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Amendement 1
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand1,
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

Or. en

Amendement 2
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2008/1/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van
15 januari 2008 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC-richtlijn)7,

– gezien Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging)1,
1 PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17.

Or. en

Amendement 3
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 98/83/EG van de Raad 
van 3 november 1998 betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water (drinkwaterrichtlijn),

Or. en

Amendement 4
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap (zoals gewijzigd)1; en 
Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23
april 2009 inzake de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen 
van de Gemeenschap op het gebied van 
het verminderen van broeikasgassen tot 
2020 te voldoen2,
1 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 18-23.
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136.

Or. en

Amendement 5
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2008 betreffende de 
indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels (als aanpassing van 
bestaande EU-wetgeving aan het 
wereldwijd geharmoniseerde systeem 
(GHS, Globally Harmonised System) van 
de Verenigde Naties)1,
1 PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

Or. en

Amendement 6
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien verzoekschriften 886/2011 
(inzake de winning van schaliegas in 
Polen) en 1378/2011 (inzake de risico's 
die gepaard gaan met de exploratie en 
winning van schaliegas in Bulgarije) van 
de Commissie verzoekschriften,

Or. en

Amendement 7
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de in juni 2011 door directoraat-
generaal Intern beleid, beleidsafdeling A: 
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economisch en wetenschapsbeleid, van 
het Europees Parlement gepubliceerde 
studie over de gevolgen voor het milieu en 
de menselijke gezondheid van de winning 
van schaliegas en schalieolie ("Impacts of 
shale gas and shale oil extraction on the 
environment and on human health"),

Or. de

Amendement 8
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 11, 191 en 194 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 4, 11, 191, 192, 193
en 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 9
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat de energieveiligheid 
daardoor sterk is gestegen, de economie in 
zijn geheel erdoor is bestendigd en de 
werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot;

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat de energieveiligheid 
daardoor sterk is gestegen, zowel de 
ontwikkeling van de interne energiemarkt 
als de economie in zijn geheel is 
bestendigd en de werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en de 
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innovatiekracht erdoor is vergroot;

Or. en

Amendement 10
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat de energieveiligheid 
daardoor sterk is gestegen, de economie in 
zijn geheel erdoor is bestendigd en de 
werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot;

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat hierover het beeld bestaat 
dat de energieveiligheid daardoor is 
gestegen, de economie in zijn geheel 
erdoor is bestendigd en de 
werkgelegenheid, het
concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot, hoewel 
dit tevens een aanzienlijk negatief effect 
heeft gehad op het milieu en de 
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 11
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat de energieveiligheid 

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen, overwegende dat er in de EU 
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daardoor sterk is gestegen, de economie in 
zijn geheel erdoor is bestendigd en de 
werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot;

geen winning op commerciële schaal 
plaatsvindt, en de beschikbaarheid van 
voorraden vooralsnog niet is bewezen;

Or. en

Amendement 12
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen en dat de energieveiligheid 
daardoor sterk is gestegen, de economie in 
zijn geheel erdoor is bestendigd en de 
werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot;

A. overwegende dat dankzij alle 
technologische vooruitgang de 
commerciële winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in een aantal delen 
van de wereld een hoge vlucht heeft 
genomen;

Or. en

Amendement 13
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat hydrofracturering 
en de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen in tegenspraak zijn 
met de klimaatdoelen van de EU, tot 
vertraging kunnen leiden van de 
noodzakelijke overgang van fossiele 
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brandstoffen naar andere energiebronnen 
en een negatief effect kunnen hebben op 
werkgelegenheid, concurrentievermogen 
en vernieuwing binnen andere 
economische sectoren, met name de 
landbouw, toerisme en andere activiteiten 
die afhankelijk zijn van water en 
ecosysteemdiensten;

Or. en

Amendement 14
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU-
doelstellingen op het gebied van klimaat 
en concurrentievermogen een overgang 
voorschrijven van fossiele brandstoffen 
naar andere energiebronnen, meer 
inspanningen voor efficiënt 
energieverbruik en consistente 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 15
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de ontwikkeling 
van schaliegas niet oncontroversieel is 
binnen de EU noch wereldwijd, waardoor 
het noodzakelijk is alle effecten (op het 
milieu, de volksgezondheid en 



PE489.634v01-00 10/85 AM\903038NL.doc

NL

klimaatverandering) grondig te 
onderzoeken, alvorens deze technologie 
verder te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 16
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het gebruik van 
niet-conventionele fossiele brandstoffen 
tot een enorme CO2-uitstoot leidt en een 
oncontroleerbare klimaatverandering in 
de hand werkt; 

Or. de

Amendement 17
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat hydrofracturering 
en de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen een negatief effect 
kunnen hebben op andere economische 
sectoren, met name de landbouw, toerisme 
en andere activiteiten die afhankelijk zijn 
van water en ecosysteemdiensten;

Or. en

Amendement 18
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van 
cruciaal belang zal zijn bij de 
omschakeling van het energiesysteem 
doordat het helpt de uitstoot te verlagen; 
overwegende dat de Commissie signaleert 
dat schaliegas en andere onconventionele 
fossiele brandstoffen een zeer belangrijke 
nieuwe energiebron zullen worden voor 
Europa en de landen eromheen;

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de 
Commissie signaleert dat schaliegas en 
andere onconventionele fossiele 
brandstoffen een zeer belangrijke nieuwe 
energiebron zullen worden voor Europa en 
de landen eromheen;

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang kan zijn bij de omschakeling van 
het energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat in de 
resolutie van het Europees Parlement 
inzake de routekaart naar een 
koolstofarme economie in 2050 wordt 
onderkend dat de energiesector tegen 
2050 bijna koolstofvrij dient te zijn; 
overwegende dat de Commissie signaleert 
dat schaliegas en andere onconventionele 
fossiele brandstoffen in potentie een 
belangrijke nieuwe energiebron kunnen
worden voor Europa en de landen 
eromheen;

Or. en
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Amendement 20
Linda McAvan, Kriton Arsenis, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de 
Commissie signaleert dat schaliegas en 
andere onconventionele fossiele 
brandstoffen een zeer belangrijke nieuwe 
energiebron zullen worden voor Europa en 
de landen eromheen;

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de 
Commissie signaleert dat schaliegas en 
andere onconventionele gasbronnen in 
potentie belangrijke nieuwe 
voorraadbronnen zijn geworden voor 
Europa en de landen eromheen, maar dat 
het onmogelijk is te voorspellen in 
hoeverre schaliegas in Europa 
levensvatbaar zal zijn;

Or. en

Amendement 21
Martin Callanan
Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat hydrofracturering 
noch een nieuw proces is, noch intrinsiek 
ingewikkeld; overwegende dat 
hydrofracturering sinds eind jaren veertig 
van de vorige eeuw wereldwijd is 
toegepast in meer dan twee miljoen 
bronnen, waaronder circa 300 bronnen in 
Europa;

Or. en
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Amendement 22
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de
Commissie signaleert dat schaliegas en 
andere onconventionele fossiele 
brandstoffen een zeer belangrijke nieuwe 
energiebron zullen worden voor Europa 
en de landen eromheen;

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat gas 
een tijdelijke bijdrage is aan de routekaart 
die de Europese energiesector in 2050 
koolstofarm moet maken;

Or. en

Amendement 23
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de 
Commissie signaleert dat schaliegas en
andere onconventionele fossiele 
brandstoffen een zeer belangrijke nieuwe 
energiebron zullen worden voor Europa 
en de landen eromheen;

B. overwegende dat volgens het 
Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal 
belang zal zijn bij de omschakeling van het 
energiesysteem doordat het helpt de 
uitstoot te verlagen; overwegende dat de 
Commissie onderkent dat schaliegas kan 
leiden tot een toename van de 
beschikbaarheid van aardgasvoorraden en
een belangrijke rol kan spelen bij het 
verminderen van de koolstofemissies ten
opzichte van kolen door middel van op 
kosten gerichte concurrentie;

Or. en
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Amendement 24
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat met een 
toenemende olie- en gasexploitatie de 
prikkel om op hernieuwbare energie over 
te schakelen kleiner wordt;

Or. de

Amendement 25
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat gas kan worden 
gebruikt om energie te leveren aan het 
basiselektriciteitsnet, maar ook kan 
dienen als betrouwbare reserve-
energiebron voor veranderlijke 
energiebronnen, zoals de wind en de zon, 
vermindert deze betrouwbaarheid het 
aantal technische uitdagingen bij de 
balancering van het net; overwegende dat 
gas ook een efficiënte brandstof is voor 
verhitting en koeling en talloze andere 
industriële toepassingen die het 
concurrentievermogen van de EU 
vergroten;

Or. en

Amendement 26
Sabine Wils
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Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat niet-conventionele 
fossiele brandstoffen niet bijdragen tot de 
omschakeling van het energiesysteem 
naar hernieuwbare energie; 

Or. de

Amendement 27
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat horizontale boring en 
hydrofracturering, twee reeds 
decennialang gebruikte technieken, de 
twee belangrijkste technieken zijn voor de 
ontsluiting van het potentieel van 
onconventionele fossiele brandstoffen;

C. overwegende dat horizontale boring en 
hydrofracturering, de twee belangrijkste 
technieken voor de ontsluiting van het 
potentieel van onconventionele fossiele 
brandstoffen voor wat betreft schaliegas 
en koollaagmethaan, pas tien jaar lang 
met elkaar in combinatie gebruikt 
worden, en niet mogen worden verward 
met andere bronexploratietechnieken 
gebruikt bij de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen, vanwege de 
combinatie van deze twee technieken en 
de ermee gepaard gaande mate van 
interventie;

Or. en

Amendement 28
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging C



PE489.634v01-00 16/85 AM\903038NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat horizontale boring en 
hydrofracturering, twee reeds 
decennialang gebruikte technieken, de 
twee belangrijkste technieken zijn voor de 
ontsluiting van het potentieel van 
onconventionele fossiele brandstoffen;

C. overwegende dat de combinatie van
horizontale boring en hydrofracturering, 
twee technieken voor de ontsluiting van het 
potentieel van onconventionele fossiele 
brandstoffen voor wat betreft schaliegas 
en koollaagmethaan, niet mag worden 
verward met andere 
bronexploratietechnieken gebruikt bij de 
winning van conventionele fossiele 
brandstoffen, vanwege de combinatie van 
deze twee technieken en de ermee gepaard 
gaande mate van interventie;

Or. en

Amendement 29
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat horizontale boring en 
hydrofracturering, twee reeds decennialang 
gebruikte technieken, de twee belangrijkste 
technieken zijn voor de ontsluiting van het 
potentieel van onconventionele fossiele 
brandstoffen;

C. overwegende dat horizontale boring en 
hydrofracturering, twee reeds 
decennialang, tevens in Europa, gebruikte 
technieken, de twee belangrijkste 
technieken zijn voor de ontsluiting van het 
potentieel van onconventionele fossiele 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 30
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU zich inzet 
voor een juridisch bindende doelstelling 
om de broeikasgasemissies te verminderen 
en het aandeel hernieuwbare energie te 
vergroten; overwegende dat ieder besluit 
over de exploitatie van onconventionele 
fossiele brandstoffen moet worden 
genomen vanuit de context dat emissies 
moeten worden teruggedrongen;

Or. en

Amendement 31
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er tot nu toe geen 
EU-(kader)richtlijn voor de regeling van 
mijnbouwactiviteiten is;

Or. de

Amendement 32
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er nog steeds 
omvangrijk onderzoek plaatsvindt en dat er 
steeds meer behoefte bestaat aan verder, 
doorlopend onderzoek; overwegende dat 
hoogstaand onderzoek ten behoeve van 
degelijke regulering staat of valt met het 
bestaan en de transparantie van gegevens, 

D. overwegende dat er niet voldoende 
gegevens zijn over de bij de fracturering 
gebruikte chemicaliën en de aan 
hydrofracturering gerelateerde risico's op 
het gebied van het milieu en de 
volksgezondheid; overwegende dat er nog 
steeds omvangrijk onderzoek plaatsvindt 
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monsters en tests; en dat er steeds meer behoefte bestaat aan 
verder, doorlopend onderzoek; 
overwegende dat hoogstaand onderzoek 
ten behoeve van degelijke regulering staat 
of valt met het bestaan en de transparantie 
van gegevens, monsters en tests;

Or. en

Amendement 33
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er nog steeds 
omvangrijk onderzoek plaatsvindt en dat er 
steeds meer behoefte bestaat aan verder, 
doorlopend onderzoek; overwegende dat 
hoogstaand onderzoek ten behoeve van 
degelijke regulering staat of valt met het 
bestaan en de transparantie van gegevens, 
monsters en tests;

D. overwegende dat er nog steeds 
omvangrijk onderzoek plaatsvindt en dat er 
steeds meer behoefte bestaat aan verder, 
doorlopend onderzoek; overwegende dat 
hoogstaand onderzoek ten behoeve van 
regulering die de volksgezondheid en het 
milieu dient te beschermen, staat of valt 
met het bestaan en de transparantie van 
gegevens, monsters en tests;

Or. en

Amendement 34
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de ramingen van 
de in de EU aanwezige voorraden niet-
conventionele fossiele brandstoffen in het 
verleden reeds bij herhaling duidelijk 
naar beneden moesten worden bijgesteld;
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Or. de

Amendement 35
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel in acht moet worden 
genomen om ervoor te zorgen dat met 
behulp van doorlopend onderzoek, 
deugdelijk beheer, regulering en toezicht 
bij alle stadia van het exploratie- en 
exploitatieproces, de milieurisico's tot een 
minimum worden beperkt;

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen risico's kleven voor de 
volksgezondheid en het milieu, waaronder 
diegene die door klimaatverandering 
worden veroorzaakt; overwegende dat bij 
de toekomstige besluiten over de
ontsluiting van de Europese fossiele 
brandstofvoorraden het voorzorgsbeginsel 
in acht moet worden genomen, rekening 
houdend met de mogelijke effecten van
alle stadia van het exploratie- en 
exploitatieproces;

Or. en

Amendement 36
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel in acht moet worden 
genomen om ervoor te zorgen dat met 
behulp van doorlopend onderzoek, 
deugdelijk beheer, regulering en toezicht 
bij alle stadia van het exploratie- en 

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen risico's kleven voor de 
volksgezondheid en het milieu; 
overwegende dat tijdens de toekomstige 
ontsluiting van de Europese fossiele 
brandstoffen gericht op exploratie of 
exploitatie het preventieprincipe en het
voorzorgsbeginsel in acht moeten worden 
genomen;



PE489.634v01-00 20/85 AM\903038NL.doc

NL

exploitatieproces, de milieurisico's tot een 
minimum worden beperkt;

Or. en

Amendement 37
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel in acht moet worden
genomen om ervoor te zorgen dat met 
behulp van doorlopend onderzoek, 
deugdelijk beheer, regulering en toezicht 
bij alle stadia van het exploratie- en 
exploitatieproces, de milieurisico's tot een 
minimum worden beperkt;

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kunnen kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen, 
opdat met behulp van doorlopend 
onderzoek, deugdelijk beheer, regulering 
en toezicht bij alle stadia van het 
exploratie- en exploitatieproces, dergelijke 
risico's tot een minimum worden beperkt;

Or. en

Amendement 38
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel in acht moet worden 
genomen om ervoor te zorgen dat met 

E. overwegende dat er aan elke vorm van 
winning van fossiele brandstoffen en 
mineralen milieurisico's kleven; 
overwegende dat bij de toekomstige 
ontsluiting van de Europese voorraden het 
voorzorgsbeginsel en indien nodig het 
beginsel "de vervuiler betaalt" in acht 
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behulp van doorlopend onderzoek, 
deugdelijk beheer, regulering en toezicht 
bij alle stadia van het exploratie- en 
exploitatieproces, de milieurisico's tot een 
minimum worden beperkt;

moet worden genomen om ervoor te 
zorgen dat met behulp van doorlopend 
onderzoek, deugdelijk beheer, regulering 
en toezicht bij alle stadia van het 
exploratie- en exploitatieproces en in geval 
van vervuiling, de milieurisico's tot een 
minimum worden beperkt;

Or. fr

Amendement 39
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er in EU-lidstaten 
zoals Frankrijk en Bulgarije al een 
moratorium is ingesteld op de winning 
van schaliegas vanwege de bezorgdheid 
omtrent de volksgezondheid en het milieu;

Or. en

Amendement 40
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er voor projecten 
voor schaliegasexploitatie over het 
algemeen geen milieueffectbeoordeling 
hoeft te worden uitgevoerd, ook al zijn er 
ecologische risico's verbonden aan 
dergelijke projecten;

Or. en
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Amendement 41
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de EU de taak 
heeft om binnen alle beleidsterreinen en 
activiteiten van de EU de bescherming 
van de volksgezondheid op een hoog 
niveau te houden;

Or. en

Amendement 42
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat veel regeringen in 
Europa, waaronder die van Frankrijk, 
Bulgarije, Noord-Rijn-Westfalen in 
Duitsland, Fribourg en Vaud in 
Zwitserland, in een aantal staten van de 
VS (North Carolina, New York, New 
Jersey en Vermont en bovendien meer 
dan 100 plaatselijke overheden) en in 
andere landen van de wereld (Zuid-
Afrika, Quebec in Canada, New South 
Wales in Australië) momenteel een verbod 
of moratorium hebben ingesteld op 
hydrofracturering voor de winning van 
olie en gas uit schalies of andere 
formaties van "tight" gesteente;

Or. en

Amendement 43
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat sommige lidstaten, 
zoals Tsjechië, Roemenië en Duitsland, 
momenteel een moratorium overwegen op 
de winning van olie en gas uit schalies of 
andere formaties van "tight" gesteente;

Or. en

Amendement 44
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er in sommige 
lidstaten, sommige landen in de rest van 
de wereld, en sommige staten van de VS 
momenteel een verbod of moratorium is 
ingesteld of wordt overwogen op het 
gebruik van hydrofracturering voor de 
winning van olie en gas uit schalies of 
andere formaties van "tight" gesteente;

Or. en

Amendement 45
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat krachtens de 
richtlijn betreffende 
milieuaansprakelijkheid de betrokken 



PE489.634v01-00 24/85 AM\903038NL.doc

NL

partijen niet verplicht zijn om afdoende 
verzekeringen af te sluiten gelet op de 
hoge kosten die gepaard gaan met 
ongevallen binnen de winningsindustrie;

Or. en

Amendement 46
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpverslag
Paragraaf 1

Ontwerpverslag Amendement

1. benadrukt dat niettegenstaande het 
soevereine recht van de lidstaten om hun 
eigen energiebronnen te exploiteren, er bij 
de exploitatie van onconventionele fossiele 
brandstoffen altijd gezorgd dient te worden 
voor een eerlijk en gelijk speelveld in de 
hele EU, onder strikte naleving van de EU-
milieuwetgeving;

1. benadrukt dat niettegenstaande het 
autonome recht van de lidstaten om hun 
eigen energiebronnen te exploiteren, er bij 
de exploitatie van onconventionele fossiele 
brandstoffen altijd gezorgd dient te worden 
voor eerlijke en gelijke kansen in de hele 
EU, onder strikte naleving van de 
veiligheids- en milieuwetgeving van de 
EU;

Or. pl

Amendement 47
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat een grondige 
analyse nodig is van het wetgevingskader 
van de EU inzake de exploratie en 
exploitatie van onconventionele fossiele 
brandstoffen alvorens verdere 
maatregelen worden getroffen op dit 
gebied;

Or. en
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Amendement 48
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
geen toestemming te verlenen voor het 
verder uitvoeren van werkzaamheden op 
het gebied van schaliegas, schalieolie en 
koollaagmethaan gelet op de ernstige 
ecologische en gezondheidsrisico's die 
gepaard gaan met hydrofracturering om 
schaliegas te winnen;

Or. en

Amendement 49
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om, gelet op de 
ernstige ecologische en 
gezondheidsrisico's die gepaard gaan met 
hydrofracturering om schaliegas te 
winnen, een verbod te overwegen op het 
gebruik van hydrofracturering en een 
moratorium op de winning van olie en gas 
uit schalies of andere formaties van 
"tight" gesteente, totdat er minder 
risicovolle technieken kunnen worden 
gebruikt;

Or. en
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Amendement 50
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de Europese 
Commissie nog geen mening heeft 
gevormd over de vraag of de risico's die 
gepaard gaan met hydrofracturering, door 
het huidige wetgevingskader van de EU 
voldoende bestreken worden, en voert 
derhalve de volgende studies uit:
- een studie van DG ENVI inzake het 
bepalen van risico's en de geschiktheid 
van de huidige wetgeving en normen;
- een studie van DG CLIMA inzake de 
emissie van broeikasgassen uit 
schaliegas;
- een studie van het GCO over de vraag of 
de REACH-blootstellingsscenario's voor 
de lijst stoffen die over het algemeen 
worden gebruikt in 
fractureringsvloeistoffen, geschikt 
kunnen worden verklaard voor 
schaliegasactiviteiten;
- een studie van het GCO inzake de 
mogelijke cumulatieve effecten op water-
en landgebruik;
- een studie van het GCO inzake de 
effecten van schaliegas op de 
energiemarkten van de EU;

Or. en

Amendement 51
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat, zodra de 
Commissie haar studies heeft voltooid, de 
EP-leden de kwestie inzake 
hydrofracturering zouden moeten 
herzien; dringt er bij de lidstaten op aan 
om zorgvuldigheid te betrachten bij 
verdere activiteiten omtrent schaliegas, 
totdat deze studies zijn afgerond; 

Or. en

Amendement 52
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. neemt kennis van een aantal, zeer 
betwiste studies, waarin wordt beweerd 
dat de emissie van broeikasgassen uit 
schaliegas op de korte termijn mogelijk 
niet lager is dan die uit kolen; wijst echter 
op de niet-betwiste opvatting, dat zowel 
conventioneel als onconventioneel gas op 
de lange termijn duidelijke ecologische 
voordelen heeft boven kolen, die voor 
sommige EU-landen nog een belangrijke 
energiebron vormen; beschouwt 
schaliegas binnen deze context als een 
waardevolle "overbruggingsbrandstof" op 
de EU-routekaart naar energie uit 
hernieuwbare middelen;

Or. en

Amendement 53
Martin Callanan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. erkent echter dat de activiteiten met 
onconventionele gassen van invloed 
zullen zijn op de emissie van 
broeikasgassen en dat deze moeten 
worden aangepakt door toepassing van de 
beste beschikbare technieken, zodat 
vermindering van de emissie tijdens de 
hele cyclus van het schaliegasproces 
wordt bevorderd en zodat met name een 
grote bijdrage wordt geleverd aan 
vermindering van de emissie van 
vluchtige gassen tijdens de ontluchtings-
en verbrandingsprocessen van de bron;

Or. en

Amendement 54
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat volledige benutting 
van de op dit moment ontdekte 
koolstofvoorraden al volledig in 
tegenspraak is met het onder veilige 
grenswaarden houden van de 
klimaatverandering, en is derhalve van 
mening dat onconventionele fossiele 
brandstoffen overgewaardeerd zijn en 
aanzienlijke investeringsonzekerheid met 
zich meebrengen, omdat het niet mogelijk 
is zal zijn om ze te exploiteren;

Or. en
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Amendement 55
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. merkt op dat de exploratie en 
productie van aardgas in Europa al een 
van de meest gereguleerde processen in de 
wereld is; merkt bovendien op dat in een 
studie van de DG energie wordt bevestigd 
dat het huidige wetgevingskader van de 
EU afdoende is voor de eerste 
exploratieactiviteiten (seismische en 
testboringen); onderkent dat een 
doeltreffende tenuitvoerlegging op 
lidstaatniveau van de bestaande wetgeving 
cruciaal is voor het beperken van de 
risico's bij alle gaswinningsactiviteiten;

Or. en

Amendement 56
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat gezien het feit dat
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er op basis van de 
Europese regelgeving een grondige
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

2. is van mening dat hydrofracturering en
onconventionele fossiele brandstoffen op 
basis van de Europese regelgeving dienen 
te worden onderworpen aan een grondige
effectenbeoordeling gericht op de 
volksgezondheid en het milieu en waar 
nodig van verbeteringen te worden
voorzien overeenkomstig de beginselen 
van het Verdrag;

Or. en
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Amendement 57
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat gezien het feit dat 
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er op basis van de 
Europese regelgeving een grondige 
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

2. is van mening dat gezien het feit dat 
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er, zodra de Commissie 
haar studies heeft voltooid, op basis van 
de Europese regelgeving een grondige 
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

Or. en

Amendement 58
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat gezien het feit dat 
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er op basis van de 
Europese regelgeving een grondige 
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

2. is van mening dat gezien het feit dat 
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er op basis van de 
Europese regelgeving een grondige 
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig vergeleken met 
grootschalige commerciële exploitatie 
verbeteringen moeten worden aangebracht;

Or. en

Amendement 59
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat gezien het feit dat 
onconventionele fossiele brandstoffen nog 
een relatief nieuw fenomeen zijn voor het 
algemeen publiek, er op basis van de 
Europese regelgeving een grondige 
beoordeling dient te worden uitgevoerd en 
er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

2. roept de Commissie op om, gezien het 
feit dat de voor exploratie en exploitatie 
van onconventionele brandstoffen
gebruikte technieken nog een relatief 
nieuw fenomeen zijn en op ongekende 
schaal worden ingezet, een grondige 
beoordeling uit te voeren van de Europese 
regelgeving voor gezondheid en milieu, en 
om de nodige verbeteringen en specifieke 
maatregelen te nemen voor 30 juni 2013;

Or. fr

Amendement 60
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. pleit ervoor om projecten waarbij 
hydrofracturering wordt toegepast, op te 
nemen in bijlage I van de richtlijn 
milieueffectrapportage;

Or. en

Amendement 61
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat volgens de heersende 
deskundige opinie de inherente risico's van 
de winning van onconventionele fossiele 

3. terwijl sommige van de inherente risico's 
van de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen – ten dele gelijk aan 
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brandstoffen - voor het leeuwendeel gelijk 
aan die van de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen - met de nodige 
voorzorgsmaatregelen als goede planning, 
grondig uitgevoerde tests, toepassing van 
nieuwe technologieën, beste praktijken en 
continue gegevensvergaring, alsook 
toezicht en verslaglegging kunnen worden 
weggenomen;

die van de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen – met de nodige 
voorzorgsmaatregelen als goede planning, 
grondig uitgevoerde tests, toepassing van 
nieuwe technologieën, beste praktijken en 
continue gegevensvergaring, alsook 
toezicht en verslaglegging kunnen worden 
weggenomen; is van mening dat op zijn 
minst gevraagd moet worden om bij 
potentiële boorplekken de basiswaarden te 
meten van het van nature voorkomende 
methaan en de chemicaliën in grondwater 
in waterhoudende grondlagen en om de 
huidige luchtkwaliteit te meten, alvorens 
kan worden begonnen met nieuwe 
hydraulische kraakwerkzaamheden of 
andere exploratie- of winningsactiviteiten 
voor onconventionele fossiele 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 62
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat volgens de heersende 
deskundige opinie de inherente risico's 
van de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen - voor het 
leeuwendeel gelijk aan die van de winning 
van conventionele fossiele brandstoffen -
met de nodige voorzorgsmaatregelen als
goede planning, grondig uitgevoerde tests, 
toepassing van nieuwe technologieën, beste 
praktijken en continue gegevensvergaring, 
alsook toezicht en verslaglegging kunnen 
worden weggenomen;

3. benadrukt dat de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen –
net als die van conventionele fossiele 
brandstoffen – de nodige risico's met zich 
meebrengt; deze risico's mogen niet 
worden onderschat en dienen te worden 
weggenomen met de nodige 
voorzorgsmaatregelen – zoals goede 
planning, grondig uitgevoerde tests, 
toepassing van nieuwe technologieën, beste 
praktijken en continue gegevensvergaring, 
alsook toezicht en verslaglegging – in 
overeenstemming met een robuust 
wetgevingskader;
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Or. en

Amendement 63
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat volgens de heersende 
deskundige opinie de inherente risico's van 
de winning van onconventionele fossiele 
brandstoffen - voor het leeuwendeel gelijk 
aan die van de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen - met de nodige 
voorzorgsmaatregelen als goede planning, 
grondig uitgevoerde tests, toepassing van 
nieuwe technologieën, beste praktijken en 
continue gegevensvergaring, alsook 
toezicht en verslaglegging kunnen worden 
weggenomen;

3. benadrukt dat sommige inherente risico's 
van de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen gelijk zijn aan die van 
de winning van conventionele fossiele 
brandstoffen, en dienen te worden 
aangepakt door onder andere het treffen 
van de nodige voorzorgsmaatregelen als 
goede planning, grondig uitgevoerde tests, 
toepassing van nieuwe technologieën, beste 
praktijken en continue gegevensvergaring, 
alsook toezicht en verslaglegging;

Or. en

Amendement 64
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat volgens de heersende 
deskundige opinie de inherente risico's van 
de winning van onconventionele fossiele 
brandstoffen - voor het leeuwendeel gelijk 
aan die van de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen - met de nodige 
voorzorgsmaatregelen als goede planning, 
grondig uitgevoerde tests, toepassing van 
nieuwe technologieën, beste praktijken en 
continue gegevensvergaring, alsook 
toezicht en verslaglegging kunnen worden 

3. benadrukt dat volgens de heersende 
deskundige opinie de inherente risico's van 
de winning van onconventionele fossiele 
brandstoffen – voor het leeuwendeel gelijk 
aan die van de winning van conventionele 
fossiele brandstoffen – met de nodige 
voorzorgsmaatregelen als goede planning, 
grondig uitgevoerde tests, toepassing van 
nieuwe en best beschikbare technologieën 
zoals die binnen de sector beschikbaar 
zijn, beste praktijken, continue 
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weggenomen; gegevensvergaring, toezicht en 
verslaglegging, alsook regelmatig overleg 
met de oorspronkelijke fabrikant, zodat de 
belangrijkste veiligheids- en 
milieuapparatuur op de meest efficiënte 
manier blijft functioneren overeenkomstig 
de veiligheidsnormen, kunnen worden 
weggenomen;

Or. en

Amendement 65
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de voorlopige analyse 
van de Commissie van de milieuwetgeving 
die van toepassing is op onconventionele 
fossiele brandstoffen; spoort de 
Commissie aan om volledig gebruik te 
maken van al haar bevoegdheden om te 
zorgen voor een goede omzetting en 
toepassing van cruciale communautaire 
milieuwetgeving in alle lidstaten;

4. is ingenomen met de voorlopige analyse 
van de Commissie van de milieuwetgeving 
die van toepassing is op 
hydrofracturering; spoort de Commissie 
aan om volledig gebruik te maken van al 
haar bevoegdheden om te zorgen voor een 
goede omzetting en toepassing van cruciale 
communautaire milieuwetgeving in alle 
lidstaten, en onverwijld richtsnoeren uit te
vaardigen voor het bepalen van 
basiswaarden voor het toezicht op water, 
dat nodig is voor de 
milieueffectrapportage van de exploratie 
en exploitatie van schaliegas, alsmede 
criteria op te stellen die nodig zijn voor de 
beoordeling van de effecten van 
hydrofracturering op 
grondwaterreservoirs in verschillende 
geologische formaties, waaronder 
mogelijke lekkage en cumulatieve 
effecten;

Or. en
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Amendement 66
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de voorlopige analyse 
van de Commissie van de milieuwetgeving 
die van toepassing is op onconventionele 
fossiele brandstoffen; spoort de 
Commissie aan om volledig gebruik te 
maken van al haar bevoegdheden om te 
zorgen voor een goede omzetting en 
toepassing van cruciale communautaire 
milieuwetgeving in alle lidstaten;

4. neemt kennis van de voorlopige analyse 
van de Commissie van de milieuwetgeving 
die van toepassing is op 
hydrofracturering; spoort de Commissie 
aan om volledig gebruik te maken van al 
haar bevoegdheden om te zorgen voor een 
goede omzetting en toepassing van cruciale 
communautaire milieuwetgeving in alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 67
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om een EU-
breed kader voor risicobeheer in te voeren 
voor de exploratie of winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen, 
opdat de bepalingen voor de bescherming 
van de volksgezondheid en het milieu 
binnen alle lidstaten worden 
geharmoniseerd;

Or. en

Amendement 68
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat methaan een krachtig 
broeikasgas is, waarvan de emissies 
volledig dienen te worden gereguleerd 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87 (EHS) 
of Beschikking 406/2009 (de 
"beschikking over het delen van de 
inspanningen");

Or. en

Amendement 69
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om samen met 
de lidstaten en de bevoegde 
toezichthouders de ontwikkelingen op dit 
vlak nauwlettend te volgen en in het kader 
van de herziening van de communautaire 
milieuwetgeving hiertoe de noodzakelijke 
maatregelen te treffen;

5. verzoekt de Commissie om samen met 
de lidstaten en de bevoegde 
toezichthouders de ontwikkelingen op dit 
vlak nauwlettend te volgen en de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om de 
bestaande communautaire 
milieuwetgeving aan te vullen en uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 70
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om te 
beoordelen of het nodig is een verplichte 
milieueffectrapportage voor boren in te 
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voeren;

Or. en

Amendement 71
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
deskundigheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen al dan niet volgens de regels 
worden opgespoord en gewonnen; verzoekt 
de lidstaten daarom te zorgen voor 
afdoende scholing en internationale
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties alsook om een 
coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de uiteenlopende 
overheden ten aanzien van 
onconventionele fossiele brandstoffen kan 
worden gecoördineerd;

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
deskundigheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen al dan niet volgens de regels 
worden opgespoord en gewonnen; verzoekt 
de lidstaten daarom te zorgen voor 
volledige naleving van de bestaande EU-
wetgeving, voldoende personeel en 
technische capaciteiten voor het 
monitoren, inspecteren en handhaven van 
de toegestane werkzaamheden, waaronder
afdoende scholing en internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties alsook om een 
coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de uiteenlopende 
overheden ten aanzien van 
onconventionele fossiele brandstoffen kan 
worden gecoördineerd;

Or. en

Amendement 72
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
deskundigheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen al dan niet volgens de regels 
worden opgespoord en gewonnen; verzoekt 
de lidstaten daarom te zorgen voor 
afdoende scholing en internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties alsook om een 
coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de uiteenlopende 
overheden ten aanzien van 
onconventionele fossiele brandstoffen kan 
worden gecoördineerd;

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
deskundigheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen al dan niet volgens de regels –
in volledige overeenstemming met de 
bestaande EU-wetgeving – worden 
opgespoord en gewonnen; verzoekt de 
lidstaten daarom te zorgen voor voldoende 
personeel en technische capaciteiten voor 
het monitoren, inspecteren en handhaven 
van de toegestane werkzaamheden, 
waaronder afdoende scholing voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties;

Or. en

Amendement 73
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
deskundigheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen al dan niet volgens de regels 
worden opgespoord en gewonnen; verzoekt 
de lidstaten daarom te zorgen voor 
afdoende scholing en internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties alsook om een 
coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de uiteenlopende 
overheden ten aanzien van 

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de 
welwillendheid en de middelen van de 
desbetreffende nationale autoriteiten 
afhangt of de onconventionele fossiele 
brandstoffen volgens doelmatige regels 
worden opgespoord en gewonnen; verzoekt 
de lidstaten daarom te zorgen voor 
afdoende scholing en internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de desbetreffende nationale 
instanties alsook om een 
coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de uiteenlopende 
overheden ten aanzien van 
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onconventionele fossiele brandstoffen kan 
worden gecoördineerd;

onconventionele fossiele brandstoffen kan 
worden gecoördineerd;

Or. en

Amendement 74
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen in te dienen inzake 
de activiteiten gericht op de winning van 
schaliegas en schalieolie;

Or. en

Amendement 75
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het belang van het reeds door 
gerenommeerde instellingen als het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) 
uitgevoerde werk, zijnde een omvangrijk 
referentiedocument over de beste 
beschikbare technieken (BBT) voor
hydrofracturering; verzoekt de Commissie 
om in verband hiermee samen te werken 
met de lidstaten, de IEA en de 
industriefederaties;

7. wijst op het belang van het reeds door 
gerenommeerde instellingen als het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) 
uitgevoerde werk, zijnde richtsnoeren voor 
beste praktijken inzake de regulering van 
onconventioneel gas en hydrofracturering;

Or. en
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Amendement 76
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het belang van het reeds door 
gerenommeerde instellingen als het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) 
uitgevoerde werk, zijnde een omvangrijk 
referentiedocument over de beste 
beschikbare technieken (BBT) voor 
hydrofracturering; verzoekt de Commissie 
om in verband hiermee samen te werken 
met de lidstaten, de IEA en de 
industriefederaties;

7. wijst op het belang van het reeds door 
gerenommeerde instellingen als het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) 
uitgevoerde werk, zijnde een omvangrijk 
referentiedocument over de beste 
beschikbare technieken (BBT) voor 
hydrofracturering; verzoekt de Commissie 
om in verband hiermee samen te werken 
met de lidstaten, de IEA, de 
milieuorganisaties en de 
industriefederaties;

Or. de

Amendement 77
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. pleit ervoor dat het Europese IPPC-
bureau een duidelijke en bindende lijst 
opstelt van Europese beste beschikbare 
technieken voor werknemers die 
hydraulische kraakwerkzaamheden 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 78
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt het belang van het 
opstellen van Europese referentienormen 
voor beste beschikbare technieken voor de 
werknemers die hydraulische 
kraakwerkzaamheden uitvoeren;

Or. en

Amendement 79
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om 
schaliegaswinning op te nemen in de 
richtlijn inzake industriële emissies en de 
vereisten voor beste beschikbare 
technieken, en verder in de vereisten voor 
afvalverwerking zoals opgenomen in de
richtlijn inzake mijnbouwafval

Or. en

Amendement 80
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de nationale autoriteiten de 
bestaande nationale wetgeving voor het 
slaan van putten voor de winning van 
conventionele brandstoffen aan een analyse 
te onderwerpen en de onderdelen daarvan 
die tevens specifiek verband houden met 
de winning van onconventionele fossiele 

8. verzoekt de nationale autoriteiten die 
toestemming hebben verleend voor de 
exploratie van onconventionele fossiele 
brandstoffen, de bestaande nationale 
wetgeving voor het slaan van putten voor 
de winning van conventionele brandstoffen 
aan een analyse te onderwerpen en de 
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brandstoffen te actualiseren; onderdelen daarvan die tevens specifiek 
verband houden met de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen te 
actualiseren;

Or. en

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpverslag
Paragraaf 9

Ontwerpverslag Amendement

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
de vermindering van de ongevallen; is in 
dit verband ingenomen met de vooruitgang 
die de bedrijfstak geboekt heeft bij de 
invoering van hoge milieu- en 
veiligheidsnormen; benadrukt het grote 
belang van toezicht op de naleving daarvan 
middels regelmatige inspecties door goed 
opgeleide specialisten;

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
het voorkomen en effectief reageren op de 
zich voordoende onregelmatigheden, 
storingen en ongevallen; is in dit verband 
ingenomen met de vooruitgang die de 
bedrijfstak geboekt heeft bij de invoering 
van hoge milieu- en veiligheidsnormen; 
benadrukt het grote belang van toezicht op 
de naleving daarvan middels regelmatige 
inspecties door goed opgeleide 
specialisten;

Or. pl

Amendement 82
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
de vermindering van de ongevallen; is in 
dit verband ingenomen met de vooruitgang 
die de bedrijfstak geboekt heeft bij de 
invoering van hoge milieu- en 

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
de preventie en vermindering van de 
ongevallen en roept de lidstaten op om van 
de betrokken partijen verplichte financiële 
garanties te eisen voor de 
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veiligheidsnormen; benadrukt het grote 
belang van toezicht op de naleving daarvan 
middels regelmatige inspecties door goed 
opgeleide specialisten;

aansprakelijkheid voor het milieu en de 
burgers voor het reageren op ongevallen 
of onbedoelde negatieve effecten tijdens 
elke fase van de exploratie, exploitatie en 
ontmanteling; is in dit verband ingenomen 
met de vooruitgang die de bedrijfstak 
geboekt heeft bij de invoering van hoge 
milieu- en veiligheidsnormen, maar merkt 
op dat er nog ernstige bezorgdheid bestaat 
over de toereikendheid van deze normen; 
benadrukt het grote belang van toezicht op 
de naleving daarvan middels regelmatige 
inspecties door goed opgeleide en 
onafhankelijke specialisten;

Or. en

Amendement 83
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
de vermindering van de ongevallen; is in 
dit verband ingenomen met de vooruitgang 
die de bedrijfstak geboekt heeft bij de 
invoering van hoge milieu- en 
veiligheidsnormen; benadrukt het grote 
belang van toezicht op de naleving daarvan 
middels regelmatige inspecties door goed 
opgeleide specialisten;

9. onderkent dat de sector zelf in de 
allereerste plaats verantwoordelijk is voor 
de preventie en indien nodig vermindering 
van de ongevallen; is in dit verband
ingenomen met de vooruitgang die de 
bedrijfstak geboekt heeft bij de invoering 
van hoge milieu- en veiligheidsnormen; 
benadrukt het grote belang van toezicht op 
de naleving daarvan middels regelmatige 
inspecties door goed opgeleide 
specialisten; in geval van milieuvervuiling 
moet het principe "de vervuiler betaalt"
worden toegepast;

Or. fr

Amendement 84
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om Europese 
onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's als Horizon 
2020 en het Europees strategisch plan 
voor energietechnologie (SET) te 
verrijken met financieringsmogelijkheden 
voor onderzoeksprojecten op het gebied 
van milieuvriendelijkere technologieën 
voor de winning van onconventionele 
fossiele brandstoffen; spoort 
ondernemingen en academische 
instellingen binnen de Europese Unie aan 
om de daartoe benodigde gezamenlijke 
O&O-programma's op te stellen en de 
exploratie en winning zo veiliger te 
maken;

10. verzoekt de energiebedrijven actief op 
het gebied van de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen om 
te investeren in onderzoek naar het 
verbeteren van de milieuprestaties van de
technologieën voor de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen; 
spoort ondernemingen en academische 
instellingen binnen de Europese Unie aan 
om de daartoe benodigde gezamenlijke 
O&O-programma's op te stellen en de
kennis over de veiligheid en risico's van 
de exploratie en winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen zo
te vergroten;

Or. en

Amendement 85
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om de 
behoefte en noodzaak te erkennen voor de 
ontwikkeling en toepassing van EU-
financieringsinstrumenten voor O&O, 
zoals Horizon 2020 en SET, teneinde 
uitgebreid onderzoek te kunnen doen naar 
milieuvriendelijkere technologieën voor 
de winning van onconventionele fossiele 
brandstoffen;

Or. en
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Amendement 86
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten nogmaals op aan, vervat in zijn 
resolutie van 15 maart 2012 over een 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, zich te 
blijven inzetten voor een snellere 
tenuitvoerlegging van het akkoord van de 
G20 om subsidies voor fossiele 
brandstoffen af te bouwen; is van mening 
dat de exploratie en exploitatie van 
bronnen voor fossiele brandstoffen, met 
inbegrip van niet-conventionele bronnen, 
niet mogen worden gesubsidieerd met 
publieke middelen;

Or. en

Amendement 87
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert aan de toezegging van de 
G20 om subsidies voor fossiele 
brandstoffen af te bouwen; concludeert 
derhalve dat de exploratie en exploitatie 
van bronnen voor fossiele brandstoffen, 
met inbegrip van niet-conventionele 
bronnen, niet mag worden gesubsidieerd 
met publieke middelen;

Or. en

Amendement 88
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is van mening dat wederzijdse 
geheimhoudingsovereenkomsten met 
betrekking tot de schade aan het milieu of 
de gezondheid van mens of dier, zoals die 
welke in de Verenigde Staten zijn gesloten 
tussen eigenaren van land in de buurt van 
schaliegasputten en exploitanten van 
schaliegas, niet in overeenstemming 
zouden zijn met de verplichtingen van de 
EU en de lidstaten krachtens het Verdrag 
van Aarhus, de richtlijn toegang tot 
milieu-informatie (2003/04/EG) en de 
richtlijn betreffende 
milieuaansprakelijkheid;

Or. en

Amendement 89
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderkent dat de wijze van winning 
afhankelijk is van het specifieke soort 
gesteente op de plaats van winning; pleit 
ervoor de geologische analyse van de diepe 
en ondiepe aardlagen van mogelijke 
winningplaatsen van schaalolie en/of -gas 
verplicht te onderwerpen aan een 
voorafgaande vergunningprocedure
waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met informatie over mijnactiviteiten in het 
gebied in het heden of verleden;

11. onderkent dat de wijze van winning 
afhankelijk is van het specifieke soort 
gesteente op de plaats van winning; pleit 
ervoor de analyse van de uitgangssituatie 
van het grondwater en de geologische 
analyse van de diepe en ondiepe aardlagen 
van mogelijke winningplaatsen van 
schaalolie en/of -gas verplicht te stellen 
voordat een vergunning wordt verleend,
waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met informatie over mijnactiviteiten in het 
gebied in het heden of verleden;

Or. en

Amendement 90
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van 
wetenschappelijke studies met betrekking 
tot de langetermijngevolgen voor de 
volksgezondheid van door fractureren 
veroorzaakte luchtverontreiniging en 
vervuiling van water;

Or. en

Amendement 91
Tadeusz Cymański

Ontwerpverslag
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de voorschriften met 
betrekking tot de beoordeling van de 
invloed van de winning op het milieu 
daadwerkelijk in de wetgeving van de 
lidstaten worden opgenomen; benadrukt 
tegelijkertijd dat iedere beoordeling van 
de invloed in een open en transparant 
proces dient plaats te vinden;

Or. pl

Amendement 92
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils, Kathleen 
Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om met 
voorstellen te komen om ervoor te zorgen 
dat de bepalingen van de richtlijn 
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milieueffectrapportage ook betrekking 
hebben op de specifieke aspecten van de 
exploratie en de winning van schaliegas, 
schalieolie en methaan uit kolenlagen; 
dringt erop aan dat de effecten gedurende 
de gehele levenscyclus op de lucht-, 
bodem- en waterkwaliteit, de geologische 
stabiliteit, het landgebruik en de 
geluidshinder in de voorafgaande 
milieueffectbeoordeling zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 93
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat er een risico op 
aardschokken bestaat, zoals aangetoond 
door de exploratie van schaliegas in 
noordwest Engeland; steunt de 
aanbevelingen uit het in opdracht van de 
regering van het Verenigd Koninkrijk 
opgestelde rapport dat van exploitanten 
moet worden verlangd dat zij voldoen aan 
bepaalde seismische en microseismische 
normen;

Or. en

Amendement 94
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert eraan dat de 
duurzaamheid van schaliegas nog steeds 
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niet is bewezen; roept de Commissie en de 
lidstaten op de uitstoot van 
broeikasgassen tijdens het gehele 
winnings- en productieproces grondig te 
onderzoeken, teneinde de milieu-
integriteit aan te tonen;

Or. en

Amendement 95
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie 
hydrofracturering op te nemen in bijlage 
III van de richtlijn betreffende 
milieuaansprakelijkheid en bij 
milieuschade verplichte financiële 
zekerheidsstelling of verzekering voor te 
schrijven;

Or. en

Amendement 96
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. acht het in het kader van de 
aansprakelijkheid passend om voor 
exploitanten van schaliegas de bewijslast 
om te keren wanneer, gezien de aard van 
de verstoring en de negatieve effecten 
daarvan, andere mogelijke oorzaken en 
andere mogelijke omstandigheden, de 
exploratie en/of winning van schaliegas 
waarschijnlijk de oorzaak van de 
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milieuschade is;

Or. en

Amendement 97
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. verzoekt de Commissie om 
met voorstellen te komen om 
frackingvloeistoffen expliciet in bijlage 
III van de Europese richtlijn betreffende 
afval (2008/98/EG) op te nemen als 
"gevaarlijk afval";

Or. en

Amendement 98
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; acht het van groot 
belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld met inachtneming van andere 
concurrerende watergebruikers, om te 
informeren ten behoeve van de 
geïntegreerde milieu- en 
gezondheidseffectbeoordeling;

Or. en
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Amendement 99
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Kriton Arsenis, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de bijzonder grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; onderkent dat 
voorschriften voor water bij de winning 
van schaliegas een aanzienlijke druk 
kunnen leggen op de watervoorraden op 
lokaal niveau, aangezien de waterreserves
in veel delen van Europa reeds onder druk 
staan; acht het van groot belang dat 
alvorens de winning wordt aangevat er op 
basis van de lokale waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

Or. en

Amendement 100
Judith A. Merkies, Esther de Lange, Nessa Childers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; acht het van groot 
belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;
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Or. en

Amendement 101
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten en veel andere methoden van 
energieproductie (zoals steenkool, 
biobrandstoffen of kernenergie) minder 
groot zijn; acht het van groot belang dat 
alvorens de winning wordt aangevat er in 
elk afzonderlijk geval op basis van de 
lokale waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

Or. en

Amendement 102
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat er op basis van de lokale 
waterhuishouding
watervoorzieningsplannen worden 

12. maakt zich zorgen over de gevolgen
van de relatief grote hoeveelheid water die 
nodig is voor hydrofracturering, met name 
met betrekking tot conflicterend gebruik 
als gevolg daarvan, gevolgen voor vervoer 
en opslag van afvalwater dat niet wordt 
hergebruikt en de onvoldoende 
zuiveringscapaciteit van dat water; acht 
het van groot belang dat er op basis van de 
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opgesteld; lokale waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld, waarin rekening wordt 
gehouden met deze eigenschappen, en dat 
er systemen worden ingezet die speciaal 
voor behandeling van afvalwater zijn 
toegerust;

Or. fr

Amendement 103
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering, doch wijst erop dat deze 
hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn en dat het 
water dat wordt gebruikt bij fractureren 
meevalt in vergelijking met de 
hoeveelheden water die worden gebruikt 
om andere vormen van energie te 
produceren, zoals kernenergie, energie uit 
kolen, energie uit biomassa en zonne-
energie; acht het van groot belang dat 
alvorens de winning wordt aangevat er op 
basis van de lokale waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

Or. en

Amendement 104
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is zich bewust van de relatief grote 
hoeveelheid water die nodig is voor 
hydrofracturering; wijst er echter op dat 
deze hoeveelheden in vergelijking met de 
behoeften van andere industriële 
activiteiten minder groot zijn; acht het van 
groot belang dat alvorens de winning wordt 
aangevat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

12. is zich bewust van de grote hoeveelheid 
water die nodig is voor hydrofracturering; 
wijst er echter op dat deze hoeveelheden in 
vergelijking met de behoeften van andere 
industriële activiteiten minder groot zijn; 
acht het van groot belang dat alvorens de 
winning wordt aangevat er strategisch 
wordt nagedacht over grondstoffen en de 
waterbehoeften van de huishoudens en de 
verschillende plaatselijke ondernemingen 
en dat er op basis van de lokale 
waterhuishouding 
watervoorzieningsplannen worden 
opgesteld;

Or. fr

Amendement 105
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de geldende Europese 
milieunormen, in het bijzonder wat betreft 
het bij hydrofracturering gebruikte water, 
volledig in acht worden genomen en dat 
schendingen hiervan op passende wijze 
worden bestraft; 

Or. de

Amendement 106
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat de 
kaderrichtlijn water de lidstaten verplicht 
om alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen om de achteruitgang van de 
toestand van alle grondwaterlichamen te 
voorkomen, onder meer van puntbronnen, 
zoals de exploratie en winning van 
koolwaterstoffen;

Or. en

Amendement 107
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. neemt nota van onderzoek waaruit 
blijkt dat waterhoudende grondlagen 
worden beschermd door een afstand van 
600 meter tussen waterhoudende 
grondlagen en boringen te houden, 
aangezien niet bekend is dat boringen 
deze afstand overschrijden; neemt er nota 
van dat deze afstand in bijna alle gevallen 
wordt aangehouden, aangezien 
schaliegasreservoirs doorgaans op een 
diepte van 3 km of zelfs dieper liggen; 
wijst er echter op dat extra 
voorzorgsmaatregelen moeten worden 
genomen als deze afstand in sommige 
zeldzame gevallen minder zou zijn dan 
600 meter;

Or. en

Amendement 108
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put 
met het oog op het risico op vervuiling 
van het grondwater ongeschonden blijft 
en er dus grondig op wordt toegezien dat 
de binnenbekleding en het cementwerk 
van de put geen gebreken vertonen;

Schrappen

Or. fr

(Dit amendement verwerkt de kern van deze paragraaf in de volgende paragraaf.) 

Amendement 109
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put 
met het oog op het risico op vervuiling van 
het grondwater ongeschonden blijft en er 
dus grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put geen gebreken vertonen;

13. acht het gezien de grote diepte waarop 
de hydrofracturering plaatsvindt meestal de 
eerste grote zorg dat de put met het oog op 
het risico op vervuiling van het grondwater 
ongeschonden blijft; er moet grondig op
worden toegezien dat de binnenbekleding 
en het cementwerk van de put geen 
gebreken vertonen en dat deze bestand zijn 
tegen de hoge druk van de geïnjecteerde 
vloeistof en de opgewekte aardschokken, 
naast de zorg in verband met het 
vrijkomen van gevaarlijke chemische 
stoffen en in de natuur voorkomende 
radioactieve stoffen die in de 
waterreservoirs terecht kunnen komen;

Or. en
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Amendement 110
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put met 
het oog op het risico op vervuiling van het 
grondwater ongeschonden blijft en er dus 
grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put geen gebreken vertonen;

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put met 
het oog op het risico op vervuiling van het 
grondwater ongeschonden blijft en er dus 
grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put geen gebreken vertonen; benadrukt 
daarom dat deze putten gedurende 
langere tijd tijdens de productie en nadat 
de productie is gestopt, geregeld moeten 
worden gecontroleerd;

Or. en

Amendement 111
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put met 
het oog op het risico op vervuiling van het 
grondwater ongeschonden blijft en er dus 
grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put geen gebreken vertonen;

13. erkent dat hydrofracturering 
plaatsvindt op een diepte van meer dan 3 
km, terwijl watervoerende grondlagen 
doorgaans niet op grotere diepte dan 300 
meter voorkomen, en dat er zich een 
dikke, ondoordringbare rotsformatie 
boven de schalielaag bevindt die voorkomt 
dat vloeistoffen naar boven in de richting 
van de watervoerende lagen kunnen 
stromen; acht het derhalve in de 
allereerste plaats van belang dat de put 
met het oog op het risico op vervuiling van 
het grondwater ongeschonden blijft en er 
dus grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
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put geen gebreken vertonen;

Or. en

Amendement 112
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put met 
het oog op het risico op vervuiling van het 
grondwater ongeschonden blijft en er dus 
grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put geen gebreken vertonen;

13. acht het gezien de grote diepte (meer 
dan 3 km) waarop de hydrofracturering 
plaatsvindt van groot belang dat de put met 
het oog op het risico op vervuiling van het 
grondwater ongeschonden blijft en er dus 
grondig op wordt toegezien dat de 
binnenbekleding en het cementwerk van de 
put, welke bestand dienen te zijn tegen 
lichte aardbevingen, geen gebreken 
vertonen;

Or. en

Amendement 113
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. sluit zich aan bij de analyse van de 
Commissie dat artikel 11, lid 3, onder j), 
van de kaderrichtlijn water de injectie van 
terugvloeiend, voor verwijdering bestemd 
water in geologische formaties niet 
toestaat;

Or. en
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Amendement 114
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is op de hoogte van het feit dat men 
eerst door drinkwaterbronnen heen moet 
om bij het schaliegas te komen en bij de 
plaats waar de hydrofracturering zal 
plaatsvinden; dit brengt het risico van 
vervuiling van dit water met zich mee;

Or. en

Amendement 115
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. eist dat een algeheel verbod wordt 
ingesteld op hydrofracturering in 
bepaalde gevoelige en bijzonder bedreigde 
gebieden, zoals in en onder vastgestelde 
beschermde drinkwaterwingebieden;

Or. de

Amendement 116
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het Amerikaanse 
Environmental Protection Agency 
(agentschap voor milieubescherming, 
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EPA) in een uitgebreid onderzoek naar 
fractureringspraktijken en de potentiële 
gevolgen voor het drinkwater (in 2004)[1] 
heeft aangetoond dat door 
hydrofracturering geen doorgangen 
ontstaan waarlangs vloeistoffen tussen 
rotsformaties door kunnen stromen en de 
watervoorraad kunnen aantasten; kijkt uit 
naar andere te verschijnen rapporten van 
het EPA en moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan beste praktijken en 
ervaringen uit te wisselen met het 
agentschap;

Or. en

Amendement 117
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn; wijst 
erop dat hiervoor veel mankracht en 
technische expertise nodig zijn, rekening 
houdend met het grote aantal putten voor 
dergelijke werkzaamheden; 

Or. en

Amendement 118
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn en, in 
nauwe samenwerking met 
drinkwaterbedrijven, of de 
drinkwaterkwaliteit nog op peil is;

Or. en

Amendement 119
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;
verslagen over de putafwerking moeten 
worden voorgelegd aan de bevoegde 
autoriteiten;
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Or. en

Amendement 120
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat doeltreffende preventie 
staat of valt met consistent toezicht op de 
strikte naleving van de hoogste normen en 
de strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan van winningputten; 
onderstreept dat zowel het bedrijfsleven als 
de bevoegde autoriteiten regelmatige 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren om 
na te gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;

14. is van mening dat de diepte waarop 
fracturering plaatsvindt, de ongeschonden 
staat van de putten en de kwaliteit van de 
binnenbekleding en het cementwerk 
bijzondere aandacht moeten krijgen; 
benadrukt dat doeltreffende preventie staat 
of valt met consistent toezicht op de strikte 
naleving van de hoogste normen en de 
strikte toepassing van de meest 
geavanceerde technologieën op het gebied 
van het slaan en onderhoud van
winningputten; vraagt de Commissie om 
het zowel voor het bedrijfsleven als de 
bevoegde autoriteiten wettelijk verplicht te 
stellen om regelmatige en in alle 
uitvoeringsstadia verplichte 
kwaliteitscontroles uit te voeren op basis 
van gemeenschappelijke criteria, om na te 
gaan of de binnenbekleding en het 
cementwerk nog ongeschonden zijn;

Or. fr

Amendement 121
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt om een 
schadevergoedingsregeling op grond 
waarvan exploitanten voor aanvang van 
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de boring moeten aantonen dat zij over 
een toereikende verzekeringsdekking voor 
eigen en aan anderen opgedragen 
activiteiten beschikken;

Or. de

Amendement 122
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de beste 
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 
oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de beste 
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 
oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;
keurt de injectie van terugvloeiend, voor 
verwijdering bestemd afvalwater af;

Or. en

Amendement 123
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de beste
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch een 
goede afvalwaterzuiveringsmethode is 
omdat de hoeveelheid verbruikt water, de 
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oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

kans op oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

Or. en

Amendement 124
Tadeusz Cymański

Ontwerpverslag
Paragraaf 16

Ontwerpverslag Amendement

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de 
beste afvalwaterzuiveringsmethode is 
omdat de hoeveelheid verbruikt water, de 
kans op oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

16. roept op tot uitwisseling van de beste 
praktijken, inclusief de meest 
geavanceerde technologieën, teneinde de 
meest gunstige 
afvalwaterzuiveringsmethoden te kiezen 
die de hoeveelheid verbruikt water, de kans 
op oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water minimaliseren;

Or. pl

Amendement 125
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de beste 
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 
oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met opslagtanks, 
al dan niet op het terrein van de 
winningplaats zelf, milieutechnisch de 
beste afvalwaterzuiveringsmethode is om 
de watervraag te minimaliseren, de kans 
op oppervlaktevervuiling te verkleinen en 
het vervoer van en naar de put te
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in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

minimaliseren;

Or. en

Amendement 126
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf milieutechnisch de beste 
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 
oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

16. eist dat het afvalwater indien mogelijk 
wordt gezuiverd in gesloten 
waterrecyclingsystemen met stalen 
opslagtanks op het terrein van de 
winningplaats zelf, aangezien dit
milieutechnisch de beste 
afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op 
oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen 
in verband met het vervoer van te zuiveren 
water hiermee worden geminimaliseerd;

Or. fr

Amendement 127
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten;

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten; benadrukt echter 
dat de bestaande zuiveringsinstallaties 
niet goed zijn toegerust om afvalwater van 
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hydrofracturering te zuiveren en mogelijk 
verontreinigende stoffen in rivieren en 
stromen lozen; 

Or. en

Amendement 128
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten;

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten; is in dit verband 
van mening dat de bevoegde autoriteiten 
een volledige beoordeling van alle 
relevante waterzuiveringsinstallaties in de 
betrokken lidstaten moeten uitvoeren; 

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten;

17. pleit voor een strikte toepassing van de 
bestaande normen op het gebied van 
waterzuivering en tenuitvoerlegging van 
bindende waterbeheersplannen door 
exploitanten in samenwerking met de 
drinkwaterbedrijven en de bevoegde 
autoriteiten;
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Or. en

Amendement 130
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat tussen boorputten 
en waterputten een minimale 
veiligheidsafstand moet worden 
aangehouden;

Or. en

Amendement 131
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de nationale geologische 
instituten basismonsterafnames uit te 
voeren in waterhoudende grondlagen in 
gebieden waar vergunningen voor 
schaliegaswinning zijn verleend, teneinde 
te kunnen beoordelen of eventuele 
gevallen waarbij methaan in het 
drinkwater wordt aangetroffen iets te 
maken hebben met booractiviteiten of dat 
deze al voorkwamen voordat er werd 
geboord;

Or. en

Amendement 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het verplicht moet 
zijn om de chemische samenstelling van de 
bij de fracturering gebruikte vloeistof op te 
geven; blijft erbij dat er volledige 
transparantie en informatieverstrekking 
verlangd moet worden van de exploitanten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 133
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het verplicht moet 
zijn om de chemische samenstelling van
de bij de fracturering gebruikte vloeistof op 
te geven; blijft erbij dat er volledige 
transparantie en informatieverstrekking 
verlangd moet worden van de exploitanten;

18. is van mening dat het voor elke 
exploitant verplicht moet zijn om de in 
artikel 119, leden 1 en 2, van REACH 
genoemde informatie over alle chemische
stoffen die worden gebruikt in de bij de 
fracturering gebruikte vloeistof bekend te 
maken en om de blootstellingsscenario's 
en de voorgestelde maatregelen ter 
beperking van het risico openbaar te 
maken; blijft erbij dat er voorafgaand aan 
boringen volledige transparantie en 
informatieverstrekking verlangd moet 
worden van de exploitanten;

Or. en

Amendement 134
Linda McAvan, Kriton Arsenis, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het verplicht moet 
zijn om de chemische samenstelling van 
de bij de fracturering gebruikte vloeistof op 
te geven; blijft erbij dat er volledige 
transparantie en informatieverstrekking 
verlangd moet worden van de 
exploitanten;

18. is van mening dat het verplicht moet 
zijn om de samenstelling en concentraties 
van de chemische inhoud van de bij de 
fracturering gebruikte vloeistof volledig 
bekend te maken; en om de REACH-
blootstellingsscenario's en de voorgestelde 
maatregelen ter beperking van het risico 
openbaar te maken;

Or. en

Amendement 135
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia 
Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het verplicht moet
zijn om de chemische samenstelling van de 
bij de fracturering gebruikte vloeistof op 
te geven; blijft erbij dat er volledige 
transparantie en informatieverstrekking 
verlangd moet worden van de 
exploitanten;

18. meent dat veel van de huidige 
geschillen over onconventionele fossiele 
brandstoffen deels het gevolg zijn van de
aanvankelijke weigering van de industrie 
om de chemische samenstelling van
vloeistoffen die worden gebruikt bij
hydrofracturering bekend te maken; acht
de verplichting om de chemische 
samenstelling van de bij de fracturering 
gebruikte vloeistof op te geven een 
vereiste; blijft erbij dat de exploitanten 
volledige transparantie moeten geven en 
informatie moeten verstrekken;

Or. en

Amendement 136
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen te vragen binnen de door de 
REACH-wetgeving vereiste termijnen een 
handmatig onderzoek van 
registratiedossiers, de updates daarvan en 
de door de downstreamgebruikers 
overlegde kennisgevingen met betrekking 
tot de chemische stoffen die naar 
verwachting worden gebruikt voor 
hydrofracturering naar aardgas, olie of 
methaan uit kolenlagen, uit te voeren 
teneinde te controleren of de hiermee 
verbonden blootstellingsscenario's en 
risicobeheersmaatregelen adequaat zijn, 
en aan het eind van 2012 verslag uit te 
brengen;

Or. en

Amendement 137
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat in 
hydrofractureringsvloeistoffen gebruikte 
toevoegingen op grote schaal worden 
gebruikt in veel handelsproducten en 
andere toepassingen.

Or. en

Amendement 138
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt nota van recent Oostenrijks 
onderzoek naar fracturering zonder 
chemische stoffen die zijn vervangen door 
maïszetmeel; wijst er echter op dat deze 
techniek wellicht nog moet worden 
aangepast aan de verschillende 
geologische omstandigheden in andere 
landen, ook al is de techniek hier 
succesvol gebleken;

Or. en

Amendement 139
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpverslag
Paragraaf 19

Ontwerpverslag Amendement

19. merkt op dat er minder beslag gelegd 
wordt op land en het landschap minder 
wordt aangetast doordat er op één enkel 
punt telkens meerdere horizontale 
boorputten de grond in gaan;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pl

Amendement 140
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat er minder beslag gelegd 
wordt op land en het landschap minder 
wordt aangetast doordat er op één enkel 
punt telkens meerdere horizontale 
boorputten de grond in gaan;

19. merkt op dat er in een groter gebied
minder beslag gelegd wordt op land en het 
landschap minder wordt aangetast doordat 
er op één enkel punt telkens meerdere 
horizontale boorputten de grond in gaan, 
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maar dat hierdoor de effecten bij 
boringen gedurende een langere periode 
heviger worden;

Or. en

Amendement 141
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat er minder beslag gelegd 
wordt op land en het landschap minder 
wordt aangetast doordat er op één enkel 
punt telkens meerdere horizontale 
boorputten de grond in gaan;

19. merkt op dat er minder beslag gelegd 
wordt op land en het landschap minder 
wordt aangetast en dat de uitstoot van 
broeikasgassen wordt geminimaliseerd
doordat er op één enkel punt telkens 
meerdere horizontale boorputten de grond 
in gaan;

Or. en

Amendement 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderkent dat moet worden 
gezorgd voor effectieve en tijdige 
wetgevingsmaatregelen op Europees 
niveau indien de toetsing van de 
grootschalige winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen 
aantoont;

Or. en
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Amendement 143
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de productievolumes 
van schaliegasputten in de Verenigde 
Staten na de eerste twee jaar een scherpe 
daling laten zien, wat veel doorlopende 
booractiviteiten voor nieuwe putten tot 
gevolg heeft, en merkt op dat er door de 
opslagtanks, de compressorstations en de 
infrastructuur van de pijpleidingen nog 
meer veranderingen in het landgebruik 
ten gevolge van de schaliegasactiviteiten 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 144
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten die besluiten 
tot de winning van schaliegas- of andere 
onconventionele fossiele brandstoffen de 
Commissie een nationaal plan toe te 
zenden waarin nauwkeurig wordt 
beschreven op welke wijze de exploitatie 
van deze reserves binnen de nationale 
emissiereductiedoelstellingen in het kader 
van de EU-beschikking inzake de 
verdeling van de emissiereductie-
inspanningen past;

Or. en
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Amendement 145
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, 
Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. erkent dat dankzij voortdurende 
technologische verbetering op het gebied 
van hydrofracturering en horizontale 
boringen op een veilige manier enorme 
lagen onconventionele fossiele 
brandstoffen kunnen worden ontwikkeld 
en de mogelijke gevolgen voor het milieu 
kunnen worden beperkt; moedigt de 
industrie aan te blijven streven naar 
verbetering van de technologie en de beste 
technologische oplossingen te gebruiken 
bij de ontwikkeling van onconventionele 
fossiele brandstofbronnen.

Or. en

Amendement 146
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de bevoegde nationale 
geologische onderzoeksdiensten 
vergelijkende seismische controles uit te 
voeren in gebieden waar veel 
aardbevingen voorkomen en waar 
vergunningen zijn verleend voor de 
winning van schaliegas, teneinde de 
natuurlijke aardbevingsgevoeligheid vast 
te stellen en het mogelijk te maken de 
kans op en de potentiële gevolgen van 
veroorzaakte aardbevingen te beoordelen;
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Or. en

Amendement 147
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. pleit ervoor dat de exploitatie van 
schaliegas aan een 
milieueffectbeoordeling moet worden 
onderworpen zoals vastgelegd in Richtlijn 
2011/92/EU.

Or. en

Amendement 148
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. wijst erop dat als een vergelijking 
van de broeikasgasbalans voor de 
levenscycli van schaliegas en steenkool 
ten gunste is van de eerstgenoemde, dit 
afhankelijk is van een veronderstelde 
atmosferische levensduur van honderd 
jaar; is van mening dat onderzoek over 
een kortere periode, bijvoorbeeld 20 jaar, 
geschikter zou zijn omdat de wereldwijde 
uitstoot in 2020 zijn hoogtepunt moet 
bereiken; pleit voor nader 
wetenschappelijk onderzoek naar emissies 
van ontsnapt methaan teneinde dergelijke 
emissies in het kader van de rapportage 
van jaarlijkse inventarislijsten en doelen 
door de lidstaten in het kader van de EU-
beschikking inzake de verdeling van de 
emissiereductie-inspanningen beter te 
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kunnen verklaren;

Or. en

Amendement 149
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Kriton Arsenis, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie om haar 
onderzoek naar de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus van 
schaliegaswinning en -productie snel af te 
ronden zodat deze emissies in de toekomst 
op juiste wijze kunnen worden 
verantwoord;

Or. en

Amendement 150
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, 
Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. onderstreept dat extra aardgas uit 
niet-conventionele bronnen de uitstoot 
van broeikasgassen aanmerkelijk kan 
verminderen en dus helpt de Europese 
doelstellingen voor het terugdringen van 
de uitstoot van broeikasgassen te 
bewerkstelligen, terwijl tegelijkertijd de 
veiligheid en betaalbaarheid van de 
energievoorraden wordt gehandhaafd en 
het concurrentievermogen van Europa in 
stand wordt gehouden.
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Or. en

Amendement 151
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. roept de Commissie op de 
voorstellen te maken die nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat de richtlijn 
betreffende milieuaansprakelijkheid 
exploitanten verplicht een verzekering af 
te sluiten die de werkelijke kosten van 
mogelijke ongevallen dekt, zodat er in 
geval van insolventie een redelijke 
vergoeding kan worden betaald.

Or. en

Amendement 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan met wetsvoorstellen te komen om het 
gebruik van een 
afwerkingsverbrandingsinstallatie, dat wil 
zeggen "groene afwerking" verplicht te 
stellen voor alle schaliegasputten in de 
EU, om affakkelen alleen bij bezorgdheid 
over de veiligheid te beperken en om het 
laten ontsnappen van schaliegas voor alle 
putten in zijn geheel te verbieden, in een 
poging om de uitstoot van ontsnapt 
methaan en vluchtige organische stoffen 
die verband houden met schaliegas terug 
te dringen;
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Or. en

Amendement 153
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. merkt verder op dat door op 
één enkel punt telkens meerdere 
horizontale boorputten de grond in te 
laten gaan, het vervoer en de behoefte aan 
nieuwe wegen zal minimaliseren, wat 
tevens het geluidsniveau aanmerkelijk zou 
verlagen en negatieve gevolgen voor de 
luchtkwaliteit zou verminderen.

Or. en

Amendement 154
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. benadrukt dat 
onconventioneel gas een aanzienlijke 
bijdrage kan leveren aan de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in de 
vervoerssector;

Or. en

Amendement 155
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. erkent dat aardgas uit schalie 
een belangrijke aanvullende rol kan 
spelen doordat het de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen in Europa, 
zoals zonne- en windenergiecentrales, die 
een aanvullende, stabiliserende 
energiebron nodig hebben, ondersteunt.

Or. en

Amendement 156
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderkent dat booractiviteiten tijdelijk
ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van 
de leefomgeving en pleit daarom voor alle 
mogelijke maatregelen, met name door de 
exploitanten, ter minimalisering van de 
negatieve gevolgen van dergelijke 
activiteiten;

20. onderkent dat booractiviteiten ten koste 
kunnen gaan van de kwaliteit van de 
leefomgeving en pleit daarom voor alle 
mogelijke maatregelen, met name door de 
exploitanten middels de invoering van best 
beschikbare technieken en door de 
openbare autoriteiten middels de 
toepassing van strenge voorschriften, ter 
minimalisering van de negatieve gevolgen 
van dergelijke activiteiten;

Or. en

Amendement 157
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. onderkent dat booractiviteiten tijdelijk 
ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van 
de leefomgeving en pleit daarom voor alle 
mogelijke maatregelen, met name door de 
exploitanten, ter minimalisering van de 
negatieve gevolgen van dergelijke 
activiteiten;

20. onderkent dat booractiviteiten tijdelijk 
ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van 
de leefomgeving en pleit er daarom voor 
dat met dit vraagstuk rekening wordt 
gehouden bij het verlenen van de nodige 
exploratie- en exploitatievergunningen 
voor koolwaterstoffen, en dat alle 
mogelijke maatregelen worden genomen, 
met name door de exploitanten, ter 
minimalisering van de negatieve gevolgen 
van dergelijke activiteiten;

Or. fr

Amendement 158
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept alle lidstaten op, met 
inachtneming van de negatieve effecten 
op het milieu, de volksgezondheid en het 
landgebruik en daar waar het niet 
mogelijk is te garanderen dat er geen 
achteruitgang van waterreserves zal 
plaatsvinden door hydrofracturering, de 
lopende activiteiten rond de winning van 
schaliegas of andere onconventionele 
fossiele brandstoffen op te schorten en af 
te zien van verdere vergunningen voor 
nieuwe projecten op het gebied van 
winning of exploitatie;

Or. en

Amendement 159
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de industrie op om de 
plaatselijke gemeenschappen bij de 
activiteiten te betrekken en 
gemeenschappelijke oplossingen te 
bespreken teneinde de gevolgen van de 
winning van schaliegas voor het verkeer, 
de kwaliteit van de wegen en het lawaai 
op de plaatsen waar de 
winningsactiviteiten worden uitgevoerd, 
tot een minimum te beperken;

Or. en

Amendement 160
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de lidstaten om de 
plaatselijke gemeenschappen volledig te 
informeren en bij het proces te betrekken, 
met name bij behandeling van de 
vergunningaanvragen voor exploratie en 
exploitatie; vraagt met name onbegrensde 
toegang tot milieueffectrapportages en 
onderzoek naar de volksgezondheid en de 
plaatselijke economie;

Or. fr

Amendement 161
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door deze voorafgaand aan de 
exploratiefase goed voor te lichten en 
voorafgaand aan de exploitatiefases te 
raadplegen; pleit aldus voor nauwere 
betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen en 
een betere voorlichting, opdat het overzien 
kan wat die winning concreet betekent en 
het deze dan beter accepteert en het meer 
vertrouwen heeft in de regulering ervan;

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door, als onderdeel van de 
vergunningsprocedure, deze voorafgaand 
aan de exploratiefase goed voor te lichten 
en voorafgaand aan de exploitatiefases de 
plaatselijke gemeenschappen te 
raadplegen; pleit aldus voor nauwere 
betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen en 
een betere voorlichting, opdat het overzien 
kan wat die winning concreet betekent en 
het deze dan beter accepteert en het meer 
vertrouwen heeft in de regulering ervan;

Or. en

Amendement 162
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door deze voorafgaand aan de 
exploratiefase goed voor te lichten en
voorafgaand aan de exploitatiefases te 
raadplegen; pleit aldus voor nauwere 
betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen en 
een betere voorlichting, opdat het overzien 
kan wat die winning concreet betekent en 
het deze dan beter accepteert en het meer 
vertrouwen heeft in de regulering ervan;

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door deze voorafgaand aan elke exploratie-
en exploitatiefase goed voor te lichten en 
te raadplegen; pleit aldus voor grotere 
transparantie van de effecten, van de
gebruikte chemische stoffen en 
technologieën en van alle inspecties en
controlemaatregelen, opdat het publiek
overzien kan wat die winning concreet 
betekent en het deze dan beter accepteert 
en het meer vertrouwen heeft in de 
regulering ervan;

Or. en
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Amendement 163
Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door deze voorafgaand aan de 
exploratiefase goed voor te lichten en 
voorafgaand aan de exploitatiefases te 
raadplegen; pleit aldus voor nauwere 
betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen en 
een betere voorlichting, opdat het overzien 
kan wat die winning concreet betekent en 
het deze dan beter accepteert en het meer 
vertrouwen heeft in de regulering ervan;

21. is van mening dat de bevolking bij de 
winningactiviteiten betrokken moet worden 
door deze voorafgaand aan de 
exploratiefase goed voor te lichten en 
voorafgaand aan de exploitatiefases te 
raadplegen; pleit aldus voor nauwere 
betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen en 
een betere voorlichting, opdat het overzien 
kan wat die winning concreet betekent en 
het deze dan beter accepteert en het meer 
vertrouwen heeft in de regulering ervan; is 
van mening dat de betrokkenheid van 
ondernemingen bij deze voorlichting ook 
kan bijdragen aan de algemene acceptatie 
van hun toekomstige activiteiten;

Or. en

Amendement 164
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta 
Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. moedigt de lidstaten en de 
Commissie aan het kader van de 
Energieraad EU-VS te benutten om 
deskundigheid en beste praktijken op het 
gebied van milieuvraagstukken die 
verband houden met de onconventionele 
fossiele brandstoffen, uit te wisselen;
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Or. en

Amendement 165
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. erkent dat een betere uitwisseling 
van informatie tussen de industrie, 
toezichthouders en het publiek nodig is 
om alle vraagstukken die verband houden 
met de onconventionele fossiele 
brandstoffen aan de orde te stellen;

Or. en

Amendement 166
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is wat dit betreft ingenomen met het 
feit dat de EU-begroting voor 2012 
voorziet in financiering van een dergelijke 
dialoog met het publiek en wil de lidstaten 
vragen gebruik te maken van dit geld om 
ervoor te zorgen dat mensen woonachtig in 
gebieden waar er in de toekomst mogelijk 
onconventionele fossiele brandstoffen 
gewonnen zullen worden, beter worden 
geïnformeerd;

22. is wat dit betreft ingenomen met het 
feit dat de EU-begroting voor 2012 
voorziet in financiering van een dergelijke 
dialoog met het publiek en wil de lidstaten 
vragen gebruik te maken van dit geld om 
ervoor te zorgen dat mensen woonachtig in 
gebieden waar er in de toekomst mogelijk 
onconventionele fossiele brandstoffen 
gewonnen zullen worden, beter worden 
geïnformeerd en effectief kunnen 
deelnemen aan de besluitvorming binnen 
hun plaatselijke en nationale 
bestuursstructuren;

Or. en
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