalacji powoduje stałe zanieczyszczenie 
obszarów morskich ropą naftową oraz 
przedostawanie się gazu wydobywanego 
z podmorskich złóż do morza i atmosfery;

Or. de

Poprawka 61
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 13
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Projekt opinii Poprawka

13. zwraca uwagę, że eksploatacja 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest wyłączona z głównych 
przepisów dyrektywy w sprawie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych; sugeruje,
by europejskie biuro IPPC zdefiniowało 
wzorcowe praktyki w zakresie działań 
związanych z eksploatacją złóż
węglowodorów na morzu.

13. zwraca uwagę, że eksploatacja 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest wyłączona z głównych 
przepisów dyrektywy w sprawie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych; sugeruje,
aby Komisja dodała do załącznika I pkt 
1.5 „eksploatację podmorskich złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego” jako część 
pierwszego przeglądu podejścia, które ma 
zostać zrealizowane do 31 grudnia 
2011 r., i sugeruje, aby europejskie biuro 
IPPC zdefiniowało wzorcowe praktyki w 
zakresie działań związanych z eksploatacją
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu;

Or. en

Poprawka 62
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. zwraca uwagę, że eksploatacja 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest wyłączona z głównych 
przepisów dyrektywy w sprawie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych; sugeruje, 
by europejskie biuro IPPC zdefiniowało 
wzorcowe praktyki w zakresie działań 
związanych z eksploatacją złóż 
węglowodorów na morzu.

13. sugeruje, by europejskie biuro IPPC 
zdefiniowało wzorcowe praktyki w 
zakresie działań związanych z eksploatacją 
złóż węglowodorów na morzu;

Or. it

Poprawka 63
Martin Callanan
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Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. zwraca uwagę, że eksploatacja 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest wyłączona z głównych 
przepisów dyrektywy w sprawie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych; sugeruje, 
by europejskie biuro IPPC zdefiniowało 
wzorcowe praktyki w zakresie działań 
związanych z eksploatacją złóż 
węglowodorów na morzu.

13. zwraca uwagę, że eksploatacja 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest celowo wyłączona z 
głównych przepisów dyrektywy w sprawie 
emisji zanieczyszczeń przemysłowych, 
ponieważ zanieczyszczenia powstające na 
morzu różnią się bardzo od zanieczyszczeń 
na lądzie, dlatego że paliwo jest „surowe” 
i jeszcze nie zostało znormalizowane, jak 
paliwo na lądzie; uznaje, że przepisy 
dotyczące zanieczyszczeń powstających na 
morzu już istnieją w ramach innych 
przepisów prawnych dotyczących 
wszystkich aspektów operacji, jakie 
mogłyby mieć wpływ na środowisko;

Or. en

Poprawka 64
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Partnerstwa z krajami trzecimi na rzecz 
bezpieczeństwa na morzu
13a. popiera wolę Komisji nasilenia 
dialogu z sąsiadami UE na temat 
bezpieczeństwa na morzu w celu 
określenia nowych wspólnych środków 
egzekwowania prawa, takich jak inspekcje 
instalacji; popiera pomysł Komisji, aby 
stymulować tworzenie regionalnych forów 
i inicjatyw właściwych władz krajowych 
Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i 
Morza Bałtyckiego;

Or. en
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Poprawka 65
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13c. uważa, że przy wydawaniu zezwoleń 
na wody UE powinno się wymagać od 
wszystkich przedsiębiorstw, aby spełniały 
te same wysokie standardy przy 
prowadzeniu działalności poza wodami 
morskimi UE;

Or. en

Poprawka 66
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. domaga się, aby te same wysokie 
standardy w zakresie środowiska były 
stosowane do podmorskiej eksploatacji 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w 
krajach trzecich;

Or. en

Poprawka 67
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kompleksowego przeglądu wymogów 
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dotyczących uzyskiwania pozwoleń na 
poszukiwanie i wydobywanie 
węglowodorów na morzu, oraz, w 
stosownych przypadkach, do 
przedstawienia wniosków w sprawie 
ujednolicenia minimalnych wymogów na 
szczeblu UE, w tym niezależnych kontroli 
stron trzecich, aby zapewnić 
transparentność i jawność praktyk w 
dziedzinie ochrony środowiska i 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktu 
interesów;

Or. en

Poprawka 68
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje, które mają na celu 
wprowadzenie w stosunku do operatorów 
unijnych wymogu spełniania europejskich 
norm dotyczących działalności poza UE;

Or. en

Poprawka 69
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13c. wzywa do ogłoszenia moratorium na 
poszukiwanie i wydobywanie 
węglowodorów na morzu w Arktyce ze 
względu na wrażliwość tego wyjątkowego 
środowiska naturalnego;
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Or. en

Poprawka 70
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wspólne zobowiązania z państwami 
trzecimi i na szczeblu międzynarodowym
13a. wzywa Komisję do dołożenia starań, 
aby europejskie przedsiębiorstwa 
przyjmowały wiążące i przejrzyste 
zobowiązania, które muszą być stosowane 
również poza  europejskimi wodami 
terytorialnymi;

Or. de

Poprawka 71
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13 c. popiera cel wyznaczony przez 
Komisję polegający na stworzeniu 
globalnego systemu ustanawiającego 
wspólne cele w zakresie bezpieczeństwa 
i zrównoważenia morskiej działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej i wzywa 
Komisję, aby zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak i we współpracy 
z państwami sąsiadującymi podejmowała 
działania na rzecz wspólnych wysokich 
norm bezpieczeństwa;

Or. de
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Poprawka 72
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. stwierdza, że niektóre 
przedsiębiorstwa naftowe i gazowe 
działają według innych norm 
bezpieczeństwa zarównano obszarze UE, 
jak i na świecie, w zależności od 
krajowych wymogów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 73
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. domaga się przeglądu ram prawnych 
dotyczących sektora naftowego i 
gazowego, aby najlepsze praktyki stały się 
normą przy wszystkich operacjach w całej 
UE;

Or. en

Poprawka 74
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13c. z zadowoleniem przyjmuje sugestię 
Komisji, aby państwa członkowskie 
wymagały od przedsiębiorstw z siedzibą w 
UE stosowania norm UE we wszystkich 
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operacjach na całym świecie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy z państwami sąsiednimi nad 
zapewnieniem równie surowych norm 
bezpieczeństwa na wodach graniczących z 
wodami UE;

Or. en

Poprawka 75
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13d. stwierdza, że ostatnie sprawozdanie 
służb zdrowia i bezpieczeństwa 
Zjednoczonego Królestwa na temat 
warunków pracy na Morzu Północnych 
pokazuje, że liczba ran śmiertelnych i 
poważnych podwoiła się w ostatnim roku, 
a liczba znacznych wycieków 
węglowodorów wzrosła o jedną trzecią;

Or. en

Poprawka 76
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wzywa Komisję, mając na uwadze 
fakt, że obecne normy oceny wpływu na 
środowisko nie zapewniają pełnej 
obiektywności procedury, do ponownej 
oceny przepisów prawnych dotyczących 
oceny wpływu na środowisko i 
ustanowienia, że procedury oceny wpływu 
na środowisko należy powierzać 
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ekspertom finansowo niezależnym od 
klienta;

Or. lt

Poprawka 77
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wzywa Komisję do nasilenia dialogu i 
współpracy z krajami sąsiadującymi z UE 
w zakresie bezpieczeństwa na morzu, aby 
określić nowe wspólne środki 
egzekwowania prawa, takiej jak inspekcje 
instalacji, szczególnie poprzez rozwinięcie 
sieci właściwych władz krajowych na 
Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i 
Morzu Bałtyckim lub w oparciu o 
istniejące struktury współpracy, takie jak 
Unia na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 78
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13 a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu odnośnego prawodawstwa 
celem wprowadzenia zakazu prowadzenia 
poszukiwań złóż i wykonywania
odwiertów na morzu na obszarze 
położonym w odległości mniejszej niż 80 
km od parków narodowych i morskich 
rezerwatów przyrody;
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Or. it

Poprawka 79
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13 b. wzywa Komisję, aby podczas 
dokonywania oceny oddziaływania 
projektów na morzu uwzględniła 
negatywny wpływ eksploatacji 
podmorskich złóż węglowodorów na 
turystykę na obszarach, których to 
dotyczy;

Or. it


