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Amendamentul 1
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției și de principiul 
acțiunii preventive, cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

Or. en

Amendamentul 2
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale, 
inclusiv transferul în condiții de siguranță 
prin conducte subacvatice situate pe/sub 
fundul mării; în acest context, salută 
dorința Comisiei de a acoperi lacunele din 
legislația existentă a UE;
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Or. en

Amendamentul 3
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la toate
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască și, după 
caz, să modifice legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la acele 
aspecte ale extracției și explorării offshore 
de petrol și de gaze naturale pe teritoriile 
sale pentru care sunt necesare schimbări; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

Or. it

Amendamentul 4
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic trebuie să 
determine UE să-și revizuiască urgent și în 
amănunt legislația, ținând seama de 
principiul precauției, cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi lacunele din legislația existentă a 
UE;

1. constată că scurgerile de petrol 
provenite de la platforma Deepwater 
Horizon din Golful Mexic au determinat
UE și statele membre să-și revizuiască 
urgent legislația și reglementările 
corespunzătoare cu privire la toate 
aspectele extracției și explorării offshore de 
petrol și de gaze naturale pe teritoriile sale; 
în acest context, salută dorința Comisiei de 
a acoperi urgent lacunele din legislația 
existentă a UE;
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Or. en

Amendamentul 5
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că accidentele cauzate de 
platformele petroliere și de gaz au
consecințe transfrontaliere și, prin 
urmare, justifică acțiunea UE de a 
preveni și de a atenua astfel de accidente;

Or. en

Amendamentul 6
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că operațiunile offshore în 
domeniul petrolier și gazier au loc din ce 
în ce mai mult în medii extreme și există 
potențialul ca ele să aibă în viitor 
consecințe majore și devastatoare pentru 
mediul și economia zonelor marine și de 
coastă;

Or. en

Amendamentul 7
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște faptul că există deja o 
rețea de regimuri și cele mai bune practici 
și consideră că un singur act legislativ al 
UE specific riscă să destabilizeze actuala 
rețea a regimurilor, precum și să distragă 
atenția de la cele mai bune practici, să le 
duplice sau să le compromită;

Or. en

Amendamentul 8
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. sprijină dorința Comisiei de a 
armoniza standardele minime în cadrul 
UE; consideră că preocupările privind 
siguranța și mediul ar trebui să fie 
integrate în toată legislația, iar cele mai 
înalte standarde de siguranță și de mediu 
aplicate în toate domeniile activităților 
petroliere și gaziere offshore;

Or. en

Amendamentul 9
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. avertizează, cu toate acestea, că 
eficiența legislației depinde în cele din 
urmă de competența autorităților și a 
organelor naționale și europene 
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competente de a pune în aplicare, de a 
gestiona și de a asigura respectarea 
legislației aplicabile; consideră că 
Comisia ar trebui să fie vigilentă în 
asigurarea respectării legislației de către 
autoritățile statelor membre;

Or. en

Amendamentul 10
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că ar trebui acordată o 
atenție deosebită zonei arctice, ca urmare 
a fragilității și a importanței sale în 
atenuarea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 11
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să instituie un sistem UE de 
„monitorizare a controlorilor”;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă;

Or. it

Amendamentul 12
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să instituie un sistem UE de 
„monitorizare a controlorilor”;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să promoveze o mai bună coordonare 
între autoritățile naționale competente, 
astfel încât să îmbunătățească 
schimburile de bune practici și să 
optimizeze procedurile de autorizare;

Or. it

Amendamentul 13
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să instituie un sistem UE de 
„monitorizare a controlorilor”;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice cooperarea reciprocă efectivă și 
să instituie un sistem UE de „monitorizare 
a controlorilor” pentru a garanta 
independența activității de supraveghere; 
rolul de supraveghere cel mai important 
ar trebui exercitat de UE;

Or. de

Amendamentul 14
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să instituie un sistem UE de

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă, 
însă este preocupat de faptul că un 
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„monitorizare a controlorilor”; „controlor al controlorilor” la nivelul UE 
nu ar putea aduce suficientă valoare 
adăugată pentru a justifica acapararea 
unor resurse limitate de reglementare de 
la autoritățile naționale competente; cu 
toate acestea, colectarea datelor, schimbul 
de cele mai bune practici și coordonarea 
resurselor de intervenție ar trebui 
realizate la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 15
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă efectivă 
și să instituie un sistem UE de 
„monitorizare a controlorilor”;

2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
consolideze metodele de control și 
cooperarea reciprocă efectivă și să instituie 
un sistem UE de „monitorizare a 
controlorilor” pe baza normelor minime de 
securitate obligatorii ale UE;

Or. en

Amendamentul 16
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să realizeze, 
împreună cu statele membre, armonizarea 
diferitelor standarde de siguranță pentru 
a stabili un standard minim cât mai 
ridicat, astfel încât să se poată asigura cea 
mai mare protecție posibilă în caz de 
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accident și, în același timp, certitudine 
juridică întreprinderii;

Or. de

Amendamentul 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este convins că cooperarea extinsă și 
activă cu țările terțe (în special cu cele 
care au o frontieră maritimă comună cu 
Uniunea Europeană) este, de asemenea, 
necesară în vederea garantării unei 
protecții a mediului corespunzătoare și a 
stării acceptabile a mărilor în contextul 
explorării, extracției și transportului 
petrolului și gazelor;

Or. lt

Amendamentul 18
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o forță UE de protecție civilă, 
bazată pe mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii, integrând mecanisme specifice 
care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore;

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o forță UE de protecție civilă, 
bazată pe mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii, integrând mecanisme specifice 
care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore, inclusiv conductele subacvatice 
de petrol/gaz situate pe/sub fundul mării;

Or. en
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Amendamentul 19
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o forță UE de protecție civilă, 
bazată pe mecanismul de protecție civilă 
al Uniunii, integrând mecanisme specifice 
care să permită UE să facă față poluărilor
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore;

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o strategie de răspuns 
coordonată a UE, care să integreze 
diversele tehnologii deja disponibile în 
statele membre care pot fi utilizate în 
cazul poluărilor masive provocate de 
instalațiile petroliere offshore;

Or. it

Amendamentul 20
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o forță UE de protecție civilă, 
bazată pe mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii, integrând mecanisme specifice 
care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore;

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil 
pentru a crea o forță UE de protecție civilă, 
bazată pe mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii, și, împreună cu statele membre, 
să elaboreze un plan de acțiune 
europeană, integrând mecanisme specifice 
care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore;

Or. de

Amendamentul 21
Martin Callanan
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. repetă apelul său adresat Comisiei de a 
face propuneri cât mai curând posibil
pentru a crea o forță UE de protecție 
civilă, bazată pe mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii, integrând mecanisme 
specifice care să permită UE să facă față 
poluărilor masive provocate de instalațiile 
petroliere offshore;

3. invită Comisia să estimeze dacă este 
necesar să se facă propuneri pentru 
crearea unei forțe UE de protecție civilă 
care să permită UE să facă față poluărilor 
masive provocate de instalațiile petroliere 
offshore, recunoscând că un astfel de 
eveniment nu a avut loc în apele UE și că, 
eventual, ar fi mai bine ca resursele să fie 
direcționate în altă parte;

Or. en

Amendamentul 22
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să se asigure că o 
gestionare mai bună a datelor privind 
mediul marin, propusă în cadrul 
Comunicării intitulate „Cunoașterea 
mediului marin 2020”, COM(2010)461, și 
al Propunerii de regulament de instituire 
a unui program de susținere a continuării 
dezvoltării unei politici maritime 
integrate, COM(2010)494, ia în 
considerare necesitatea de a garanta 
monitorizarea corespunzătoare a 
amenințărilor de poluare în vederea 
determinării măsurilor adecvate în timp 
util;

Or. en

Amendamentul 23
Esther de Lange
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere prin care să se prevadă ca 
cunoștințele științifice obținute de 
operatori offshore care lucrează sub 
licență publică să fie puse la dispoziția 
autorităților responsabile pe baza unor 
standarde și protocoale elaborate în 
contextul „Cunoașterii mediului 
marin 2020”, în vederea facilitării 
controlului public și unei mai bune 
înțelegeri a mediului marin;

Or. en

Amendamentul 24
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită companiilor petroliere și 
gaziere să dedice 5 % din fondurile de 
cercetare și dezvoltare pentru noi 
tehnologii de prevenire și remediere a 
accidentelor; subliniază faptul că înainte 
de adăugarea unor tehnologii de răspuns 
la dezastre la un plan de urgență aprobat, 
acestea trebuie să fie testate, evaluate și 
autorizate independent;

Or. en

Amendamentul 25
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sugerează ca inventarele EMSA 
privind resursele afectate intervențiilor să 
includă toate resursele publice și 
industriale relevante, astfel încât EMSA 
să fie cea mai în măsură să asigure un rol 
de coordonare, dacă este necesar, în cazul 
unui incident major;

Or. en

Amendamentul 26
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. sugerează ca echipamentele 
disponibile pentru stoparea oricăror 
scurgeri posibile să constituie o parte 
esențială a planurilor de intervenție, iar 
astfel de echipamente să fie disponibile în 
apropierea instalațiilor, pentru a permite 
montarea lor în timp util în caz de 
accident major;

Or. en

Amendamentul 27
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă companiile să continue să 
dedice fonduri cercetării și dezvoltării de 
noi tehnologii de prevenire și remediere a 
accidentelor; subliniază faptul că înainte 
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de adăugarea unor tehnologii de răspuns 
la dezastre la un plan de urgență aprobat, 
acestea trebuie să fie testate, evaluate și 
autorizate independent;

Or. en

Amendamentul 28
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. recomandă controlul strict și testarea 
continuă a agenților de dispersie, atât 
pentru a asigura caracterul lor adecvat în 
cazul unei scurgeri, cât și pentru a evita 
implicațiile asupra sănătății publice și 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 29
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe 
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere să poată fi trase la 
răspundere pentru orice daune pe care le 
aduc;

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe 
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere și gaziere să poată fi 
trase la răspundere pentru orice daune pe 
care le aduc;

Or. en
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Amendamentul 30
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere să poată fi trase la 
răspundere pentru orice daune pe care le 
aduc;

4. consideră că domeniul de aplicare al
Directivei privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător (DRMI) ar trebui să fie 
extins astfel încât principiul „poluatorul 
plătește” și responsabilitatea obiectivă să 
se aplice în cazul tuturor daunelor aduse 
apelor marine și biodiversității marine, 
astfel încât companiile petroliere să poată 
fi trase la răspundere pentru orice și toate 
daunele pe care le aduc;

Or. en

Amendamentul 31
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe 
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere să poată fi trase la 
răspundere pentru orice daune pe care le 
aduc;

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe 
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere și de gaze să poată fi 
trase la răspundere pentru orice daune pe 
care le aduc și să acopere în întregime 
potențialele daune fără stabilirea unei 
limite superioare, lucru care ar trebui 
asigurat prin crearea de rezerve de către 
companiile de exploatare;

Or. de
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Amendamentul 32
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(DRMI) ar trebui să aplice cu strictețe
principiul „poluatorul plătește” în cazul 
tuturor daunelor aduse apelor marine și 
biodiversității marine, astfel încât 
companiile petroliere să poată fi trase la 
răspundere pentru orice daune pe care le 
aduc;

4. consideră că domeniul de aplicare al
Directivei privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător (DRMI) ar trebui să fie 
extins astfel încât principiul „poluatorul 
plătește” și responsabilitatea obiectivă să 
se aplice în cazul tuturor daunelor aduse 
apelor marine și biodiversității marine, 
astfel încât companiile petroliere să poată 
fi trase la răspundere pentru orice și toate 
daunele pe care le aduc;

Or. en

Amendamentul 33
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită revizuirea DRMI astfel încât 
domeniul său de aplicare să fie extins la 
toate apele UE, asemenea Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin 
(DCSMM);

5. consideră că DRMI este un act 
legislativ foarte complex; solicită ca toate 
amendamentele propuse să fie însoțite de 
o evaluare a impactului amănunțită;
solicită revizuirea DRMI astfel încât 
domeniul său de aplicare să fie extins la 
toate apele UE, asemenea Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin 
(DCSMM);

Or. en
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Amendamentul 34
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să evite 
plafoanele, care ar determina exonerarea 
poluatorilor de un regim strict de stabilire 
a responsabilității pentru daunele aduse 
apelor marine;

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să pună 
în aplicare un regim strict de stabilire a 
responsabilității pentru toate daunele aduse 
apelor și biodiversității marine, indiferent 
de plafoanele care decurg din mutualizare 
sau din garanția de asigurare;

Or. en

Amendamentul 35
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să evite 
plafoanele, care ar determina exonerarea 
poluatorilor de un regim strict de stabilire a 
responsabilității pentru daunele aduse 
apelor marine;

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să evite 
plafoanele, care ar determina exonerarea 
poluatorilor de un regim strict de stabilire a 
responsabilității pentru daunele aduse 
apelor marine și sugerează desfășurarea 
unui dialog cu companiile de asigurare pe 
tema sistemelor de asigurare obligatorii la 
nivel european pentru a garanta aplicarea 
răspunderii;

Or. de

Amendamentul 36
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să evite 
plafoanele, care ar determina exonerarea 
poluatorilor de un regim strict de stabilire 
a responsabilității pentru daunele aduse 
apelor marine;

6. solicită Comisiei ca, în cadrul DRMI, să 
reducă pragurile privind daunele și să pună 
în aplicare un regim strict de stabilire a 
responsabilității pentru toate daunele aduse 
apelor și biodiversității marine, indiferent
de plafoanele care decurg din mutualizare 
sau din garanția de asigurare;

Or. en

Amendamentul 37
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că Comisia ar trebui să 
verifice dacă, în cadrul răspunderii 
pentru mediul înconjurător, se poate 
institui un fond de compensare pentru 
catastrofele petroliere, care să cuprindă 
dispoziții obligatorii privind securitatea 
financiară;

Or. de

Amendamentul 38
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că părțile 
responsabile din punct de vedere 
financiar ar trebui să fie stabilite fără 
ambiguitate anterior efectuării forărilor;
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Or. en

Amendamentul 39
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu 
produse – fie prin sisteme de garanții 
mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu, 
inclusiv cele produse de incidente cu 
impact ridicat, cu o probabilitate scăzută –
fie prin sisteme de garanții mutuale 
obligatorii din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

Or. en

Amendamentul 40
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu 
produse – fie prin sisteme de garanții 
mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de activitățile 
specifice pe care le vor desfășura și 
eventualele daune de mediu care ar putea 
fi produse – fie prin sisteme de garanții 
mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
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prin asigurări obligatorii;

Or. en

Amendamentul 41
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu 
produse – fie prin sisteme de garanții 
mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare și în toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune), operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu 
produse – fie prin sisteme de garanții 
mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

Or. en

Amendamentul 42
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a demonstra că beneficiază de asigurări 
suficiente sau de alte garanții financiare 
pentru a asigura restaurarea și 
compensațiile legate de daunele de mediu 
produse – fie prin sisteme de garanții 

7. consideră că, în cadrul procedurii de 
autorizare și pe parcursul perioadei 
operaționale, operatorii din domeniul 
petrolier și gazier trebuie să aibă obligația 
de a dispune de asigurări suficiente sau de 
alte garanții financiare pentru a asigura 
restaurarea și compensațiile legate de 
daunele de mediu produse – fie prin 
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mutuale din sector, cum ar fi OPOL, fie 
prin asigurări obligatorii;

sisteme de garanții mutuale din sector, cum 
ar fi OPOL, fie prin asigurări obligatorii;

Or. en

Amendamentul 43
Bart Staes, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, în timp ce, în principiu, 
garanțiile financiare pot fi furnizate prin 
asigurări sau mutualizare industrială, este 
important să se asigure că operatorii fac 
dovada unor garanții suficiente pentru
acoperirea costului integral al curățării și 
despăgubirii în caz de dezastre majore și 
că riscurile și datoriile nu sunt 
externalizate unor companii mai mici, în 
cazul cărora probabilitatea de a declara 
faliment în caz de accident este mai mare; 
solicită ca regimurile comune să fie 
stabilite în așa fel încât să fie menținute 
stimulentele pentru evitarea riscurilor și 
pentru aplicarea celor mai înalte 
standarde de siguranță posibile în 
operațiuni individuale;

Or. en

Amendamentul 44
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște meritul fondurilor comune 
precum OPOL în Marea Nordului și al 
instituirii unor astfel de fonduri în fiecare 
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zonă maritimă a UE; solicită ca statutul 
de membru să devină obligatoriu pentru 
operatori în vederea garantării 
certitudinii juridice, astfel încât să se 
creeze un mecanism de siguranță 
conceput pentru a restabili încrederea 
statelor membre, a sectorului maritim, 
inclusiv a pescarilor în mod special, 
precum și a contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 45
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sugerează ca statele membre să adopte o 
serie de măsuri pentru a penaliza 
neglijențele legate de punerea în aplicare a 
normelor de securitate;

9. sugerează ca statele membre să adopte, 
pe lângă cele mai drastice măsuri sub 
forma retragerii autorizației pentru 
instalații, măsuri suplimentare pentru a 
penaliza neglijențele legate de punerea în 
aplicare a normelor de securitate și să 
dispună controale regulate care să aibă la 
bază metode armonizate la nivel 
european;

Or. de

Amendamentul 46
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sugerează ca statele membre să adopte o 
serie de măsuri pentru a penaliza 
neglijențele legate de punerea în aplicare a 
normelor de securitate;

9. sugerează ca statele membre să adopte o 
serie de măsuri pentru a penaliza 
neglijențele și cazurile de nerespectare 
legate de punerea în aplicare a legislației și 
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a reglementărilor privind securitatea;

Or. en

Amendamentul 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să inițieze o dezbatere 
cu privire la reglementările în domeniul
responsabilității pentru daunele aduse 
mediului și al garanțiilor financiare, care 
să includă, de asemenea, țările terțe;

Or. lt

Amendamentul 48
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în cazul 
activităților de forare în ape adânci;

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în cazul 
activităților de forare în ape adânci și al 
transferului de petrol/gaz prin conducte 
subacvatice situate pe/sub fundul mării;

Or. en
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Amendamentul 49
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în cazul 
activităților de forare în ape adânci;

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare și cea 
operațională) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în cazul 
activităților de forare în ape adânci;
consideră, de asemenea, că Comisia ar 
trebui să asigure că EIM pentru 
proiectele offshore aprobate de către 
autoritățile naționale includ și procedurile 
pe care operatorii trebuie să le urmeze 
pentru scoaterea din funcțiune; 

Or. it

Amendamentul 50
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în 
cazul activităților de forare în ape adânci;

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor 
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită interzicerea
activităților de forare în ape adânci ca 
urmare a riscurilor necontrolabile;

Or. de



PE465.013v01-00 26/39 AM\868123RO.doc

RO

Amendamentul 51
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită extinderea domeniului de 
aplicare al directivelor privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) astfel 
încât să includă toate fazele proiectelor
offshore (cea de explorare, cea 
operațională și cea de scoatere din 
funcțiune) și solicită introducerea unor 
cerințe specifice referitoare la EIM în 
cazul activităților de forare în ape adânci;

10. solicită Comisiei să asigure că toate 
statele membre pun în aplicare pe deplin 
Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM), al cărei domeniu 
de aplicare include deja activitățile 
petroliere și gaziere offshore;

Or. en

Amendamentul 52
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită interzicerea exploatării 
offshore de petrol și gaze naturale în 
regiunea arctică pentru companiile ale 
căror sedii principale se află pe teritoriul 
UE, întrucât sensibilitatea ecosistemului 
arctic este prea mare;

Or. de

Amendamentul 53
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. insistă ca evaluările impactului 
asupra mediului să fie efectuate, de 
asemenea, pentru planurile de intervenție 
în caz de urgență și, în special, pentru 
utilizarea de agenți de dispersie chimici; 
solicită Comisiei să asigure cercetări mai 
detaliate ale impactului unor astfel de 
produse chimice prin intermediul 
programelor de cercetare ale UE, dacă 
este necesar;

Or. en

Amendamentul 54
Bart Staes, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. invită Comisia să examineze actualul 
cadru de reglementare privind scoaterea 
din funcțiune a infrastructurii de foraj 
existente și să clarifice, dacă este necesar, 
prin intermediul unor dispoziții 
legislative, responsabilitatea operatorilor 
pentru a asigura eliminarea în siguranță 
și răspunderea pentru orice prejudicii 
cauzate mediului în cadrul operațiunilor 
de scoatere din funcțiune sau de o stație 
de foraj după ce a fost scoasă din 
funcțiune;

Or. en

Amendamentul 55
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (SEVESO III) pentru 
a-i extinde domeniul de aplicare la 
platformele petroliere;

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (SEVESO III) pentru 
a-i extinde domeniul de aplicare la 
platformele petroliere și la conductele 
subacvatice situate pe/sub fundul mării;

Or. en

Amendamentul 56
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul 
asupra riscului de accidente majore care 
implică substanțe periculoase (SEVESO 
III) pentru a-i extinde domeniul de 
aplicare la platformele petroliere;

11. salută expunerea de motive a Comisiei 
cu privire la revizuirea 
Directivei 96/82/CE, în care aceasta 
afirmă că va proceda la o evaluare a 
modului cel mai adecvat de consolidare a 
legislației privind mediul;

Or. it

Amendamentul 57
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (SEVESO III) pentru 
a-i extinde domeniul de aplicare la 
platformele petroliere;

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (SEVESO III) pentru 
a-i extinde domeniul de aplicare la 
platformele petroliere, precum și la toate 
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fazele de explorare a câmpurilor 
petrolifere și de gaze naturale până la 
dezafectarea gurilor de sondă;

Or. de

Amendamentul 58
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să-și reexamineze 
propunerea referitoare la controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (SEVESO III)
pentru a-i extinde domeniul de aplicare la 
platformele petroliere;

11. solicită Comisiei să ia în considerare 
extinderea principiilor solide prevăzute de 
legislația acesteia privind controlul asupra 
riscului de accidente majore onshore 
(SEVESO II și III) la legislația privind 
activitățile petroliere și gaziere offshore;

Or. en

Amendamentul 59
Bart Staes, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. salută propunerea Comisiei de a 
extinde mandatul Agenției Europene 
pentru Siguranță Maritimă (EMSA) la 
cazurile de poluare maritimă provenită din 
alte surse decât navele, în special de la 
instalațiile petroliere și gaziere offshore; 
consideră că ar trebui incluse atât 
instalațiile mobile și cele de transport, cât 
și terminalele conductelor; sprijină 
solicitarea Comisiei ca aceste noi sarcini să 
fie reflectate în bugetul și numărul 
angajaților EMSA;

12. salută propunerea Comisiei de a 
extinde mandatul Agenției Europene 
pentru Siguranță Maritimă (EMSA) la 
cazurile de poluare maritimă provenită din 
alte surse decât navele, în special de la
instalațiile petroliere și gaziere offshore; 
consideră că ar trebui incluse atât 
instalațiile mobile și cele de transport, cât 
și terminalele conductelor; sprijină 
solicitarea Comisiei ca aceste noi sarcini să 
fie reflectate în bugetul și numărul 
angajaților EMSA; consideră că mandatul 
EMSA ar putea fi extins pentru a asigura 
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auditarea independentă a terților cu 
privire la evaluările de impact asupra 
mediului și la autorizarea activităților 
petroliere și gaziere offshore, precum și 
controale periodice ale operatorilor;

Or. en

Amendamentul 60
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. constată că, în pofida tuturor 
măsurilor de siguranță, exploatarea 
offshore a petrolului și a gazelor naturale 
produce poluarea permanentă cu petrol a 
mediului marin și scăpări de gaze în mare 
și în atmosferă în timpul desfășurării 
corespunzătoare a acestor activități; 

Or. de

Amendamentul 61
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. ia act de faptul că activitățile petroliere 
și gaziere offshore sunt excluse din 
prevederile-cheie ale Directivei privind 
emisiile industriale; sugerează ca Biroul 
european IPPC să definească cele mai bune 
practici disponibile pentru activitățile 
offshore cu hidrocarburi;

13. ia act de faptul că activitățile petroliere 
și gaziere offshore sunt excluse din 
prevederile-cheie ale Directivei privind 
emisiile industriale; sugerează Comisiei să 
adauge în anexa I punctul 1.5 „activități 
petroliere și gaziere offshore” în cadrul 
primei revizuiri a domeniului de aplicare, 
care trebuie efectuată până la 
31 decembrie 2011 și sugerează ca Biroul 
european IPPC să definească cele mai bune 
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practici disponibile pentru activitățile 
petroliere și gaziere offshore;

Or. en

Amendamentul 62
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. ia act de faptul că activitățile 
petroliere și gaziere offshore sunt excluse 
din prevederile-cheie ale Directivei 
privind emisiile industriale; sugerează ca 
Biroul european IPPC să definească cele 
mai bune practici disponibile pentru 
activitățile offshore cu hidrocarburi;

13. sugerează ca Biroul european IPPC să 
definească cele mai bune practici 
disponibile pentru activitățile offshore cu 
hidrocarburi;

Or. it

Amendamentul 63
Martin Callanan

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. ia act de faptul că activitățile petroliere 
și gaziere offshore sunt excluse din 
prevederile-cheie ale Directivei privind 
emisiile industriale; sugerează ca Biroul 
european IPPC să definească cele mai 
bune practici disponibile pentru 
activitățile offshore cu hidrocarburi;

13. ia act de faptul că activitățile petroliere 
și gaziere offshore sunt excluse în mod 
intenționat din prevederile-cheie ale 
Directivei privind emisiile industriale, 
deoarece emisiile offshore sunt foarte 
diferite de emisiile onshore din cauză că 
combustibilul este în formă „brută” și nu 
a fost standardizat, așa cum este cazul 
onshore; recunoaște faptul că dispozițiile 
pentru emisiile offshore există deja în 
cadrul altor acte legislative referitoare la 
toate aspectele operațiunilor care ar putea 
avea un efect asupra mediului;
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Or. en

Amendamentul 64
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Parteneriate cu țări terțe pentru siguranța 
offshore 
13a. sprijină dorința Comisiei de a 
intensifica dialogul cu vecinii UE cu 
privire la siguranța offshore, având ca 
scop stabilirea de noi măsuri comune de 
punere în aplicare, precum controalele 
instalațiilor; sprijină ideea Comisiei de a 
stimula crearea de foruri/inițiative 
regionale ale autorităților competente în 
zona Mării Mediterane, a Mării Negre și 
a Mării Baltice;

Or. en

Amendamentul 65
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 13c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. consideră că trebuie să li se solicite 
tuturor companiilor, ca o condiție de 
acordare a autorizațiilor în apele UE, să 
adere la aceleași standarde înalte atunci 
când operează în afara apelor marine ale 
UE;

Or. en
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Amendamentul 66
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită ca aceleași standarde înalte 
de protecție a mediului să fie aplicate, de 
asemenea, activităților petroliere și 
gaziere offshore în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 67
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită Comisiei să efectueze o 
revizuire cuprinzătoare a cerințelor de 
autorizare pentru explorarea și extracția 
de hidrocarburi offshore și să prezinte 
propuneri pentru cerințe minime 
armonizate la nivelul UE, inclusiv 
auditarea independentă de către un terț
pentru a asigura transparența și 
informarea în ceea ce privește practicile 
de mediu și pentru a reduce riscurile unor 
conflicte de interese;

Or. en

Amendamentul 68
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 13b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13b. salută propunerile de a solicita 
operatorilor UE să adere la standarde 
europene în ceea ce privește activitățile 
din afara UE;

Or. en

Amendamentul 69
Michèle Rivasi, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 13c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. solicită un moratoriu cu privire la 
orice operațiuni offshore de explorare și 
extracție a hidrocarburilor în zona 
arctică, ca urmare a vulnerabilității 
mediului său unic;

Or. en

Amendamentul 70
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Obligații comune cu țările terțe și la nivel 
internațional
13a. solicită Comisiei să pledeze în 
favoarea asumării de către întreprinderile 
europene a unor angajamente obligatorii 
și transparente care să se aplice și în 
afara apelor teritoriale europene;

Or. de
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Amendamentul 71
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 13c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. sprijină Comisia în eforturile sale de 
a crea un sistem mondial de stabilire a 
unor obiective comune privind siguranța 
și sustenabilitatea activităților de 
explorare și exploatare offshore și solicită 
acesteia să promoveze atât la nivel 
internațional, cât și împreună cu statele 
riverane, stabilirea unor standarde de 
siguranță comune ridicate;

Or. de

Amendamentul 72
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. constată că anumite companii 
petroliere și gaziere funcționează la 
standarde de siguranță diferite atât în UE, 
cât și la nivel mondial, în funcție de 
cerințele naționale de reglementare;

Or. en

Amendamentul 73
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 13b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13b. solicită revizuirea cadrului juridic 
pentru industria petrolieră și gazieră 
offshore pentru a asigura că practicile 
cele mai moderne sunt utilizate cu 
regularitate în toate operațiunile din 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 74
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 13c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. salută sugestia Comisiei ca statele 
membre să solicite companiilor cu sediul 
pe teritoriul UE să aplice standardele UE 
în toate operațiunile lor oriunde în lume; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
conlucreze cu țările vecine pentru a 
asigura standarde de siguranță la fel de 
solide în zonele limitrofe apelor UE;

Or. en

Amendamentul 75
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 13d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13d. ia act de ultimul raport elaborat de 
serviciile pentru sănătate și siguranță 
(Health and Safety Executive) din Regatul 
Unit cu privire la condițiile de muncă în 
Marea Nordului, care arată că numărul 
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cazurilor de vătămare mortală și gravă s-a 
dublat pe parcursul ultimului an și că 
emisiile semnificative de hidrocarburi au 
crescut cu o treime;

Or. en

Amendamentul 76
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia, având în vedere 
faptul că actualele norme privind 
evaluarea impactului asupra mediului nu 
garantează obiectivitatea deplină a 
procedurii, să reevalueze dispozițiile 
juridice privind evaluarea impactului 
asupra mediului pentru ca acestea să 
prevadă faptul că procedurile de evaluare 
a impactului asupra mediului trebuie 
încredințate unor experți care sunt 
independenți din punct de vedere 
financiar față de client;

Or. lt

Amendamentul 77
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită Comisiei să consolideze 
dialogul și cooperarea cu țările vecine ale 
UE în ceea ce privește siguranța offshore, 
în vederea stabilirii de noi măsuri comune 
de punere în aplicare, precum controalele 
instalațiilor, îndeosebi prin dezvoltarea de 
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rețele ale autorităților naționale 
competente în regiunea Mării Mediterane, 
a Mării Negre și a Mării Baltice sau prin 
consolidarea structurilor de cooperare 
existente, precum Uniunea pentru 
Mediterana;

Or. en

Amendamentul 78
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia să revizuiască 
legislația pertinentă în vederea 
introducerii unei interdicții cu privire la 
explorarea și forarea offshore în ape 
aflate la mai puțin de 80 de kilometri de 
parcuri naționale și rezerve naturale 
marine;

Or. it

Amendamentul 79
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 13b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. invită Comisia ca, în momentul 
evaluării impactului proiectelor offshore, 
să ia în considerare în mod corespunzător 
impactul negativ pe care activitățile 
offshore în sectorul hidrocarburilor îl au 
asupra turismului în zonele afectate;

Or. it
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