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Amendement 64
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de veiligheid van offshore-olie-
en -gasprospectie-, -exploratie- en  
productieactiviteiten (Voor de EER 
relevante tekst)

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de veiligheid van offshore-olie-
en -gasprospectie-, -exploratie- en  
productieactiviteiten (Voor de EER 
relevante tekst)

Or. en

Motivering

Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Indien het wordt aangenomen dient het woord 
"verordening" dienovereenkomstig te worden vervangen door "richtlijn", en moeten de 
bijbehorende procedurele wijzigingen worden gemaakt.

Amendement 65
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Offshore-olie en -gasactiviteiten 
vinden plaats in een steeds uitdagendere 
omgeving en onder extreme 
omstandigheden, waarbij ongelukken 
gemakkelijk verwoestende en 
onomkeerbare gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu in mariene en 
kustgebieden, evenals aanzienlijke 
negatieve effecten op kusteconomieën.

Or. en

Amendement 66
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Naast het aanzienlijke risico van 
een zwaar offshore-olie- of gasongeval, 
blijft de voortdurende olievervuiling van 
het mariene milieu en gaslekkages in de 
zee en de atmosfeer, zelfs gedurende 
normale offshore-winningsactiviteiten die 
aan alle veiligheidsvereisten voldoen, een 
probleem.

Or. de

Motivering

Boorplatforms vervuilen de zee en/of de atmosfeer met olie en gas. Zelfs gedurende normale 
activiteiten stromen miljoenen tonnen olie jaarlijks in zee als gevolg van lekkages en boor- en
raffinaderijafval.

Amendement 67
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De offshore-productie en het 
offshore-gebruik van koolwaterstoffen 
dragen bij aan de opwarming van de 
aarde en zullen het voor de Unie 
moeilijker maken om haar doelstellingen 
met betrekking tot de klimaatverandering 
te verwezenlijken en om de 
temperatuurstijging te beperken tot 2°C 
ten opzichte van pre-industriële niveaus. 
De Unie heeft zich ertoe verplicht haar 
broeikasgasemissies voor 2050 met 80-
95% terug te dringen tot de niveaus van 
1990, in overeenstemming met de 
verlaging die volgens de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) voor de 
ontwikkelde landen als groep 
noodzakelijk is. De door de Commissie 
opgestelde en door het Europees 



AM\909077NL.doc 5/90 PE492.910v01-00

NL

Parlement ondersteunde "Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" onderkent tevens dat 
het noodzakelijk is de energiesector 
koolstofvrij te maken door middel van de 
ontwikkeling van schone en hernieuwbare 
vormen van energie.

Or. en

Amendement 68
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) zou de 
Commissie en de lidstaten technische en 
wetenschappelijke bijstand moeten 
verlenen met het oog op de 
minimalisering van risico's en de juiste 
tenuitvoerlegging van de wetgeving van de 
Unie op het gebied van offshore-olie- en -
gasveiligheid. Het EMSA zou moeten 
toezien op de inspecties en de regelingen 
voor de reactie op noodsituaties in de 
lidstaten. 

Or. en

Amendement 69
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet worden verduidelijkt dat 
houders van vergunningen voor offshore-
activiteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG ook potentiële aansprakelijke
'exploitanten' zijn in de zin van Richtlijn 
2004/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 

(10) Er moet worden verduidelijkt dat 
houders van vergunningen voor offshore-
activiteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG ook aansprakelijke 'exploitanten' 
zijn in de zin van Richtlijn 2004/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende 



PE492.910v01-00 6/90 AM\909077NL.doc

NL

milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en bijgevolg hun 
verantwoordelijkheden in dit opzicht niet 
aan door hen aangenomen derde partijen 
mogen overdragen.

milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en bijgevolg hun 
verantwoordelijkheden in dit opzicht niet 
aan door hen aangenomen derde partijen 
mogen overdragen.

Or. ro

Amendement 70
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Overeenkomstig Richtlijn 
85/337/EEG, als gewijzigd, die van 
toepassing is op de exploratie en 
exploitatie van olie en gas, is een 
ontwikkelingsvergunning vereist voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, onder meer gezien hun 
aard, omvang of ligging, en moet een 
beoordeling van hun effecten plaatsvinden. 
Wanneer een activiteit overeenkomstig 
Richtlijn 85/337/EEG aan een 
ontwikkelingsvergunning onderworpen is, 
moet er in inspraak van het publiek worden 
voorzien overeenkomstig het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties 
(VN/ECE).

(12) Overeenkomstig Richtlijn 
85/337/EEG, als gewijzigd, die van 
toepassing is op de exploratie en 
exploitatie van olie en gas, is een 
ontwikkelingsvergunning vereist voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, onder meer gezien hun 
aard, omvang of ligging, en moet een 
beoordeling van hun effecten plaatsvinden. 
Wanneer een activiteit overeenkomstig het 
Verdrag van Aarhus en Richtlijn 
85/337/EEG aan een 
ontwikkelingsvergunning onderworpen is, 
moet er in inspraak van het publiek worden 
voorzien overeenkomstig het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties 
(VN/ECE). Leden van het betrokken 
publiek dienen toegang te hebben tot de 
rechter, aangezien dit bijdraagt tot de 
bescherming van het recht te leven in een 
milieu dat passend is voor de gezondheid 
en het welzijn van mensen.

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de bepalingen van de richtlijn betreffende industriële emissies 
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inzake de toegang tot de rechter.

Amendement 71
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Overeenkomstig Richtlijn
85/337/EEG, als gewijzigd, die van 
toepassing is op de exploratie en 
exploitatie van olie en gas, is een 
ontwikkelingsvergunning vereist voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, onder meer gezien hun 
aard, omvang of ligging, en moet een 
beoordeling van hun effecten plaatsvinden.
Wanneer een activiteit overeenkomstig 
Richtlijn 85/337/EEG aan een 
ontwikkelingsvergunning onderworpen is, 
moet er in inspraak van het publiek worden 
voorzien overeenkomstig het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties
(VN/ECE).

(12) Binnen het kader van Richtlijn 
2001/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 juni 2001 betreffende 
de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en 
programma's1  moeten lidstaten 
gedetailleerde regelingen vaststellen voor 
effectieve inspraak van het publiek met 
betrekking tot plannen en programma's 
die betrekking hebben op energie. 
Bovendien is, overeenkomstig Richtlijn
2011/92/EU, die onder andere van 
toepassing is op de exploratie en 
exploitatie van olie en gas, een 
ontwikkelingsvergunning vereist voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, onder meer gezien hun 
aard, omvang of ligging, en moet een 
beoordeling van hun effecten plaatsvinden.
Wanneer een activiteit overeenkomstig 
Richtlijn 2011/92/EU aan een 
ontwikkelingsvergunning onderworpen is, 
moet er in inspraak van het publiek worden 
voorzien overeenkomstig het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties
(VN/ECE).
____________
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz.30.

Or. en

Amendement 72
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Richtlijn 85/337/EEG betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten1, als 
gewijzigd, heeft de beginselen van de 
milieueffectbeoordeling van projecten 
geharmoniseerd door algemene 
minimumeisen in te voeren. De 
Commissie moet overwegen richtsnoeren 
op te stellen voor de effectbeoordeling van 
alle fasen van offshore-projecten, met 
inbegrip van de exploratie-, exploitatie- en 
ontmantelingsfase, en eveneens specifieke 
voorschriften te ontwikkelen voor extreme 
exploitatieomstandigheden.
___________
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

Or. en

Amendement 73
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De ernstige milieuzorgen met 
betrekking tot de Arctische wateren, een 
aangrenzend marien milieu dat van 
bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 
vereisen bijzondere aandacht om te 
waarborgen dat het milieu in het 
Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 
met inbegrip van exploratie, wordt 
beschermd.

(40) De ernstige milieuzorgen en de 
kwetsbaarheid met betrekking tot de
unieke Arctische wateren, een aangrenzend 
marien milieu dat van bijzonder belang is 
voor de Gemeenschap en dat een 
belangrijke rol speelt bij de beteugeling 
van de klimaatverandering, vereisen 
bijzondere aandacht om te waarborgen dat 
het milieu in het Noordpoolgebied wordt 
beschermd. Zolang er geen doeltreffende 
respons kan worden gewaarborgd op een 
ongeval onder Arctische omstandigheden, 
dienen lidstaten geen vergunning te 
verlenen voor offshore-activiteiten, met 
inbegrip van exploratie, in het gebied.

Or. en
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Amendement 74
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De ernstige milieuzorgen met 
betrekking tot de Arctische wateren, een 
aangrenzend marien milieu dat van 
bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 
vereisen bijzondere aandacht om te 
waarborgen dat het milieu in het 
Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 
met inbegrip van exploratie, wordt 
beschermd.

(40) De ernstige milieuzorgen met 
betrekking tot de Arctische wateren, een 
aangrenzend marien milieu dat van 
bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 
vereisen bijzondere aandacht om te 
waarborgen dat het milieu in het 
Noordpoolgebied wordt beschermd. De 
lidstaten zouden derhalve geen 
boorvergunningen voor deze wateren 
moeten verstrekken.

Or. de

Motivering

De kans op een zwaar offshore-ongeval is door de Commissie aangemerkt als een ernstig risico. 
Dergelijke risico's zijn vele malen groter in de Arctische wateren, waar ondernemingen geen 
ervaring hebben met boringen. De gevolgen van een ongeval in de poolzee zouden desastreus en 
onbeheersbaar zijn. Gelekte olie zou immers niet kunnen worden opgeruimd totdat het ijs is 
gesmolten. De EU moet dan ook krachtig aandringen op een moratorium.  

Amendement 75
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De ernstige milieuzorgen met 
betrekking tot de Arctische wateren, een 
aangrenzend marien milieu dat van 
bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 
vereisen bijzondere aandacht om te 
waarborgen dat het milieu in het 
Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 
met inbegrip van exploratie, wordt 
beschermd.

(40) De ernstige milieuzorgen met 
betrekking tot de Arctische wateren, een 
aangrenzend marien milieu dat van 
bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 
vereisen bijzondere aandacht om te 
waarborgen dat het milieu in het 
Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 
met inbegrip van exploratie, wordt 
beschermd. Van lidstaten die tot de 
Arctische Raad behoren, wordt verwacht 
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dat zij, in nauwe samenwerking met de
Commissie en de EU-groep van offshore-
autoriteiten, actief de hoogste normen 
bevorderen met betrekking tot de 
veiligheid van het milieu in dit kwetsbare 
en unieke ecosysteem, en zich inzetten 
voor de totstandbrenging van een 
internationaal - bij voorkeur bindend -
instrument betreffende de paraatheid voor 
en respons op olieverontreiniging in het 
Arctische mariene milieu.

Or. en

Amendement 76
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten zich inzetten voor de 
totstandbrenging van een doeltreffend 
internationaal reguleringsstelsel ter 
bescherming van het Noordpoolgebied.

Or. en

Amendement 77
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De apparatuur voor het afdichten 
van eventuele olielekken dient een 
essentieel onderdeel te zijn van 
noodplannen en moet in de buurt van 
olie- of gasinstallaties beschikbaar 
worden gehouden, zodat snelle inzet ervan 
bij een zwaar ongeval mogelijk is;

Or. en
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Amendement 78
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Afgezien van de bij deze verordening 
ingevoerde maatregelen moet de 
Commissie onderzoeken of er andere 
geschikte middelen bestaan om de 
preventie van offshore-olie- en 
gasongevallen en de matiging van de 
effecten daarvan te verbeteren.

(47) Afgezien van de bij deze verordening 
ingevoerde maatregelen moet de 
Commissie (via de groep van offshore-
autoriteiten) onderzoeken of er andere 
geschikte middelen bestaan om de 
preventie van offshore-olie- en 
gasongevallen en de matiging van de 
effecten daarvan te verbeteren.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft de groep van offshore-autoriteiten opgezet om advies te verstrekken inzake 
offshore-olie en-gasactiviteiten.Nu zij deze groep in het leven heeft geroepen is het wenselijk dat 
de Commissie in het kader van deze groep werk maakt van onderzoek naar andere geschikte 
middelen om de preventie van offshore-olie- en gasongevallen en de beperking van de effecten 
daarvan te verbeteren.

Amendement 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een strikt 
aansprakelijkheidsstelsel voor schade door 
offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook stringentere
eisen betreffende de financiële draagkracht, 
met inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-



PE492.910v01-00 12/90 AM\909077NL.doc

NL

zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen.

zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen.

Or. ro

Amendement 80
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen.

(48) De lidstaten moeten erop toezien dat 
binnen hun jurisdictie opererende 
exploitanten aantonen dat zij in staat zijn 
de kosten te dekken van de als gevolg van 
hun activiteiten veroorzaakte schade, door 
een financiële zekerheid te stellen, en zij 
moeten tevens besluiten welke 
instrumenten (waaronder verzekering, 
reservefondsen, bankgaranties, en/of 
risicobundeling) hiervoor geschikt zijn. 
Aangezien geen enkele van de bestaande 
instrumenten inzake financiële zekerheid, 
waaronder maatregelen inzake onderlinge 
risicoverdeling, alle mogelijke gevolgen 
van extreme ongevallen kan opvangen, 
moet de Commissie overgaan tot verdere 
analyses en studies van passende 
maatregelen om een strikt 
aansprakelijkheidsstelsel voor schade door 
offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van een verbetering van de 
beschikbaarheid van financiële-
zekerheidsinstrumenten en -maatregelen.
De Commissie dient binnen een jaar na 
vaststelling van deze verordening verslag 
uit te brengen over de bevindingen en 
voorstellen.

Or. en

Amendement 81
Struan Stevenson
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Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende 
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen.

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende 
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen. Zolang de Commissie bezig 
is met de nadere analyse en bestudering 
van geschikte maatregelen, dient deze 
richtlijn geen nieuwe bepalingen te 
introduceren die verder gaan dan 
bestaande erkende beste werkwijzen. 
Indien de voorschriften met betrekking tot 
de financiële zekerheid in dit stadium 
worden uitgebreid, bestaat er geen 
garantie dat de markt de nieuwe 
voorschriften effectief ten uitvoer zal 
leggen, terwijl deze voorschriften een 
averechts effect zouden kunnen hebben 
op andere relevante sectoren zoals de 
visserijsector of op het vermogen van 
kleinere oliemaatschappijen te opereren 
in de wateren van de lidstaten.

Or. en

Amendement 82
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de (48) Aangezien geen enkele van de 
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bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende 
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen.

bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie onverwijld
overgaan tot verdere analyses en studies 
van passende maatregelen om een 
voldoende strikt aansprakelijkheidsstelsel 
voor schade door offshore-olie- en -
gasactiviteiten te waarborgen, met daarbij 
ook eisen betreffende de financiële 
draagkracht, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 
maatregelen. Tot de resultaten van de 
analyse en studies bekend zijn en de 
geschiktste instrumenten zijn ingevoerd, 
dienen de lidstaten te waarborgen dat de 
binnen hun jurisdictie opererende 
exploitanten voldoende financiële 
garanties bieden ter dekking van de 
geschatte risico's.

Or. en

Amendement 83
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende 
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere 

(48) De lidstaten moeten erop toezien dat 
binnen hun jurisdictie opererende 
exploitanten aantonen dat zij in staat zijn 
de kosten te dekken van de als gevolg van 
hun activiteiten veroorzaakte schade, in 
alle fasen van offshore-projecten (de 
exploratie-, exploitatie- en 
ontmantelingsfase), door een financiële 
zekerheid te stellen, en zij moeten tevens 
besluiten welke instrumenten (waaronder 
verzekering, reservefondsen, 
bankgaranties, en/of risicobundeling) 
hiervoor geschikt zijn. Aangezien geen 
enkele van de bestaande instrumenten 
inzake financiële zekerheid, waaronder 
maatregelen inzake onderlinge 
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maatregelen. risicoverdeling, alle mogelijke gevolgen 
van extreme ongevallen kan opvangen, 
moet de Commissie overgaan tot verdere 
analyses en studies van passende 
maatregelen om een strikt 
aansprakelijkheidsstelsel voor schade door 
offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van een verbetering van de 
beschikbaarheid van financiële-
zekerheidsinstrumenten en -maatregelen.
De Commissie dient vóór 20 december 
2013 verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
bevindingen en eventuele voorstellen.

Or. en

Amendement 84
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de Richtlijnen 85/337/EEG, 
2008/1/EG en Richtlijn 2003/4/EG.

6. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de Richtlijnen 85/337/EEG, 
2008/1/EG en Richtlijn 2003/42/EG.

Or. es

Motivering

De geselecteerde boorsequentie en het aantal, de locatie en de kenmerken van de geplande 
boorgaten zijn niet van risico's gevrijwaard voor wat betreft de mogelijke effecten ervan op het 
milieu. Over deze elementen mag dan ook niet unilateraal worden besloten door de exploitant, 
maar zij moeten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 
2001/42/EG van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's, alvorens de benodigde vergunning door de lidstaten kan 
worden verstrekt en onverminderd de milieueffectbeoordelingen die specifiek betrekking hebben 
op de afzonderlijke booractiviteiten overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, die bovengenoemde 
bepalingen niet uitsluit doch hierop een aanvulling vormt.

Amendement 85
Struan Stevenson, Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "aanvaardbaar": een risico van een 
zwaar ongeval zo draaglijk mogelijk
maken zodat extra tijd, middelen of kosten
geen grote daling van het risico meer 
zullen voortbrengen;

1. "aanvaardbaar": wanneer een risico van 
een zwaar ongeval zo veel mogelijk wordt 
beperkt tot het punt waarop extra tijd, 
middelen of kosten die nodig zouden zijn 
om het risico verder te laten afnemen 
volstrekt disproportioneel zouden zijn ten 
opzichte van het risico;

Or. en

Amendement 86
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "aanvaardbaar": een risico van een 
zwaar ongeval zo draaglijk mogelijk 
maken zodat extra tijd, middelen of kosten 
geen grote daling van het risico meer 
zullen voortbrengen;

1. "aanvaardbaar":
exploitatieomstandigheden waarbij 
responsmaatregelen beschikbaar en niet 
onevenredig duur zijn, terwijl het risico 
van een zwaar ongeval tot het uiterste 
minimum is beperkt zodat extra tijd, 
middelen of kosten geen grote daling van 
het risico meer zullen voortbrengen;

Or. en

Amendement 87
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. "zwaar ongeval": een voorval zoals een
brand of explosie, aanzienlijk verlies van 
controle over de boorput of een 
aanzienlijke lekkage van koolwaterstoffen 
in het milieu, aanzienlijke schade aan de 
installatie of de uitrusting erop, verlies van 

18. "zwaar ongeval":

a) een explosie, verlies van controle over 
de boorput of het vrijkomen van 
koolwaterstoffen of gevaarlijke stoffen 
waarbij personen sterven of ernstig 
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structurele integriteit van de installatie en 
elke andere gebeurtenis waarbij vijf of 
meer personen die op of met de installatie 
werken, sterven of zwaar gewond raken;

gewond raken;
b) een voorval dat tot ernstige schade aan 
de installatie of de uitrusting erop leidt, 
met een dreigend risico op ernstige 
slachtoffers;
c) ieder ander voorval waarbij vijf of meer 
personen ernstig gewond raken die op of 
met de offshore-installatie werken waar 
het gevaar zijn oorsprong vindt;
d) iedere vorm van aanzienlijke schade 
aan het milieu als gevolg van 
bovenstaande.

Or. en

Amendement 88
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. "zwaar ongeval": een voorval zoals een 
brand of explosie, aanzienlijk verlies van 
controle over de boorput of een 
aanzienlijke lekkage van koolwaterstoffen 
in het milieu, aanzienlijke schade aan de 
installatie of de uitrusting erop, verlies van 
structurele integriteit van de installatie en 
elke andere gebeurtenis waarbij vijf of 
meer personen die op of met de installatie 
werken, sterven of zwaar gewond raken;

18. "zwaar ongeval":

a) een explosie, verlies van controle over 
de boorput of het vrijkomen van 
koolwaterstoffen of gevaarlijke stoffen 
waarbij personen sterven of ernstig 
gewond raken;
b) een voorval dat tot ernstige schade aan 
de installatie of de uitrusting erop leidt, 
met een dreigend risico op ernstige 
slachtoffers;
c) ieder ander voorval waarbij vijf of meer 
personen ernstig gewond raken of om het 
leven komen die op of met de offshore-
installatie werken waar het gevaar zijn 
oorsprong vindt;
d) ieder groot milieuongeval;

Or. en

Motivering

Punt d) is uitermate belangrijk aangezien het waarborgt dat lekkages van koolwaterstof die niet 
tot doden of gewonden leiden, doch wel aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan het milieu, 
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worden opgenomen in de definitie van een zwaar ongeval.

Amendement 89
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. "hiaten in de reactie op 
olielekken": een situatie waarin 
activiteiten die een olielek kunnen 
veroorzaken, worden uitgevoerd op een 
moment dat een doeltreffende reactie niet 
mogelijk is, omdat de beschikbare 
technologieën niet doeltreffend zullen zijn 
of omdat de toepassing ervan wordt 
belemmerd als gevolg van 
milieuomstandigheden of andere 
beperkende factoren.

Or. en

Amendement 90
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. "exploitant": de exploitant van een 
productie-installatie of de eigenaar van 
een niet-productie-installatie en de 
exploitant van een boorput. Artikel 2, lid 
6, van Richtlijn 2004/35/EG is van 
toepassing op zowel de exploitant als de 
vergunninghouder;

22. "exploitant": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die een installatie 
exploiteert of aan wie de economische 
bevoegdheid of de bevoegdheid om 
besluiten te nemen met betrekking tot het 
functioneren van de installatie is 
gedelegeerd;

Or. en

Amendement 91
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25. "productie van olie en gas": de winning 
voor commerciële doeleinden van olie
en/of gas uit de ondergrondse lagen van het 
vergunningsgebied, met inbegrip van de 
offshore-verwerking van olie en gas, 
alsook het vervoer ervan via verbonden 
infrastructuur, zoals pijpen, constructies en 
boorgaten op de zeebodem, en/of de 
ondergrondse opslag van gas om dit gas 
later weer op te halen;

25. "productie van olie en gas": de winning 
voor commerciële doeleinden van olie, gas, 
schaliegas en methaanhydraat uit de 
ondergrondse lagen van het 
vergunningsgebied, met inbegrip van de 
offshore-verwerking, alsook het vervoer 
via verbonden infrastructuur, zoals pijpen, 
constructies en boorgaten op de zeebodem, 
en/of de ondergrondse opslag van gas om 
dit gas later weer op te halen;

Or. en

Motivering

Nieuwe bronnen van koolwaterstoffen beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen en kunnen 
even gemakkelijk zware ongevallen veroorzaken als conventionele olie- en gasboringen. Het is 
daarom noodzakelijk om deze bronnen van meet af aan op te nemen in nieuwe wetgeving.

Amendement 92
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 bis. "betrokken publiek": het publiek 
dat effect ondervindt of kan ondervinden 
van, of dat belang heeft bij de onder deze 
verordening ressorterende 
aangelegenheden;

Or. en

Amendement 93
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. "exploitant van een boorput": de 
persoon die door de vergunninghouder
wordt aangeduid om de boorputactiviteiten 

33. "exploitant van een boorput": de 
persoon die wordt aangesteld om de 
boorputactiviteiten te plannen en uit te 
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te plannen en uit te voeren. voeren.

Or. en

Amendement 94
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. "extreme 
exploitatieomstandigheden": 
omstandigheden in het exploitatiegebied 
die de risiconiveaus voor offshore-
booractiviteiten verhogen en die de 
capaciteit van apparatuur om te reageren 
op noodsituaties of van personeel om te 
interveniëren en gelekte olie of 
gevaarlijke stoffen op te ruimen of te 
verwijderen, beperken. Deze 
omstandigheden omvatten onder meer, 
doch niet uitsluitend, fysieke, geologische, 
ecologische en economische en sociale 
omstandigheden in het gebied.

Or. en

Amendement 95
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. "Arctisch": het geografische 
gebied dat de Noordpoolcirkel (66° 33' 
noorderbreedte) en de isothermgrens van 
10° C omvat.

Or. en

Amendement 96
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter. "hiaten in de reactie op 
olielekken": een situatie waarin 
activiteiten die een olielek kunnen 
veroorzaken, worden uitgevoerd op een 
moment dat een doeltreffende reactie niet 
mogelijk is, omdat de beschikbare 
technologieën niet doeltreffend zullen zijn 
of omdat de toepassing ervan wordt 
belemmerd als gevolg van 
milieuomstandigheden of andere 
beperkende factoren.

Or. en

Amendement 97
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer er zich toch een zwaar ongeval 
voordoet, nemen de exploitanten en 
bevoegde autoriteiten alle geschikte 
maatregelen om de gevolgen ervan voor de 
menselijke gezondheid en het milieu te 
beperken en om zo mogelijk ernstige 
onderbrekingen van de olie- en 
gasproductie binnen de Unie te 
voorkomen.

3. Wanneer er zich toch een zwaar ongeval 
voordoet, nemen de exploitanten alle 
geschikte maatregelen om de gevolgen 
ervan voor de menselijke gezondheid en 
het milieu te beperken.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in geval van een ongeval dient bij de 
exploitanten te liggen, terwijl het de taak van de bevoegde autoriteiten is om ervoor te zorgen 
dat exploitanten deze maatregelen nemen (dit is vastgelegd in de artikelen 8 en 19). De 
overwegingen met betrekking tot de onderbreking van de productie mogen geen belemmering 
vormen voor de reactie op een zwaar ongeval, waarbij de menselijke gezondheid voorop staat, 
gevolgd door het milieu.
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Amendement 98
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De offshore-olie- en -gasactiviteiten als 
bedoeld onder deze verordening worden 
uitgevoerd op basis van een systematische
beoordeling van de kans op gevaarlijke 
gebeurtenissen en de gevolgen ervan, en 
gaan gepaard met de tenuitvoerlegging van 
controlemaatregelen zodat de risico's van 
zware ongevallen voor mens, milieu en 
offshore-middelen aanvaardbaar zijn.

4. Exploitanten zorgen ervoor dat de 
offshore-olie- en -gasactiviteiten als 
bedoeld onder deze verordening worden 
uitgevoerd op basis van een systematische
risicobeoordeling van de kans op 
gevaarlijke gebeurtenissen en de gevolgen 
ervan, en dat zij gepaard gaan met de 
tenuitvoerlegging van controlemaatregelen 
zodat de resterende risico's van zware 
ongevallen voor mens, milieu en offshore-
middelen aanvaardbaar zijn.

Or. en

Amendement 99
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De offshore-olie- en -gasactiviteiten als 
bedoeld onder deze verordening worden 
uitgevoerd op basis van een systematische
beoordeling van de kans op gevaarlijke 
gebeurtenissen en de gevolgen ervan, en 
gaan gepaard met de tenuitvoerlegging van 
controlemaatregelen zodat de risico's van 
zware ongevallen voor mens, milieu en 
offshore-middelen aanvaardbaar zijn.

4. Exploitanten zorgen ervoor dat de 
offshore-olie- en -gasactiviteiten als 
bedoeld onder deze richtlijn worden 
uitgevoerd op basis van een systematische
en geregeld geactualiseerde 
risicobeoordeling van de kans op 
gevaarlijke gebeurtenissen en de gevolgen 
ervan, en dat zij gepaard gaan met de 
tenuitvoerlegging van controlemaatregelen 
zodat de resterende risico's van zware 
ongevallen voor mens, milieu en offshore-
middelen aanvaardbaar zijn.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid voor de risicobeoordeling dient bij de exploitant te liggen.



AM\909077NL.doc 23/90 PE492.910v01-00

NL

Amendement 100
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Exploitanten zorgen ervoor dat 
onder extreme exploitatieomstandigheden 
uitgevoerde operaties geen 
ongevalpreventie of sanering omvatten. 
Wanneer risico's niet kunnen worden 
vermeden of kunnen worden beperkt tot 
een aanvaardbaar niveau, weigert de 
bevoegde autoriteit een vergunning te 
verlenen. Wanneer vergunningen worden 
verleend, wordt terdege rekening 
gehouden met de doeltreffendheid van de 
ongevalpreventie en de reactiecapaciteit 
bij noodsituaties, onder meer door 
gebruik te maken van analysemodellen 
voor hiaten in de reactie op olielekken. 
Exploitanten waarborgen het hoogste 
prestatieniveau op het gebied van 
ongevalpreventie en -herstel, ten minste 
gelijkwaardig aan de "beste praktijk"-
prestatie onder normale 
exploitatieomstandigheden, met inbegrip 
van toereikende middelen, 
veiligheidsniveaus voor mobilisatie, 
inzettermijnen en tarieven voor olie- en 
gasreinigings- en herstelwerkzaamheden.

Or. en

Amendement 101
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Op grond van het voorzorgsbeginsel 
en rekening houdend met de resterende 
hiaten in de reactie op olielekken en het 
gebrek aan doeltreffende 
interventiecapaciteit, verlenen de lidstaten 
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geen vergunningen voor 
koolwaterstofexploratie- en 
winningsactiviteiten in het 
Noordpoolgebied.

Or. en

Amendement 102
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om de eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen.

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met alle risico's, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten, het vermogen van de 
exploitanten om de optimale werkwijzen 
op dit gebied toe te passen en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om de eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen.

Or. ro

Amendement 103
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
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vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om de eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen.

vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om alle eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen. Er wordt 
eveneens rekening gehouden met de 
verantwoordelijkheid van een 
onderneming op mondiaal niveau met 
betrekking tot ongevallen of incidenten 
waarbij de aanvrager betrokken was, met 
inbegrip van de transparantie en de 
doeltreffendheid van eventuele 
responsmaatregelen.

Or. en

Amendement 104
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om de eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om alle eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
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milieuschade, te dragen. milieuschade, te dragen.

Or. en

Amendement 105
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergunningverlenende autoriteit geen 
goedkeuring verleent tenzij zij van oordeel 
is dat de aanvrager heeft aangetoond dat 
er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn in 
de vorm van een financiële zekerheid, 
overeenkomstig door de lidstaten vast te 
stellen regelingen, om alle eventueel uit 
zijn offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen. Deze financiële 
zekerheid is rechtsgeldig en reëel voordat 
de boorputactiviteiten aanvangen.

Or. en

Amendement 106
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanvrager toont aan dat hij heeft 
gezorgd voor voldoende financiële 
zekerheid om alle eventueel uit zijn 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen. Deze financiële 
zekerheid is rechtsgeldig en reëel voordat 
de boorputactiviteiten aanvangen.

Or. en
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Amendement 107
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vergunningen voor 
exploratieactiviteiten worden 
onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling, als voorzien in 
Richtlijn 2001/42/EG, op basis van de 
bevindingen van eerdere seismische, 
geofysische en geochemische 
onderzoeken.

Or. es

Motivering

De geselecteerde boorsequentie en het aantal, de locatie en de kenmerken van de geplande 
boorgaten zijn niet van risico's gevrijwaard voor wat betreft de mogelijke effecten ervan op het 
milieu. Over deze elementen mag dan ook niet unilateraal worden besloten door de exploitant, 
maar zij moeten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 
2001/42/EG van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's, alvorens de benodigde vergunning door de lidstaten kan 
worden verstrekt en onverminderd de milieueffectbeoordelingen die specifiek betrekking hebben 
op de afzonderlijke booractiviteiten overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, die bovengenoemde 
bepalingen niet uitsluit doch hierop een aanvulling vormt.

Amendement 108
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
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informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten.

informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten, op grond van de 
overeenkomstig de gewijzigde Richtlijn 
85/337/EEG uitgevoerde 
milieueffectbeoordeling, en zien zij erop 
toe dat financiële zekerheden evenredig 
zijn aan deze omstandigheden. In geval 
van een geschil prevaleert het standpunt 
van de vergunningverlenende autoriteit 
niet boven dat van de bevoegde 
autoriteiten voor gezondheid, veiligheid 
en het milieu.

Or. en

Amendement 109
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten.

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten, en zien zij erop toe 
dat de financiële voorzieningen voor 
eventuele aansprakelijkheden in geval 
van een zwaar ongeval toereikend zijn om 
de geraamde risico's te dragen.

Or. en

Amendement 110
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten.

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten. Er wordt met name 
rekening gehouden met de mogelijke 
gevolgen voor kwetsbare hulpbronnen in 
het Natura 2000-netwerk en voor 
activiteiten op het gebied van visserij en 
toerisme, alsook voor de onttrekking van 
zeewater voor ontzilting en publieke 
voorzieningen.

Or. es

Motivering

Het boren van exploratie- en winningsputten zou, in geval van een ongeval, gevaarlijke gevolgen 
kunnen hebben voor bepaalde kust- en maritieme activiteiten en hieraan gerelateerde natuurlijke 
hulpbronnen. Daarom moet iedere verwijzing naar "risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie" vergezeld gaan van specifieke informatie met betrekking 
tot de activiteiten en hulpbronnen waarop het voorgestelde amendement betrekking heeft, en die 
van vitaal belang zijn voor kustgemeenschappen die getroffen zouden kunnen worden bij een 
ongeval alsook voor het natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit in gebieden die als onderdeel van 
het Natura 2000-netwerk als bijzondere beschermingszones zijn aangewezen.

Amendement 111
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
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aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten.

aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten, op grond van de 
overeenkomstig de gewijzigde Richtlijn 
85/337/EEG uitgevoerde 
milieueffectbeoordeling.

Or. en

Amendement 112
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Vergunningverlenende autoriteiten 
besteden, wanneer zij overwegen op grond 
van Richtlijn 94/22/EG goedkeuring te 
verlenen voor offshore-olie- en 
gasactiviteiten, bijzondere aandacht aan 
alle in ecologisch opzicht kwetsbare 
mariene en kustgebieden, waarvan vele 
een belangrijke rol spelen bij de 
beperking van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 113
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Er moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan in ecologisch 
opzicht kwetsbare mariene en 
kustgebieden, met name ecosystemen die 
een belangrijke rol spelen bij de 
beperking van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, zoals zilte kwelders 
en zeegrasvelden, alsook aan beschermde 



AM\909077NL.doc 31/90 PE492.910v01-00

NL

mariene gebieden, zoals de in de 
habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn 
vastgelegde speciale beschermingszones 
en beschermde mariene gebieden 
waarvoor dit door de Unie of de betrokken 
lidstaten is afgesproken in het kader van 
internationale of regionale 
overeenkomsten waarbij zij partij zijn.

Or. en

Amendement 114
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Entiteiten die een vergunning 
aanvragen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten maken bewijs inzake de 
technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht volledig openbaar, evenals 
alle andere relevante informatie over het 
betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en
productieactiviteiten. De bevoegde 
autoriteiten zorgen ervoor dat deze 
informatie toegankelijk is voor het 
publiek.

Or. en

Amendement 115
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het "de vervuiler betaalt"-beginsel 
wordt strikt toegepast op alle schade die 
wordt toegebracht aan het mariene milieu 
en de biologische diversiteit, zodat olie- en 
gasmaatschappijen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de eventuele schade 
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die zij veroorzaken, en kunnen worden 
verplicht de kosten hiervan volledig en 
zonder plafond te dekken, waarbij de 
benodigde garantie dient te worden 
verstrekt in de vorm van bedrijfsreserves 
of een financiële zekerheid.

Or. de

Motivering

Offshore-boringen brengen hoge risico's met zich mee, met name in diepe wateren en kwetsbare 
gebieden. Ongevallen veroorzaken enorme milieuschade en brengen dienovereenkomstig hoge 
kosten met zich mee, welke moeten worden betaald door de verantwoordelijke onderneming. In 
geen geval mogen publieke middelen worden gebruikt om de schade te beperken.

Amendement 116
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zendt het Europees 
Parlement en de Raad vóór 20 december 
2013 een verslag betreffende de 
beschikbaarheid van financiële-
zekerheidsinstrumenten, vergezeld van 
voorstellen voor regelingen om het stellen 
van een financiële zekerheid te 
vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 117
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie zendt het Europees 
Parlement en de Raad vóór [een jaar na 
vaststelling van deze verordening] een 
verslag betreffende de beschikbaarheid 
van financiële-zekerheidsinstrumenten, 
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vergezeld van voorstellen voor regelingen 
om het stellen van een financiële 
zekerheid te vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 118
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek vroegtijdig en effectief de kans 
krijgt om overeenkomstig de eisen van 
bijlage I bij deze verordening inspraak te 
hebben in vergunningsregelingen in hun 
jurisdictie. De procedures zijn die van 
bijlage II bij Richtlijn 2003/35/EG.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek vroegtijdig en effectief de kans 
krijgt om overeenkomstig de eisen van 
bijlage I bij deze verordening inspraak te 
hebben in vergunnings- en 
goedkeuringsregelingen voor offshore-
olie- en -gasactiviteiten. De procedures 
zijn die van bijlage II bij Richtlijn 
2003/35/EG.

Or. en

Amendement 119
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De inspraak wordt zo georganiseerd dat 
de bekendmaking van informatie en 
betrokkenheid van het publiek geen 
risico's inhouden voor de veiligheid en 
beveiliging van offshore-olie- en -
gasinstallaties en de werking ervan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De noodzaak om vertrouwelijke, commercieel gevoelige en geoctrooieerde informatie te 
beschermen mag de inspraak van het publiek gedurende de vergunnings- en 
goedkeuringsprocedure niet in gevaar brengen.
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Amendement 120
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toegang tot de rechter

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, in 
overeenstemming met het toepasselijke 
nationale rechtsstelsel, leden van het 
betrokken publiek in beroep kunnen gaan 
bij een rechtbank of een ander bij wet 
ingesteld onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan om de materiële of formele 
rechtmatigheid van enig besluit, handelen 
of nalaten vallend onder artikel 24 aan te 
vechten, indien aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) zij hebben een voldoende belang;
b) zij stellen dat inbreuk is gemaakt op 
een recht, voor zover het 
bestuursprocesrecht van een lidstaat dit 
als voorwaarde stelt.
2. De lidstaten bepalen in welk stadium de 
besluiten, de handelingen of het nalaten 
kunnen worden aangevochten.
3. Wat als een voldoende belang en als 
een inbreuk op een recht geldt, wordt 
bepaald door de lidstaten in het licht van 
de doelstelling om het betrokken publiek 
een ruime toegang tot de rechter te 
verlenen.
Hiertoe wordt het belang van een niet-
gouvernementele organisatie die zich 
inzet voor milieubescherming en die 
voldoet aan alle vereisten krachtens de 
nationale wetgeving, geacht voldoende te 
zijn in de zin van lid 1, onder a).
Tevens worden die organisaties geacht 
rechten te hebben waarop inbreuk kan 
worden gemaakt in de zin van lid 1, onder 
b).
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4. De bepalingen van de leden 1, 2 en 3 
sluiten de mogelijkheid van een 
voorafgaande toetsingsprocedure voor een 
bestuursorgaan niet uit en laten het 
vereiste onverlet dat de administratieve 
toetsingsprocedures doorlopen moeten 
zijn alvorens beroep bij een rechterlijke 
instantie kan worden ingesteld, voor zover 
een dergelijk vereiste geldt naar nationaal 
recht.
Een dergelijke procedure moet eerlijk, 
billijk en snel zijn en mag niet 
buitensporig kostbaar zijn.
5. De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
publiek praktische informatie wordt 
verstrekt over toegang tot administratieve 
en rechterlijke toetsingsprocedures.

Or. en

Motivering

Dit is een kopie van de bepalingen van artikel 25 van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële 
emissies, teneinde consistentie met het Verdrag van Aarhus te waarborgen.

Amendement 121
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Fonds voor milieuschade

In samenwerking met de Commissie wordt 
een "garantiefonds voor milieuschade" 
opgezet voor het herstel van schade die is 
veroorzaakt door offshore-activiteiten.

Or. it

Amendement 122
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Bedrag van het garantiefonds

Het bedrag van het in artikel 7 bis 
bedoelde garantiefonds komt op 5% van 
de waarde van de offshore-activiteiten en 
wordt betaald door de vergunninghouder 
of een deelnemer in de offshore-
activiteiten die een overeenkomst met de 
vergunninghouder heeft. De betaling aan 
het garantiefonds wordt in geen geval 
doorberekend aan eindafnemers van 
producten die door de vergunninghouder 
op de markt worden gebracht. 

Or. it

Amendement 123
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) breidt zijn 
bevoegdheden uit (tot voorbij zijn 
primaire taak op het gebied van zeevaart) 
ten einde de lidstaten en hun bevoegde 
autoriteiten technische en 
wetenschappelijke bijstand te verlenen 
met het oog op de minimalisering van 
risico's op het gebied van offshore-olie-
en -gasveiligheid.

Or. en

Amendement 124
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Controle van de offshore-veiligheid door 

het Agentschap
1. Het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) of een 
nieuw in dit kader op te richten 
agentschap, hierna "het Agentschap" 
genoemd, verleent de Commissie en de 
lidstaten technische en wetenschappelijke 
bijstand voor de minimalisering van 
risico's en de juiste tenuitvoerlegging van 
de wetgeving van de Unie op het gebied 
van offshore-olie- en -gasveiligheid.
2. Het Agentschap beoordeelt krachtens 
deze verordening verleende 
vergunningen, controleert bevoegde 
autoriteiten en ziet toe op de inspecties en 
de regelingen van de lidstaten met 
betrekking tot de reactie op noodsituaties.
3. Daarnaast heeft het Agentschap de 
volgende bevoegdheden inzake de reactie 
op noodsituaties:
i) ondersteuning van de lidstaten en de 
Commissie bij de opsporing van en het 
toezicht op de ernst en de milieueffecten 
van olierampen en de veiligheidsrisico's 
van installaties of vaartuigen die zich in 
de omgeving van een olieramp bevinden;
ii) ondersteuning van de lidstaten bij 
herstel- en schoonmaakactiviteiten, en 
coördinatie van een grensoverschrijdende 
reactie op noodsituaties na een zwaar 
ongeval, ook in geval van 
grensoverschrijdende effecten buiten de 
EU-wateren;
iii) ondersteuning van de lidstaten bij het 
onderzoeken van ongevallen waarbij 
offshore- olie- en gasinstallaties 
betrokken zijn, met inbegrip van de 
toetsing van corrigerende maatregelen.
Het Agentschap bevordert op 
internationaal niveau hoge 
veiligheidsnormen en optimale 
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werkmethoden voor offshore-olie- en 
-gasactiviteiten, via passende regionale en 
mondiale fora.

Or. en

Amendement 125
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid (EMSA)
Het EMSA heeft de volgende 
bevoegdheden:
1. toezicht op inspecties en op regelingen 
van de lidstaten met betrekking tot de 
reactie in noodsituaties; 
2. met betrekking tot de reactie op 
noodsituaties:
a) ondersteuning van de lidstaten en de 
Commissie bij de opsporing van en het 
toezicht op de ernst en de milieueffecten 
van olierampen en de veiligheidsrisico's 
van installaties of vaartuigen die zich in 
de omgeving van een olieramp bevinden;
b) ondersteuning van de lidstaten bij 
herstel- en schoonmaakactiviteiten, en 
coördinatie van een grensoverschrijdende 
reactie op noodsituaties na een zwaar 
ongeval, ook in geval van 
grensoverschrijdende effecten buiten de 
EU-wateren;
c) ondersteuning van de lidstaten bij het 
onderzoeken van ongevallen waarbij 
offshore- olie- en gasinstallaties 
betrokken zijn, met inbegrip van de 
toetsing van corrigerende maatregelen.
3. de bevordering op internationaal 
niveau van hoge veiligheidsnormen en 
optimale werkmethoden voor offshore-
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olie- en -gasactiviteiten, via passende 
regionale en mondiale fora.

Or. en

Amendement 126
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bewijs van de financiële zekerheid 
van de exploitant.

Or. en

Amendement 127
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapport inzake grote gevaren voor een 
productie-installatie

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 128
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een productie-installatie bevat de gegevens 
als bepaald in bijlage II, delen 2 en 5.

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een productie-installatie bevat de gegevens 
als bepaald in bijlage II, delen 2 en 5, 
alsook een bewijs dat er rekening is 
gehouden met het standpunt van 
werknemersvertegenwoordigers.

Or. en
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Amendement 129
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een niet-productie-installatie bevat de 
gegevens als bepaald in bijlage II, delen 3 
en 5.

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een niet-productie-installatie bevat de 
gegevens als bepaald in bijlage II, delen 3 
en 5, alsook een bewijs dat er rekening is 
gehouden met het standpunt van 
werknemersvertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 130
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt in 
samenwerking met het Agentschap en 
overeenkomstig artikel 35 een lijst van 
organisaties op die erkend zijn als 
onafhankelijke externe verificateurs voor 
productie-installaties, en werkt deze lijst 
regelmatig bij.

Or. en

Amendement 131
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit verbiedt de 
exploitatie of de inbedrijfstelling van een 
installatie of van een gedeelte daarvan, 
indien de door de exploitant voorgestelde 
maatregelen ter voorkoming van zware 

1. De bevoegde autoriteit verbiedt de 
exploitatie of de inbedrijfstelling van een 
installatie of van een gedeelte daarvan, 
indien de door de exploitant voorgestelde 
maatregelen ter voorkoming van zware 
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ongevallen of ter beperking van de 
gevolgen daarvan overeenkomstig de 
artikelen 10, 11, 13 en 14, duidelijk
onvoldoende zijn.

ongevallen of ter beperking van de 
gevolgen daarvan overeenkomstig de 
artikelen 10, 11, 13 en 14, onvoldoende 
zijn.

Or. it

Amendement 132
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat
de exploitatie van een boorput of een 
installatie in het geval van een ongeval
aanzienlijke negatieve effecten op de 
wateren van een andere lidstaat kan 
hebben, of wanneer een lidstaat die 
aanzienlijke schade zou kunnen lijden, 
daarom verzoekt, doet de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de activiteiten 
plaatsvinden, de getroffen lidstaat de 
relevante informatie toekomen en spant hij 
zich in om gezamenlijke preventieve
maatregelen vast te stellen om schade te 
voorkomen.

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat
een zwaar ongeval met betrekking tot een 
offshore-olie- en -gasexploitatie in zijn 
jurisdictie aanzienlijke effecten op het 
milieu in een andere lidstaat kan hebben, 
of wanneer een lidstaat die aanzienlijke 
schade zou kunnen lijden, daarom 
verzoekt, doet de lidstaat in de jurisdictie 
waarvan de activiteiten plaatsvinden de 
getroffen lidstaat de relevante informatie 
toekomen en spant hij zich in om
overeengekomen maatregelen vast te 
stellen om schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 133
Vicky Ford, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat
de exploitatie van een boorput of een 
installatie in het geval van een ongeval
aanzienlijke negatieve effecten op de 
wateren van een andere lidstaat kan 
hebben, of wanneer een lidstaat die 
aanzienlijke schade zou kunnen lijden, 
daarom verzoekt, doet de lidstaat in de 

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat
een zwaar ongeval met betrekking tot een 
offshore-olie- en -gasexploitatie in zijn 
jurisdictie aanzienlijke effecten op het 
milieu in een andere lidstaat kan hebben, 
of wanneer een lidstaat die aanzienlijke 
schade zou kunnen lijden, daarom 
verzoekt, doet de lidstaat in de jurisdictie 
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jurisdictie waarvan de activiteiten 
plaatsvinden, de getroffen lidstaat de 
relevante informatie toekomen en spant hij 
zich in om gezamenlijke preventieve 
maatregelen vast te stellen om schade te 
voorkomen.

waarvan de activiteiten plaatsvinden de 
andere lidstaat de relevante informatie 
toekomen overeenkomstig de relevante 
bepalingen van de wetgeving van de Unie, 
met name Richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad..

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering zou hebben kunnen leiden tot buitensporige raadplegingseisen. 
Door "de wateren" te veranderen in "het milieu" van een andere lidstaat, wordt gewaarborgd 
dat effecten op de atmosfeer eveneens in aanmerking worden genomen.

Amendement 134
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
de exploitatie van een boorput of een 
installatie in het geval van een ongeval 
aanzienlijke negatieve effecten op de 
wateren van een andere lidstaat kan 
hebben, of wanneer een lidstaat die 
aanzienlijke schade zou kunnen lijden, 
daarom verzoekt, doet de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de activiteiten 
plaatsvinden, de getroffen lidstaat de 
relevante informatie toekomen en spant hij 
zich in om gezamenlijke preventieve
maatregelen vast te stellen om schade te 
voorkomen.

1. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
de exploitatie van een boorput of een 
installatie in het geval van een ongeval 
aanzienlijke negatieve effecten op de 
wateren van een andere lidstaat kan 
hebben, of wanneer een lidstaat die 
aanzienlijke schade zou kunnen lijden, 
daarom verzoekt, doet de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de activiteiten 
plaatsvinden, de getroffen lidstaat, de
Commissie en de EMSA de relevante 
informatie toekomen en stelt hij 
overeengekomen maatregelen vast om 
schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 135
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 wordt toegepast onverminderd 
andere relevante bepalingen van EU-
wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 
85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten23 en 
het Verdrag inzake milieueffectrapportage 
in grensoverschrijdend verband.

Schrappen

Or. en

Amendement 136
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten spannen zich in om 
gezamenlijke preventieve maatregelen 
vast te stellen om milieuschade te 
voorkomen in geval van een ongeval dat 
negatieve effecten zou kunnen hebben op 
de wateren van andere lidstaten.

Or. en

Amendement 137
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde document wordt
als onderdeel van het rapport inzake grote 
gevaren overeenkomstig de artikelen 10 en 
11 of samen met de kennisgeving van 
boorputactiviteiten overeenkomstig artikel 
13 overgelegd.

2. Het in lid 1 vermelde document wordt
samen met het rapport inzake grote 
gevaren overeenkomstig de artikelen 10 en 
11 of samen met de kennisgeving van 
boorputactiviteiten overeenkomstig artikel 
13 aan de bevoegde autoriteit overgelegd.

Or. en



PE492.910v01-00 44/90 AM\909077NL.doc

NL

Motivering

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid het preventiebeleid voor zware ongevallen als een 
afzonderlijk document in te dienen samen met het rapport inzake grote gevaren.

Amendement 138
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten beschrijven hun 
organisatorische maatregelen voor de 
controle op grote gevaren in een 
veiligheidsbeheersysteem, zoals de 
maatregelen voor het opstellen en 
overleggen van rapporten inzake grote 
gevaren of kennisgevingen van 
boorputactiviteiten uit hoofde van 
respectievelijk de artikelen 10 en 11 en 
artikel 13, alsook hun regelingen voor 
onafhankelijke verificatie door derden van 
hun controle op grote gevaren uit hoofde 
van artikel 15 en bijlage II, deel 5.

3. De exploitanten beschrijven hun 
organisatorische maatregelen voor de 
controle op grote gevaren in een 
veiligheidsbeheersysteem, zoals de 
maatregelen voor het opstellen en 
overleggen van rapporten inzake grote 
gevaren of kennisgevingen van 
boorputactiviteiten uit hoofde van 
respectievelijk de artikelen 10 en 11 en 
artikel 13, alsook hun regelingen voor 
onafhankelijke verificatie uit hoofde van 
artikel 15 en de in bijlage II, deel 5
vastgelegde minimumvereisten.

Or. en

Motivering

De term "onafhankelijke verificatie door derden" zaait verwarring, aangezien hiermee 
onbedoeld wordt gesuggereerd dat de verificatie slechts door derden kan worden uitgevoerd. Er 
wordt voorgesteld om de term "onafhankelijke verificatie" in de gehele tekst te gebruiken.

Amendement 139
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het beleid en de 
veiligheidsbeheersystemen worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
bijlage IV vastgestelde eisen en maken 
duidelijk dat de exploitant in eerste 

4. Het preventiebeleid voor zware 
ongevallen en de 
veiligheidsbeheersystemen worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
bijlage IV vastgestelde eisen en maken 
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instantie verantwoordelijk is voor de 
controle op grote gevaren ten gevolge van 
zijn activiteiten.

duidelijk dat de exploitant in eerste 
instantie verantwoordelijk is voor de 
controle op grote gevaren die verband 
houden met offshore-olie- en 
gasactiviteiten.

Or. en

Amendement 140
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het beleid en de 
veiligheidsbeheersystemen worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
bijlage IV vastgestelde eisen en maken 
duidelijk dat de exploitant in eerste 
instantie verantwoordelijk is voor de 
controle op grote gevaren ten gevolge van 
zijn activiteiten.

4. Het beleid en de 
veiligheidsbeheersystemen worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
bijlage IV vastgestelde minimumeisen en 
maken duidelijk dat de exploitant in eerste 
instantie verantwoordelijk is voor de 
controle op grote gevaren ten gevolge van 
zijn activiteiten.

Or. en

Amendement 141
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten stellen in regelmatige 
samenspraak met de vertegenwoordigers 
van de desbetreffende lidstaten uit hoofde 
van artikel 27 de prioriteiten van de sector 
vast voor de voorbereiding en/of 
herziening van normen en richtsnoeren 
voor beste praktijken voor controle op 
gevaren van zware offshore-ongevallen 
tijdens het hele ontwerp- en de hele 
exploitatiecyclus van offshore-activiteiten. 
Zij hanteren daarbij minimaal de 
hoofdpunten uit bijlage IV.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk om in een verordening maatregelen op te nemen die in geval van 
overtreding niet kunnen worden gehandhaafd door de bevoegde autoriteit of lidstaat of de 
Commissie. Indien onderhavige tekst een richtlijn wordt kan deze schrapping worden 
ingetrokken.

Amendement 142
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten trachten hun offshore-olie-
en -gasactiviteiten buiten de Unie uit te 
voeren in overeenstemming met de 
beginselen van deze verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk om in een verordening maatregelen op te nemen die in geval van 
overtreding niet kunnen worden gehandhaafd door de bevoegde autoriteit of lidstaat of de 
Commissie. Indien onderhavige tekst een richtlijn wordt kan deze schrapping worden 
ingetrokken.

Amendement 143
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten trachten hun offshore-olie-
en -gasactiviteiten buiten de Unie uit te 
voeren in overeenstemming met de 
beginselen van deze verordening.

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten voeren hun offshore-olie- en 
-gasactiviteiten uit buiten de Unie in 
overeenstemming met de beginselen van 
deze verordening.

Or. en
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Amendement 144
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten trachten hun offshore-olie-
en -gasactiviteiten buiten de Unie uit te 
voeren in overeenstemming met de
beginselen van deze verordening.

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten voeren hun offshore-olie- en 
-gasactiviteiten buiten de Unie uit in 
overeenstemming met de verplichtingen 
die op grond van dit artikel en 
overeenkomstig de artikelen 21 en 23 op 
hen van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 145
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten trachten hun offshore-olie-
en -gasactiviteiten buiten de Unie uit te 
voeren in overeenstemming met de 
beginselen van deze verordening.

6. In de Unie gevestigde 
vergunninghouders, exploitanten en grote 
contractanten trachten hun offshore-olie-
en -gasactiviteiten buiten de Unie uit te 
voeren in overeenstemming met de 
beginselen van deze verordening. Vóór 20 
december 2013 presenteert de Commissie 
een verslag betreffende passende 
mechanismen om te waarborgen dat in de 
EU gevestigde ondernemingen wereldwijd 
opereren in overeenstemming met de in 
deze verordening vastgelegde vereisten.

Or. en

Amendement 146
Vicky Ford, Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een door een exploitant 
uitgevoerde activiteit een onmiddellijke 
bedreiging vormt voor de menselijke
gezondheid of het risico op een zwaar 
ongeval aanzienlijk verhoogt, neemt de 
exploitant onverwijld de veiligst mogelijke 
risicobeperkende maatregelen, waaronder 
bijvoorbeeld de opschorting van de 
exploitatie van de installatie totdat de 
dreiging of het feitelijke, imminente 
gevaar onder controle is gebracht.

Or. en

Motivering

Dit lid is gebaseerd op artikel 20, lid 2, en overgebracht naar artikel 18, aangezien artikel 18 
verband houdt met de respons van exploitanten. De wijzigingen weerspiegelen het feit dat 
volledige opschorting van de exploitatie niet altijd de veiligste optie hoeft te zijn en in sommige 
gevallen het risico op een zwaar ongeval zou kunnen vergroten.

Amendement 147
Vicky Ford, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Indien er overeenkomstig lid 6 bis 
van dit artikel maatregelen zijn getroffen, 
stelt de exploitant de bevoegde autoriteit 
daarvan onverwijld en zonder de 
veiligheid in gevaar te brengen, in kennis.

Or. en

Motivering

Dit lid is gebaseerd op artikel 20, lid 3, en overgebracht naar artikel 18, aangezien artikel 18 
verband houdt met de respons van exploitanten. 

Amendement 148
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit treft geschikte 
maatregelen om haar onafhankelijkheid te 
waarborgen in belangenconflicten tussen
enerzijds de regelgeving inzake veiligheid 
en milieubescherming en anderzijds 
bevoegdheden met betrekking tot de 
economische ontwikkeling van de lidstaat, 
in het bijzonder de verlening van 
vergunningen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten, alsook het beleid voor en 
de inning van daarmee verband houdende 
inkomsten.

1. Lidstaten met offshore-olie- en -
gasactiviteiten in hun jurisdictie treffen
geschikte maatregelen om de
onafhankelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten te waarborgen in 
belangenconflicten tussen enerzijds de 
regelgeving inzake veiligheid en 
milieubescherming en anderzijds 
bevoegdheden met betrekking tot de 
economische ontwikkeling van de lidstaat, 
in het bijzonder de verlening van 
vergunningen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten, alsook het beleid voor en 
de inning van daarmee verband houdende 
inkomsten. Meer in het bijzonder zijn de 
bevoegde autoriteiten functioneel 
onafhankelijk van de instanties van de 
lidstaten die zijn belast met de 
verstrekking van vergunningen op grond 
van Richtlijn 94/22/EG, en voor de opzet 
van beleid voor en de inning van hieraan 
verbonden inkomsten.

Or. en

Amendement 149
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de niet-naleving van de 
bepalingen van lid 1 van dit artikel een 
direct gevaar voor de menselijke 
gezondheid oplevert of onmiddellijke en 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor de
veiligheid en/of het milieu dreigt te 
hebben, wordt de exploitatie van de 
installatie of van het relevante gedeelte 
ervan door de exploitant opgeschort 
zolang niet kan worden gewaarborgd dat 

2. Indien een door een exploitant 
uitgevoerde activiteit een onmiddellijke 
bedreiging vormt voor de menselijke 
gezondheid of het risico op een zwaar 
ongeval aanzienlijk verhoogt, neemt de
exploitant onverwijld passende 
maatregelen, zoals de opschorting van de
exploitatie van de installatie totdat de 
dreiging of het feitelijke, imminente 
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aan de voorwaarden wordt voldaan. gevaar onder controle is gebracht.

Or. en

Motivering

Deze tekst moet worden aangepast om exploitanten in staat te stellen aanvaardbare maatregelen 
te treffen, met inbegrip van de opschorting van de exploitatie van de installatie totdat de 
dreiging of het feitelijke, imminente gevaar onder controle is gebracht. Deze benadering maakt 
het voor de exploitant mogelijk passende actie te ondernemen (met inbegrip van vooraf opgezette 
procedures). De opschorting van de exploitatie alleen zou het risico op een zwaar ongeval 
kunnen vergroten.

Amendement 150
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de niet-naleving van de 
bepalingen van lid 1 van dit artikel een 
direct gevaar voor de menselijke 
gezondheid oplevert of onmiddellijke en 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor de
veiligheid en/of het milieu dreigt te 
hebben, wordt de exploitatie van de 
installatie of van het relevante gedeelte 
ervan door de exploitant opgeschort 
zolang niet kan worden gewaarborgd dat 
aan de voorwaarden wordt voldaan.

2. Indien een door een exploitant 
uitgevoerde activiteit een onmiddellijke 
bedreiging vormt voor de menselijke 
gezondheid of het risico op een zwaar 
ongeval aanzienlijk verhoogt, neemt de
exploitant onverwijld de veiligst mogelijke 
risicobeperkende maatregelen, waaronder 
bijvoorbeeld de opschorting van de
exploitatie van de installatie totdat de 
dreiging of het feitelijke, imminente 
gevaar onder controle is gebracht.

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen het feit dat volledige opschorting van de exploitatie niet altijd de 
veiligste optie hoeft te zijn en in sommige gevallen het risico op een zwaar ongeval zou kunnen 
vergroten.

Amendement 151
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit werkt
jaarplannen uit voor een effectief toezicht, 
inclusief inspecties, van de activiteiten 
inzake grote gevaren en besteedt daarbij 
bijzondere aandacht aan en verifieert de 
naleving van de overeenkomstig artikel 9 
ingediende documenten; tevens 
controleert zij de doeltreffendheid ervan 
en treft zij de nodige maatregelen om 
verbeteringen aan te brengen.

4. De bevoegde autoriteiten werken
jaarplannen uit voor een effectief toezicht, 
inclusief inspecties, van de activiteiten 
inzake grote gevaren en besteedt daarbij 
bijzondere aandacht aan en verifieert de 
naleving van de overeenkomstig artikel 9 
ingediende rapporten inzake grote 
gevaren, interne rampenplannen en 
kennisgevingen met betrekking tot 
boorputactiviteiten;

Or. en

Amendement 152
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten met offshore-olie- en 
-gasactiviteiten in hun jurisdictie houden 
toezicht op de doeltreffendheid van de 
bevoegde autoriteit en nemen de nodige 
maatregelen om deze te verbeteren.

Or. en

Amendement 153
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Anonieme melding van 
veiligheidskwesties

Melding van veiligheidskwesties

Or. en

Amendement 154
Birgit Schnieber-Jastram
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten werken 
procedures uit zodat veiligheids- en/of 
milieukwesties met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten anoniem
kunnen worden gemeld. De bevoegde 
autoriteiten werken ook procedures uit om 
deze meldingen te onderzoeken zonder de 
anonimiteit van de betrokken individuen 
te schenden.

1. De bevoegde autoriteiten werken 
procedures uit zodat veiligheids- en/of 
milieukwesties met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten kunnen 
worden gemeld. De bevoegde autoriteiten 
werken ook procedures uit om deze 
meldingen te onderzoeken.

Or. en

Amendement 155
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten werken 
procedures uit zodat veiligheids- en/of 
milieukwesties met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten anoniem 
kunnen worden gemeld. De bevoegde 
autoriteiten werken ook procedures uit om 
deze meldingen te onderzoeken zonder de 
anonimiteit van de betrokken individuen te 
schenden.

1. De bevoegde autoriteiten werken 
procedures uit zodat veiligheids- en/of 
milieukwesties met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten anoniem 
kunnen worden gemeld. De bevoegde 
autoriteiten werken ook procedures uit om 
deze meldingen te onderzoeken zonder de 
anonimiteit van de betrokken individuen te 
schenden. Deze procedures zijn tevens 
toegankelijk voor werknemers die 
betrokken zijn bij activiteiten buiten de 
Unie. De bevoegde autoriteiten wisselen 
informatie over deze procedures uit met 
de EU-groep van offshore-autoriteiten.

Or. en

Amendement 156
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten communiceren de 
bijzonderheden van de nationale 
maatregelen uit hoofde van lid 1 aan hun 
werknemers, alsook aan de werknemers 
van betrokken onderaannemers. Zij zorgen 
er ook voor dat in de relevante opleidingen 
en mededelingen naar de procedures voor 
anonieme meldingen wordt verwezen.

2. De exploitanten communiceren de 
bijzonderheden van de nationale 
maatregelen uit hoofde van lid 1 aan hun 
werknemers, alsook aan de werknemers 
van contractanten en onderaannemers die 
bij de activiteiten betrokken zijn. Zij 
zorgen er ook voor dat in de relevante 
opleidingen en mededelingen naar de 
procedures voor anonieme meldingen 
wordt verwezen.

Or. en

Amendement 157
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten communiceren de 
bijzonderheden van de nationale 
maatregelen uit hoofde van lid 1 aan hun 
werknemers, alsook aan de werknemers 
van betrokken onderaannemers. Zij zorgen 
er ook voor dat in de relevante opleidingen 
en mededelingen naar de procedures voor
anonieme meldingen wordt verwezen.

2. De exploitanten communiceren de 
bijzonderheden van de nationale 
maatregelen uit hoofde van lid 1 aan hun 
werknemers, alsook aan de werknemers 
van betrokken onderaannemers. Zij zorgen 
er ook voor dat in de relevante opleidingen 
en mededelingen naar de procedures voor 
meldingen wordt verwezen.

Or. en

Amendement 158
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie een 
gemeenschappelijk 
gegevensrapporteringsmodel en de 
bijzonderheden van de uit te wisselen 

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie een 
gemeenschappelijk 
gegevensrapporteringsmodel.
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informatie. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 159
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden registers bij van 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die in hun jurisdictie ter beschikking 
worden gesteld door zowel openbare als 
particuliere instanties. Deze registers 
worden ter beschikking gesteld van andere 
lidstaten of potentieel getroffen derde 
landen en de Commissie.

3. De lidstaten houden registers bij van 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die in hun jurisdictie ter beschikking 
worden gesteld door zowel openbare als 
particuliere instanties. Deze registers 
worden ter beschikking gesteld van andere 
lidstaten of potentieel getroffen derde 
landen, het Agentschap en de Commissie.

Or. en

Amendement 160
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden registers bij van 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die in hun jurisdictie ter beschikking 
worden gesteld door zowel openbare als 
particuliere instanties. Deze registers 
worden ter beschikking gesteld van andere 
lidstaten of potentieel getroffen derde 
landen en de Commissie.

3. De lidstaten houden registers bij van 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die in hun jurisdictie ter beschikking 
worden gesteld door zowel openbare als 
particuliere instanties. Deze registers 
worden ter beschikking gesteld van andere 
lidstaten of potentieel getroffen derde 
landen, het EMSA en de Commissie.

Or. en
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Amendement 161
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig geldende bepalingen
van de wetgeving van de Unie over de
toegang tot milieu-informatie wordt de in 
bijlage VI omschreven informatie openbaar 
gemaakt zonder dat hiervoor een verzoek
moet worden ingediend.

1. Overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG
van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2003 inzake de toegang
van het publiek tot milieu-informatie 
wordt de in de artikelen 22 tot en met 25 
en bijlage VI omschreven informatie 
openbaar gemaakt door de bevoegde 
autoriteit zonder dat hiervoor een verzoek
hoeft te worden ingediend.

Or. en

Amendement 162
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie ook een 
gemeenschappelijk publicatiemodel om de 
vlotte grensoverschrijdende vergelijking 
van gegevens mogelijk te maken. Bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Terwijl het 
toegankelijk blijft voor het grote publiek, 
wordt het gemeenschappelijk 
publicatiemodel ontwikkeld om een 
betrouwbare vergelijking van nationale 
activiteiten en regelgevende praktijken 
overeenkomstig het onderhavige artikel en 
artikel 24 mogelijk te maken.

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie, bijgestaan door het 
Agentschap, ook een gemeenschappelijk 
publicatiemodel om de vlotte 
grensoverschrijdende vergelijking van 
gegevens mogelijk te maken. Bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Terwijl het 
toegankelijk blijft voor het grote publiek, 
wordt het gemeenschappelijk 
publicatiemodel ontwikkeld om een 
betrouwbare vergelijking van nationale 
activiteiten en regelgevende praktijken 
overeenkomstig het onderhavige artikel en 
artikel 24 mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 163
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie ook een 
gemeenschappelijk publicatiemodel om de 
vlotte grensoverschrijdende vergelijking 
van gegevens mogelijk te maken. Bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Terwijl het 
toegankelijk blijft voor het grote publiek, 
wordt het gemeenschappelijk 
publicatiemodel ontwikkeld om een 
betrouwbare vergelijking van nationale 
activiteiten en regelgevende praktijken 
overeenkomstig het onderhavige artikel en 
artikel 24 mogelijk te maken.

2. Bij middel van een uitvoeringshandeling 
bepaalt de Commissie, bijgestaan door het 
EMSA, ook een gemeenschappelijk
publicatiemodel om de vlotte 
grensoverschrijdende vergelijking van 
gegevens mogelijk te maken. Bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Terwijl het 
toegankelijk blijft voor het grote publiek, 
wordt het gemeenschappelijk 
publicatiemodel ontwikkeld om een 
betrouwbare vergelijking van nationale 
activiteiten en regelgevende praktijken 
overeenkomstig het onderhavige artikel en 
artikel 24 mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 164
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer zij hun nationale 
rampenplannen overeenkomstig artikel 30 
publiceren, waarborgen de lidstaten dat 
de geopenbaarde informatie geen risico's 
doet ontstaan voor de veiligheid en 
beveiliging van de offshore-olie- en -
gasinstallaties.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit punt dient te worden overgebracht naar artikel 30, lid 3, dat de vereisten met betrekking tot 
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het externe rampenplan behandelt. Het punt moet tevens worden aangepast zodat het ook 
betrekking heeft op met de verordening verband houdende milieu-informatie.

Amendement 165
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen jaarlijks een verslag 
op over:

1. De lidstaten stellen jaarlijks een verslag 
op over de veiligheid en het milieueffect 
van offshore-olie en -gasactiviteiten, met 
daarin de volgende elementen:

Or. en

Amendement 166
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorvallengegevens overeenkomstig
het in artikel 22 bedoelde 
gemeenschappelijke rapporteringssysteem;

(c) voorvallengegevens overeenkomstig de 
gemeenschappelijke
rapporteringsvereisten ingevolge de 
artikelen 22 en 23.

Or. en

Amendement 167
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de veiligheids- en milieuprestaties van 
offshore-olie- en -gasactiviteiten in hun 
jurisdictie.

(e) iedere aanzienlijke wijziging met 
betrekking tot de preventie van zware 
ongevallen en de beperking van de 
gevolgen van zware ongevallen die 
plaatsvinden.

Or. en
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Motivering

De verwijzing naar veiligheids- en milieuprestaties moet worden geschrapt, aangezien het niet 
mogelijk zou zijn een objectieve evaluatie te maken op basis van voorvallenrapportage, en 
aangezien het zeer veel werk zou zijn om er, naast voorvallenrapportage, nog andere gegevens 
bij te betrekken. Overzichten van veiligheids- en milieuprestaties dienen onder de 
beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten te vallen en geen onderdeel te vormen van 
jaarverslagen.

Amendement 168
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een autoriteit aan 
die verantwoordelijk is voor de informatie-
uitwisseling overeenkomstig artikel 22 en 
de publicatie van informatie 
overeenkomstig artikel 23 en stellen de 
Commissie daarvan in kennis.

2. De bevoegde autoriteiten zijn
verantwoordelijk voor de informatie-
uitwisseling overeenkomstig artikel 22 en 
de publicatie van informatie 
overeenkomstig artikel 23 en stellen de 
Commissie daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 169
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de twee jaar publiceert de 
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en 
het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door de betrokken lidstaten 
bijgestaan overeenkomstig artikel 26.

Schrappen

Or. en
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Amendement 170
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de twee jaar publiceert de 
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door de betrokken lidstaten bijgestaan 
overeenkomstig artikel 26.

3. Om de twee jaar publiceert de 
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door het Agentschap en de betrokken 
lidstaten bijgestaan overeenkomstig artikel 
27.

Or. en

Amendement 171
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de twee jaar publiceert de
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door de betrokken lidstaten bijgestaan 
overeenkomstig artikel 26.

3. De Commissie publiceert ieder jaar 
vóór 31 maart rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door de betrokken lidstaten bijgestaan 
overeenkomstig artikel 26.

Or. en

Motivering

De Commissie dient het Europees Parlement, de lidstaten en het Europese publiek geregeld te 
informeren over de veiligheid van offshore-prospectie-, exploratie- en productieactiviteiten.

Amendement 172
Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de twee jaar publiceert de 
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door de betrokken lidstaten bijgestaan 
overeenkomstig artikel 26.

3. Om de twee jaar publiceert de 
Commissie rapporten over de veiligheid 
van offshore-activiteiten in de hele Unie, 
op basis van de informatie die 
gerapporteerd werd door de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid. De Commissie wordt in deze 
taak door het Agentschap en de betrokken 
lidstaten bijgestaan overeenkomstig artikel 
26.

Or. en

Amendement 173
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voeren een grondig 
onderzoek uit van zware ongevallen met 
aanzienlijke schade (aan personen en het 
milieu) of een groot verlies aan activa. Het
onderzoeksrapport omvat een beoordeling 
van de doeltreffendheid van de regelgeving 
van de bevoegde autoriteit met betrekking 
tot de betrokken installatie in de periode 
vóór het ongeval, en indien nodig 
aanbevelingen voor adequate wijzigingen 
van de relevante regelgevende praktijken.

2. De lidstaten voeren een grondig 
onderzoek uit van zware ongevallen met 
aanzienlijke schade (aan personen en het 
milieu) of een groot verlies aan activa. Het 
onderzoeksrapport omvat een beoordeling 
van de doeltreffendheid van het toezicht 
door de bevoegde autoriteit met betrekking 
tot de betrokken installatie in de periode 
vóór het ongeval, en indien nodig 
aanbevelingen voor adequate wijzigingen 
van de relevante regelgevende praktijken.

Or. en

Amendement 174
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voeren een grondig 
onderzoek uit van zware ongevallen met 
aanzienlijke schade (aan personen en het 
milieu) of een groot verlies aan activa.
Het onderzoeksrapport omvat een 
beoordeling van de doeltreffendheid van
de regelgeving van de bevoegde autoriteit 
met betrekking tot de betrokken installatie 
in de periode vóór het ongeval, en indien 
nodig aanbevelingen voor adequate
wijzigingen van de relevante regelgevende 
praktijken.

2. De lidstaten initiëren een grondig 
onderzoek van zware ongevallen. Het 
onderzoeksrapport omvat, indien van
toepassing, relevante details van de 
regelgeving van de bevoegde autoriteit met 
betrekking tot de betrokken installatie in de 
periode vóór het ongeval, en aanbevelingen 
voor eventuele passende wijzigingen van 
de relevante regelgevende praktijken.

Or. en

Amendement 175
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie ontvangt een 
samenvatting van het onderzoeksrapport 
dat opgesteld werd op grond van lid 2 van 
dit artikel, bij het afronden van het 
onderzoek of op het einde van de 
gerechtelijke procedure, indien deze datum 
later valt dan de eerstgenoemde. Een 
specifieke versie van dit rapport, waarin 
mogelijke wettelijke beperkingen in 
aanmerking worden genomen, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23.

3. De Commissie en het Agentschap 
ontvangen een samenvatting van het 
onderzoeksrapport dat opgesteld werd op 
grond van lid 2 van dit artikel, bij het 
afronden van het onderzoek of op het einde 
van de gerechtelijke procedure, indien deze 
datum later valt dan de eerstgenoemde. Een 
specifieke versie van dit rapport, waarin 
mogelijke wettelijke beperkingen in 
aanmerking worden genomen, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23.

Or. en

Amendement 176
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie ontvangt een 
samenvatting van het onderzoeksrapport 
dat opgesteld werd op grond van lid 2 van 
dit artikel, bij het afronden van het 
onderzoek of op het einde van de 
gerechtelijke procedure, indien deze datum 
later valt dan de eerstgenoemde. Een 
specifieke versie van dit rapport, waarin
mogelijke wettelijke beperkingen in 
aanmerking worden genomen, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23.

3. De Commissie ontvangt een 
samenvatting van het onderzoeksrapport en 
het onderzoeksrapport dat opgesteld werd 
op grond van lid 2 van dit artikel, bij het 
afronden van het onderzoek of op het einde 
van de gerechtelijke procedure, indien deze 
datum later valt dan de eerstgenoemde.
Met inachtneming van mogelijke 
wettelijke beperkingen wordt een 
afzonderlijk rapport openbaar gemaakt 
overeenkomstig de artikelen 22 en 23, met 
daarin de in bijlage VI bedoelde 
informatie. In het rapport opgenomen 
milieu-informatie dient in 
overeenstemming te zijn met artikel 7 van 
Richtlijn 2003/4/EG.

Or. en

Amendement 177
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie ontvangt een 
samenvatting van het onderzoeksrapport 
dat opgesteld werd op grond van lid 2 van 
dit artikel, bij het afronden van het 
onderzoek of op het einde van de 
gerechtelijke procedure, indien deze datum 
later valt dan de eerstgenoemde. Een 
specifieke versie van dit rapport, waarin 
mogelijke wettelijke beperkingen in 
aanmerking worden genomen, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23.

3. De Commissie en het EMSA ontvangen
een samenvatting van het 
onderzoeksrapport dat opgesteld werd op 
grond van lid 2 van dit artikel, bij het 
afronden van het onderzoek of op het einde 
van de gerechtelijke procedure, indien deze 
datum later valt dan de eerstgenoemde. Een 
specifieke versie van dit rapport, waarin 
mogelijke wettelijke beperkingen in 
aanmerking worden genomen, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23.

Or. en

Amendement 178
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na haar onderzoeken op grond van lid 2 
voert de bevoegde autoriteit de 
onderzoeksaanbevelingen uit die binnen 
haar bevoegdheid liggen.

4. Na de onderzoeken op grond van lid 2 
voert de bevoegde autoriteit de 
onderzoeksaanbevelingen uit die binnen 
haar bevoegdheid liggen.

Or. en

Amendement 179
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten stellen de 
krachtens deze verordening verkregen 
informatie ter beschikking van alle
natuurlijke of rechtspersonen die daarom 
verzoeken.

1. De bevoegde autoriteiten stellen de 
krachtens deze verordening verkregen 
informatie ter beschikking van alle
entiteiten die daarom verzoeken.

Or. en

Amendement 180
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten stellen de 
krachtens deze verordening verkregen 
informatie ter beschikking van alle
natuurlijke of rechtspersonen die daarom 
verzoeken.

1. De bevoegde autoriteiten stellen de 
krachtens de artikelen 24 en 25 verkregen 
informatie ter beschikking van alle
entiteiten die daarom verzoeken.

Or. en

Amendement 181
Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verzoeken om informatie die onder deze 
verordening bij de bevoegde autoriteit 
worden ingediend, mogen worden 
geweigerd wanneer is voldaan aan de 
voorwaarden vastgelegd in artikel 4, lid 2, 
van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

2. Verzoeken om informatie die onder deze 
verordening bij de bevoegde autoriteit 
worden ingediend, mogen worden 
geweigerd wanneer is voldaan aan de 
voorwaarden vastgelegd in artikel 4, leden 
1 en 2, van Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. it

Amendement 182
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op grond van lid 2 of met het oog op de 
inspraak overeenkomstig artikel 5 bezorgt
de exploitant een versie van het document 
zonder vertrouwelijke informatie aan de 
bevoegde autoriteit en stelt hij deze ter 
beschikking van het publiek.

3. Op grond van lid 2 of met het oog op de 
inspraak overeenkomstig artikel 5 verstrekt
de exploitant een versie van het gevraagde
document zonder vertrouwelijke informatie 
aan de bevoegde autoriteit en stelt hij deze 
ter beschikking van het publiek.

Or. en

Amendement 183
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de lidstaten
bevordert de Commissie de samenwerking 
met derde landen die offshore-olie- en -
gasactiviteiten ondernemen in dezelfde 
mariene regio's als de lidstaten, in 
voorkomend geval binnen het kader van 
regionale zeeverdragen.

1. In nauwe samenwerking met de lidstaten
neemt de Commissie maatregelen ter 
bevordering van de samenwerking met 
derde landen die offshore-olie- en -
gasactiviteiten ondernemen in dezelfde 
mariene regio's als de lidstaten, in 
voorkomend geval binnen het kader van 
regionale zeeverdragen of andere 
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internationale 
samenwerkingsmechanismen.

Or. en

Amendement 184
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben op 
de Arctische wateren.

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben op 
de Arctische wateren en de Zwarte Zee.

Or. en

Amendement 185
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben 
op de Arctische wateren.

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora. Zij 
maakt zich binnen de hiervoor bedoelde 
instanties sterk voor een moratorium op 
offshore-olie- en gasactiviteiten in de 
Arctische wateren.

Or. de

Motivering

De kans op een zwaar offshore-ongeval is door de Commissie aangemerkt als een ernstig risico. 
Dergelijke risico's zijn vele malen groter in de Arctische wateren, waar ondernemingen geen 
ervaring hebben met boringen. De gevolgen van een ongeval in de poolzee zouden desastreus en 
onbeheersbaar zijn. Gelekte olie zou immers niet kunnen worden opgeruimd totdat het ijs is 
gesmolten. De EU moet dan ook krachtig aandringen op een moratorium.



PE492.910v01-00 66/90 AM\909077NL.doc

NL

Amendement 186
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben 
op de Arctische wateren.

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora.

Or. en

Amendement 187
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben op 
de Arctische wateren.

3. De Commissie bevordert hoge 
veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten op internationaal niveau op 
de gepaste regionale en wereldfora, 
inclusief diegene die betrekking hebben op 
de Arctische wateren. De Commissie 
gebruikt het nabuurschapsbeleid van de 
EU als instrument om te pleiten voor de 
hoogste veiligheids- en milieunormen.

Or. en

Amendement 188
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten en hun bevoegde 
autoriteiten verstrekken geen 
vergunningen voor de exploratie en/of het 
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boren naar olie en gas in het 
Noordpoolgebied of in velden die zich tot 
in het Noordpoolgebied uitstrekken.

Or. en

Amendement 189
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voorbereid te zijn om een zwaar 
ongeval in een vroeg stadium onder 
controle te krijgen binnen de installatie, of
binnen de door de lidstaat ingestelde 
uitsluitingszone rond de perimeter van de
installatie, of de onderzeese putmond;

(a) voorbereid te zijn om te reageren op 
ieder zwaar ongeval binnen de installatie, 
of met betrekking tot een installatie of de
hiermee verbonden infrastructuur.

Or. en

Amendement 190
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voorbereid te zijn om een zwaar
ongeval in een vroeg stadium onder 
controle te krijgen binnen de installatie, 
of binnen de door de lidstaat ingestelde 
uitsluitingszone rond de perimeter van de 
installatie, of de onderzeese putmond;

(a) voorbereid te zijn om de escalatie te 
voorkomen of de gevolgen van een 
ongeval dat verband houdt met offshore-
olie- en -gasactiviteiten te beperken 
binnen een door de lidstaat ingestelde 
uitsluitingszone rond de perimeter van de 
installatie, de onderzeese putmond of 
pijpleiding;

Or. en

Amendement 191
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uitgevoerd te worden in 
overeenstemming met het externe 
rampenplan indien het ongeval geëscaleerd 
is tot buiten de installatie.

(b) in overeenstemming te zijn met het 
externe rampenplan indien het ongeval 
geëscaleerd is en het interne rampenplan 
moet worden aangevuld.

Or. en

Amendement 192
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitant zorgt ervoor dat de voor 
het plan relevante apparatuur en knowhow 
op elk ogenblik ter beschikking blijft en 
waar nodig gedeeld wordt met de lidstaat 
voor de uitvoering van het externe 
rampenplan.

2. De exploitant zorgt ervoor dat de voor 
het plan relevante apparatuur en knowhow 
op elk ogenblik toegankelijk blijft en waar 
nodig gedeeld wordt met de betrokken
lidstaat voor de uitvoering van het externe 
rampenplan.

Or. en

Amendement 193
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het interne rampenplan wordt opgesteld 
in overeenstemming met bijlage V en waar 
nodig bijgewerkt op basis van elke 
wijziging van de risicobeoordeling van 
grote gevaren in het boorputplan of het
rapport inzake grote gevaren. Deze 
bijwerkingen worden gemeld aan de
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de externe rampenplannen 
voor het betrokken gebied.

3. Het interne rampenplan wordt opgesteld 
in overeenstemming met bijlage V en 
bijgewerkt op basis van alle relevante 
wijzigingen van de risicobeoordelingen in
het rapport inzake grote gevaren of de 
kennisgevingen ingevolge bijlage II. Deze 
bijwerkingen worden gemeld aan de
relevante autoriteiten die verantwoordelijk
zijn voor het opstellen van de externe 
rampenplannen voor het betrokken gebied.

Or. en
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Amendement 194
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het interne rampenplan wordt 
geïntegreerd met andere bepalingen met 
betrekking tot de bescherming en redding 
van personeel van de getroffen installatie 
om goede overlevingskansen te 
waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepalingen zijn opgenomen in het interne rampenplan (zie bijlage V). Dit punt is derhalve 
overbodig en moet worden geschrapt.

Amendement 195
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitant test periodiek de 
doeltreffendheid van de interne 
rampenplannen.

5. De exploitant test jaarlijks de interne 
rampenplannen en met name de
doeltreffendheid van de reactieapparatuur 
en -vermogens, teneinde een hoog 
veiligheids- en prestatieniveau te 
waarborgen met betrekking tot activiteiten 
op het gebied van evacuatie, inperking en 
controle, herstel, schoonmaak en 
opruiming.

Or. en

Amendement 196
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitant test periodiek de 
doeltreffendheid van de interne 
rampenplannen.

5. De exploitant test periodiek de interne 
rampenplannen en met name de
doeltreffendheid van de reactieapparatuur 
en -vermogens, waarbij hij onderkent dat 
het wenselijk is bepaalde cruciale 
apparatuur en vermogens vaker te testen 
dan andere.

Or. en

Amendement 197
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De exploitant zorgt ervoor dat de 
interne rampenplannen openbaar 
toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 198
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie.

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties of hieraan verbonden 
infrastructuur en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie. De 
externe rampenplannen specificeren de 
rol van de exploitanten bij de externe 
reactie op noodsituaties en de 
aansprakelijkheid van de exploitanten ten 
aanzien van de kosten van de externe 
reactie op noodsituaties.

Or. en
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Amendement 199
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie.

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties of hieraan verbonden 
infrastructuur en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie. De 
externe rampenplannen specificeren de 
rol van de exploitanten bij de externe 
reactie op noodsituaties.

Or. en

Amendement 200
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie.

1. Lidstaten stellen externe rampenplannen 
op voor alle offshore-olie- en -
gasinstallaties of hieraan verbonden 
infrastructuur en mogelijk getroffen 
gebieden binnen hun jurisdictie. De 
externe rampenplannen specificeren de 
rol van de exploitanten bij de externe 
reactie op noodsituaties en de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
voor de kosten van de externe reactie op 
noodsituaties.

Or. en

Amendement 201
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in samenwerking met de 
relevante exploitanten en indien van 
toepassing licentiehouders, en afgestemd 
op de interne rampenplannen van de 
installaties die gevestigd of gepland zijn in 
het betrokken gebied. Er moet rekening 
worden gehouden met alle bijwerkingen 
aan de interne plannen die meegedeeld 
worden door een exploitant.

2. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in samenwerking met de 
relevante exploitanten en indien van 
toepassing licentiehouders, en afgestemd 
op de interne rampenplannen van de
bestaande of geplande installaties of 
hiermee verbonden infrastructuur in het 
betrokken gebied. Er moet rekening 
worden gehouden met alle bijwerkingen 
aan de interne plannen die meegedeeld 
worden door een exploitant.

Or. en

Amendement 202
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in samenwerking met de 
relevante exploitanten en indien van 
toepassing licentiehouders, en afgestemd 
op de interne rampenplannen van de 
installaties die gevestigd of gepland zijn in 
het betrokken gebied. Er moet rekening 
worden gehouden met alle bijwerkingen 
aan de interne plannen die meegedeeld 
worden door een exploitant.

2. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in samenwerking met de 
relevante exploitanten en indien van 
toepassing licentiehouders, en afgestemd 
op de huidige interne rampenplannen van 
de bestaande of geplande installaties of 
hiermee verbonden infrastructuur in het 
betrokken gebied. Er moet rekening 
worden gehouden met alle bijwerkingen 
aan de interne plannen die meegedeeld 
worden door een exploitant.

Or. en

Amendement 203
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De externe rampenplannen worden 3. De externe rampenplannen worden 



AM\909077NL.doc 73/90 PE492.910v01-00

NL

opgesteld in overeenstemming met 
bijlage I en V en ter beschikking gesteld 
van de Commissie en indien nodig van het 
publiek.

opgesteld in overeenstemming met 
bijlage V en ter beschikking gesteld van de 
Commissie en indien nodig van het 
publiek. De procedures die zijn vastgesteld 
om het publiek te informeren, zijn die van 
bijlage II bij Richtlijn 2003/35/EG. 
Wanneer lidstaten met olie- en -
gasactiviteiten in hun jurisdictie hun 
externe rampenplannen beschikbaar 
stellen, zorgen ze ervoor dat de openbaar 
gemaakte informatie geen risico's doet 
ontstaan voor de veiligheid en beveiliging 
van de offshore-olie- en -gasinstallaties en 
de werking ervan, noch voor de 
werknemers van de exploitanten, de 
bevoegde autoriteiten of derden.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar bijlage I moet worden geschrapt aangezien zij niet relevant is voor de 
bepalingen van artikel 30, lid 3. De voorgestelde tekst moet daarnaast worden aangevuld met 
elementen die zijn overgebracht uit artikel 23, lid 3. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat lidstaten de 
namen en persoonlijke gegevens van degenen die zijn betrokken bij offshore-olie- en 
gasactiviteiten uit veiligheidsoverwegingen niet openbaar willen maken.

Amendement 204
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten treffen alle geschikte 
maatregelen om een hoog niveau van 
verenigbaarheid en interoperabiliteit van 
noodapparatuur en knowhow tot stand te 
brengen tussen alle lidstaten in een 
geografische streek, en verder indien 
nodig. De lidstaten moedigen de sector aan 
om compatibele reactie-instrumenten te 
ontwikkelen in de geest van dit lid.

4. De lidstaten met offshore-olie- en -
gasactiviteiten in hun jurisdictie treffen 
alle geschikte maatregelen om een hoog 
niveau van verenigbaarheid en 
interoperabiliteit van noodapparatuur en 
knowhow tot stand te brengen tussen alle 
lidstaten in een geografische streek, en 
verder indien nodig. De betrokken
lidstaten moedigen de sector aan om 
compatibele reactie-instrumenten en 
-diensten te ontwikkelen in de geest van dit 
lid.

Or. en
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Amendement 205
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten houden registers bij van de 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die op hun grondgebied of in hun 
jurisdictie ter beschikking worden gesteld 
door zowel openbare als particuliere 
instanties. Deze registers worden ter 
beschikking gesteld van de andere lidstaten 
en, op basis van wederkerigheid, van 
aangrenzende derde landen, alsook van de 
Commissie.

6. De lidstaten houden registers bij van de 
middelen om te reageren op noodsituaties 
die op hun grondgebied of in hun 
jurisdictie ter beschikking worden gesteld 
door zowel openbare als particuliere 
instanties. Deze registers worden op 
verzoek ter beschikking gesteld van de 
andere lidstaten en de Commissie, alsook, 
op basis van wederkerigheid, van 
aangrenzende derde landen.

Or. en

Amendement 206
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De exploitant stelt de relevante 
autoriteiten onmiddellijk in kennis van een 
zwaar ongeval of van een situatie met een 
onmiddellijk risico op een zwaar ongeval. 
Waar nodig staan de relevante autoriteiten 
de betrokken exploitant bij om de escalatie 
van het risico of ongeval te voorkomen.

1. De exploitant stelt de relevante 
autoriteiten onmiddellijk in kennis van een 
zwaar ongeval of van een situatie met een 
onmiddellijk risico op een zwaar ongeval. 
Waar nodig staan de relevante autoriteiten 
de betrokken exploitant bij om de escalatie 
van het risico of ongeval te voorkomen. De 
kennisgeving bevat onder meer de 
omstandigheden van het ongeval en de 
verwachte gevolgen ervan.

Or. en

Amendement 207
Struan Stevenson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij een ongeval nemen de relevante 
autoriteiten, in samenwerking met de 
betrokken exploitanten, alle nodige 
maatregelen om een escalatie van het 
ongeval te voorkomen en de gevolgen 
ervan te matigen.

2. Bij een zwaar ongeval neemt de 
exploitant, in samenwerking met de 
betrokken exploitanten, alle nodige 
maatregelen om een escalatie van het 
ongeval te voorkomen en de gevolgen 
ervan te beperken. De exploitant mag 
worden bijgestaan door relevante 
autoriteiten die aanvullende middelen 
kunnen verstrekken.

Or. en

Amendement 208
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij een ongeval nemen de relevante 
autoriteiten, in samenwerking met de 
betrokken exploitanten, alle nodige 
maatregelen om een escalatie van het 
ongeval te voorkomen en de gevolgen 
ervan te matigen.

2. Bij een ongeval nemen zowel de 
relevante autoriteiten als de betrokken 
exploitanten alle nodige maatregelen om 
een escalatie van het ongeval te voorkomen 
en de gevolgen ervan te beperken.

Or. en

Amendement 209
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij een ongeval nemen de relevante 
autoriteiten, in samenwerking met de 
betrokken exploitanten, alle nodige 
maatregelen om een escalatie van het 
ongeval te voorkomen en de gevolgen 
ervan te matigen.

2. Bij een zwaar ongeval neemt de 
exploitant alle nodige maatregelen om een 
escalatie van het ongeval te voorkomen en 
de gevolgen ervan te beperken.
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Or. en

Amendement 210
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Waar grensoverschrijdende effecten van 
offshore-olie- en -gasongevallen te 
voorzien zijn, stellen de lidstaten 
informatie ter beschikking van de 
Commissie en potentieel getroffen lidstaten 
of derde landen op basis van 
wederkerigheid, en houden zij bij het 
opstellen van het externe rampenplan 
rekening met vastgestelde risico's. De 
betrokken lidstaten coördineren hun 
rampenplannen om een gezamenlijke 
reactie op een ongeval te 
vergemakkelijken.

1. Waar grensoverschrijdende effecten van 
offshore-olie- en -gasongevallen te 
voorzien zijn, stellen de betrokken
lidstaten informatie ter beschikking van de 
Commissie en potentieel getroffen lidstaten
of derde landen op basis van 
wederkerigheid, en houden zij bij het 
opstellen van het externe rampenplan 
rekening met vastgestelde risico's. De 
betrokken lidstaten coördineren hun 
rampenplannen om een gezamenlijke 
reactie op een ongeval te 
vergemakkelijken. Waar 
grensoverschrijdende effecten van 
offshore-olie- en -gasongevallen te 
voorzien zijn en zij een risico voor derde 
landen vormen, stellen de lidstaten 
informatie ter beschikking van de 
Commissie alsook, op basis van 
wederkerigheid, aan derde landen.

Or. en

Amendement 211
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Waar grensoverschrijdende effecten van 
offshore-olie- en -gasongevallen te 
voorzien zijn, stellen de lidstaten 
informatie ter beschikking van de 
Commissie en potentieel getroffen 
lidstaten of derde landen op basis van 
wederkerigheid, en houden zij bij het 

1. Waar grensoverschrijdende effecten van 
offshore-olie- en -gasongevallen te 
voorzien zijn, wisselen de betrokken
lidstaten informatie uit met potentieel 
getroffen lidstaten of aangrenzende derde 
landen bij het opstellen van het externe 
rampenplan, en spreken zij regelingen af 



AM\909077NL.doc 77/90 PE492.910v01-00

NL

opstellen van het externe rampenplan
rekening met vastgestelde risico's. De 
betrokken lidstaten coördineren hun 
rampenplannen om een gezamenlijke 
reactie op een ongeval te 
vergemakkelijken.

om de tenuitvoerlegging van deze plannen 
te coördineren om een gezamenlijke reactie 
op een ongeval te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig noch wenselijk dat de Commissie betrokken is bij bilaterale overeenkomsten en 
regelingen met betrekking tot de reactie op ongevallen. Zij hoeft slechts op de hoogte te zijn van 
het bestaan van de overeenkomsten.

Amendement 212
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten coördineren de maatregelen 
die betrekking hebben op gebieden over de 
grenzen van de Unie heen om mogelijke 
negatieve effecten van offshore-olie- en -
gasactiviteiten te voorkomen.

2. De betrokken lidstaten coördineren de 
maatregelen die betrekking hebben op 
gebieden over de grenzen van de Unie heen 
om mogelijke negatieve effecten van 
offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 213
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten testen regelmatig of zij 
voorbereid zijn om doeltreffend op 
ongevallen te reageren in samenwerking 
met potentieel getroffen lidstaten, de 
relevante EU-agentschappen of derde 
landen. De Commissie kan een bijdrage 
leveren tot oefeningen die toegespitst zijn 
op het testen van noodmechanismen binnen 

3. De betrokken lidstaten testen regelmatig 
of zij voorbereid zijn om doeltreffend op 
ongevallen te reageren in samenwerking 
met andere potentieel getroffen lidstaten, 
de relevante EU-agentschappen of
aangrenzende derde landen. De 
Commissie kan een bijdrage leveren tot 
oefeningen die toegespitst zijn op het 
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de Unie en over de grenzen heen. testen van noodmechanismen binnen de 
Unie en over de grenzen heen.

Or. en

Amendement 214
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij een zwaar ongeval, of de 
onmiddellijke dreiging daarvan, dat 
grensoverschrijdende gevolgen veroorzaakt 
of kan veroorzaken, brengt de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de noodsituatie zich 
heeft voorgedaan, de Commissie en de
lidstaten die potentieel getroffen worden 
door de noodsituatie onmiddellijk op de 
hoogte.

4. Bij een zwaar ongeval, of de 
onmiddellijke dreiging daarvan, dat 
grensoverschrijdende gevolgen veroorzaakt 
of kan veroorzaken, brengt de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de noodsituatie zich 
heeft voorgedaan, de lidstaten die 
potentieel getroffen worden door de 
noodsituatie en de Commissie onmiddellijk 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 215
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij een zwaar ongeval, of de 
onmiddellijke dreiging daarvan, dat 
grensoverschrijdende gevolgen veroorzaakt 
of kan veroorzaken, brengt de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de noodsituatie zich 
heeft voorgedaan, de Commissie en de 
lidstaten die potentieel getroffen worden 
door de noodsituatie onmiddellijk op de 
hoogte.

4. Bij een zwaar ongeval, of de 
onmiddellijke dreiging daarvan, dat 
grensoverschrijdende gevolgen veroorzaakt 
of kan veroorzaken, brengt de lidstaat in de 
jurisdictie waarvan de noodsituatie zich 
heeft voorgedaan, de Commissie en de 
lidstaten of derde landen die potentieel 
getroffen worden door de noodsituatie 
onmiddellijk op de hoogte.

Or. en

Amendement 216
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 35 van deze 
verordening teneinde de vereisten aan te 
passen aan de laatste ontwikkelingen van 
relevante technologieën en de in bijlage I-
VI bedoelde procedures.

1. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 35 van deze 
verordening teneinde de vereisten aan te 
passen aan de laatste ontwikkelingen van 
relevante technologieën en de in bijlage 
VI, punten 3, 4 en 5 bedoelde procedures.

Or. en

Amendement 217
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie mag ook gedelegeerde 
handelingen vaststellen overeenkomstig 
artikel 35 van deze verordening teneinde 
de precieze toepassing van de vereisten 
van de verordening vast te leggen met 
betrekking tot:

Schrappen

(a) de in een ontwerp-kennisgeving of een 
rapport inzake grote gevaren te vermelden 
gegevens als gespecificeerd in de punten 
1, 2, 3 en 6 van bijlage II;
(b) de kennisgeving van 
boorputten/gecombineerde activiteiten als 
gespecificeerd in de punten 4 en 7 van 
bijlage II;
(c) de vereisten in verband met controle 
door een onafhankelijke derde als 
gespecificeerd in bijlage II, punt 5, onder 
d), en vereisten voor de werking en 
organisatie van de bevoegde autoriteiten 
als gespecificeerd in bijlage III; en
(d) de vereisten met betrekking tot de 
preventie van grote gevaren door 
exploitanten als gespecificeerd in bijlage 
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IV.

Or. en

Motivering

Wanneer deze elementen zijn onderworpen aan gedelegeerde handelingen is het moeilijk ze 
geregeld te actualiseren en er relevante materiële en technische wijzigingen of wijzigingen met 
betrekking tot de apparatuur in op te nemen waarmee wellicht rekening moet worden gehouden. 
In de bijlagen moeten daarom de minimumvereisten uiteen worden gezet, terwijl de bevoegde 
autoriteiten de verplichting moeten hebben om de normen te actualiseren en te verbeteren, 
waarvoor wellicht nog andere aanvullende informatievereisten nodig zijn dan dewelke in de 
bijlagen zijn opgenomen.

Amendement 218
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 2 van die richtlijn wordt lid 1, 
onder b), vervangen door:

1. Alvorens Richtlijn 2004/35/EG te 
wijzigen voert de Commissie een 
effectbeoordeling uit om met zekerheid 
vast te stellen wat voor effect de 
uitbreiding van het geografische 
toepassingsgebied van de richtlijn zal 
hebben op alle mariene industriesectoren. 
De Commissie zorgt ervoor dat alle 
relevante sectoren, met inbegrip van de 
visserij- en de verzekeringssector, 
intensief worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (Richtlijn 2004/35/EG) is van toepassing op alle bedrijven 
die werkzaam zijn in de maritieme sector, niet alleen op de olie- en gasindustrie.  Derhalve heeft 
iedere wijziging van deze verordening onvermijdelijk gevolgen voor andere bedrijfstakken in de 
maritieme sector, met name voor de visserij. De Commissie dient te waarborgen dat de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn werkbaar, praktisch en doeltreffend blijft voor de relevante 
sectoren.

Amendement 219
Justas Vincas Paleckis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1
2008/56/EG
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de milieutoestand van de betrokken 
maritieme wateren, als bepaald in Richtlijn 
2008/56/EG, voor zover bijzondere 
aspecten van de milieutoestand van het 
mariene milieu al niet in Richtlijn 
2000/60/EG worden behandeld;'

(ii) de milieutoestand van de betrokken 
maritieme wateren, als bepaald in artikel 3, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2008/56/EG, 
voor zover bijzondere aspecten van de 
milieutoestand van het mariene milieu al 
niet in Richtlijn 2000/60/EG worden 
behandeld;'

Or. en

Amendement 220
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG 

inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht

Richtlijn 2008/99/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) in artikel 3 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"j) een zwaar olievervuilingsongeval."
(2) in bijlage A wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"- Verordening XX/XX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de veiligheid van offshore-
olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -
productieactiviteiten."

Or. en

Amendement 221
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG 

inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht

Richtlijn 2008/99/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) In artikel 3 wordt het volgende punt 
gewijzigd:
"h) iedere handeling die de aanzienlijke 
aantasting tot gevolg heeft van een habitat 
binnen beschermd gebied, met inbegrip 
van een zwaar ongeval veroorzaakt door 
offshore-olie- en gasactiviteiten."
(2) in bijlage A wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"– Richtlijn XX/XX/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
veiligheid van offshore-olie- en 
-gasprospectie-, -exploratie- en 
-productieactiviteiten."

Or. en

Amendement 222
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG 

inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht

Richtlijn 2008/99/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) in artikel 3 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
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"j) een zwaar olievervuilingsongeval";
(2) in bijlage A wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"– Richtlijn XX/XX/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
veiligheid van offshore-olie- en 
-gasprospectie-, -exploratie- en 
-productieactiviteiten."

Or. en

Amendement 223
Vicky Ford, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in deze bijlage vastgelegde 
informatievereisten zijn 
minimumvereisten. De bevoegde 
autoriteiten houden rekening met 
ontwikkelingen ten aanzien van optimale 
werkwijzen en mogen te allen tijde om 
nadere informatie vragen ten einde, 
indien nodig, rekening te kunnen houden 
met materiële en technische wijzigingen 
of wijzigingen met betrekking tot de 
apparatuur.

Or. en

Amendement 224
Struan Stevenson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) het bewijs dat alle grote gevaren 
bepaald zijn, dat hun waarschijnlijkheid en 
gevolgen beoordeeld zijn en dat de 
controlemaatregelen geschikt zijn om het 
risico op een zwaar ongeval voor mens en 
milieu tot een aanvaardbaar niveau te 

(4) het bewijs dat alle grote gevaren 
bepaald zijn, dat hun waarschijnlijkheid en 
gevolgen beoordeeld zijn en dat de 
controlemaatregelen, met inbegrip van de 
voor de veiligheid cruciale elementen,
geschikt zijn en zullen blijven om het 
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beperken; risico op een zwaar ongeval voor mens en 
milieu tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken;

Or. en

Amendement 225
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) een beschrijving van de 
milieuonderdelen die naar verwachting 
aanzienlijk zullen worden aangetast, een 
evaluatie van de vastgestelde potentiële 
milieueffecten, met name het vrijkomen 
van verontreinigende stoffen in het milieu,
en een beschrijving van de technische en 
niet-technische maatregelen die worden 
overwogen om die milieueffecten te 
voorkomen, te beperken of te neutraliseren, 
inclusief monitoring.

(13) een beschrijving van de 
milieuonderdelen die naar verwachting 
aanzienlijk zullen worden aangetast, een 
evaluatie van de vastgestelde potentiële 
milieueffecten, met name het vrijkomen 
van gevaarlijke of verontreinigende stoffen 
in het milieu, en een beschrijving van de 
technische en niet-technische maatregelen 
die worden overwogen om die 
milieueffecten te voorkomen, te beperken 
of te neutraliseren, inclusief monitoring.

Or. it

Amendement 226
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 3 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) een beschrijving van de 
milieuonderdelen die naar verwachting 
aanzienlijk zullen worden aangetast, een 
evaluatie van de vastgestelde potentiële 
milieueffecten, met name het vrijkomen 
van verontreinigende stoffen in het milieu, 
en een beschrijving van de technische en 
niet-technische maatregelen die worden 
overwogen om die milieueffecten te 
voorkomen, te beperken of te neutraliseren, 
inclusief monitoring.

(14) een beschrijving van de 
milieuonderdelen die naar verwachting 
aanzienlijk zullen worden aangetast, een 
evaluatie van de vastgestelde potentiële 
milieueffecten, met name het vrijkomen 
van gevaarlijke of verontreinigende stoffen 
in het milieu, en een beschrijving van de 
technische en niet-technische maatregelen 
die worden overwogen om die 
milieueffecten te voorkomen, te beperken 
of te neutraliseren, inclusief monitoring.
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Or. it

Amendement 227
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 5 – punt 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) hij vormt een onafhankelijke 
juridische entiteit;

Or. en

Amendement 228
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 5 – punt -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) De onafhankelijke derde verkeert 
niet in een belangenconflict met de 
exploitant van de installatie of de 
exploitant van de boorput;

Or. en

Amendement 229
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 5 – punt -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) De onafhankelijke derde, en de 
personen die hem bijstaan, hebben geen 
commercieel of financieel belang in de 
door de exploitant te ondernemen 
activiteiten.

Or. en
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Amendement 230
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 5 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij is voldoende onafhankelijk van een 
beheersysteem dat verantwoordelijk is of 
was voor een aspect van een component in 
de onafhankelijke verificatieregeling of het 
onafhankelijke boorputonderzoek, teneinde 
zijn objectiviteit bij de uitoefening van zijn 
functies binnen de regeling te waarborgen.

(b) hij is onafhankelijk van een 
beheersysteem dat verantwoordelijk is of 
was voor een aspect van een component in 
de onafhankelijke verificatieregeling of het 
onafhankelijke boorputonderzoek, teneinde 
zijn objectiviteit bij de uitoefening van zijn 
functies binnen de regeling te waarborgen.

Or. en

Amendement 231
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een beoordeling van de beschikbaarheid 
van apparatuur om te reageren op 
noodsituaties en de geschiktheid van de 
procedures om ze doeltreffend te 
gebruiken.

(i) een beoordeling van de beschikbaarheid
en toereikendheid van apparatuur om te 
reageren op noodsituaties en de 
geschiktheid van de procedures om ze 
doeltreffend te gebruiken, indien van 
toepassing met inbegrip van een analyse 
van de hiaten in de reactie op olielekken;

Or. en

Amendement 232
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een beoordeling van de 
doeltreffendheid van de reactiecapaciteit 
van de exploitant bij noodsituaties, 
inclusief het gebruik van "worst case"-
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scenario's en de prestaties met betrekking 
tot opruimwerkzaamheden.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – titel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in deze bijlage vastgelegde 
voorzieningen zijn 
minimumvoorzieningen. De bevoegde 
autoriteiten houden rekening met 
ontwikkelingen ten aanzien van optimale 
werkwijzen en mogen de exploitanten te 
allen tijde om aanvullende voorzieningen 
vragen om te waarborgen dat, indien 
nodig, rekening kan worden gehouden 
met relevante materiële en technische 
wijzigingen of wijzigingen met betrekking 
tot de apparatuur.

Or. en

Amendement 234
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De exploitanten zorgen ervoor dat 
gevaarlijke stoffen zich altijd in de 
pijpleidingen, vaten en systemen bevinden 
die bestemd zijn voor de veilige opslag 
ervan. Bovendien verzekeren de 
exploitanten dat geen enkel defect van een
barrière met een verminderde insluiting
tot gevolg, tot een zwaar voorval kan 
leiden.

4. De exploitanten zorgen ervoor dat 
gevaarlijke stoffen zich altijd in de 
pijpleidingen, vaten en systemen bevinden 
die bestemd zijn voor de veilige opslag 
ervan. Bovendien verzekeren de 
exploitanten dat geen enkel defect van een
insluitingsbarrière tot een zwaar voorval 
kan leiden.

Or. en
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Amendement 235
Vicky Ford, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – titel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in deze bijlage vastgelegde vereisten 
zijn minimumvereisten. De bevoegde 
autoriteiten houden rekening met 
ontwikkelingen ten aanzien van optimale 
werkwijzen en mogen te allen tijde 
aanvullende vereisten instellen om te 
waarborgen dat, indien nodig, rekening 
kan worden gehouden met relevante 
materiële en technische wijzigingen of 
wijzigingen met betrekking tot de 
apparatuur.

Or. en

Amendement 236
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 1 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een beschrijving van de beschikbare 
apparatuur en middelen;

(e) een beschrijving van de beschikbare 
apparatuur en middelen, onder meer voor 
de afdichting van eventuele lekken.

Or. en

Amendement 237
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bewijs dat chemicaliën die als 
dispergeermiddelen worden gebruikt reeds 
eerder zijn geëvalueerd, teneinde de 
gevolgen voor de volksgezondheid en 
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verdere schade aan het milieu te 
beperken.

Or. en

Amendement 238
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 1 – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de regelingen die afgestemd zijn op de 
regelingen voor overbrenging die 
beschreven zijn in het rapport inzake grote 
gevaren, bijvoorbeeld zoals beschreven in 
bijlage II, deel 2, punt 7, en deel 3, punt 7, 
om goede overlevingskansen te 
waarborgen voor personen die zich tijdens 
een zwaar ongeval op de installatie 
bevinden;

(g) de regelingen die afgestemd zijn op de 
regelingen voor overbrenging die 
beschreven zijn in het rapport inzake grote 
gevaren, bijvoorbeeld zoals beschreven in 
bijlage II, deel 2, punt 7, en deel 3, punt 7, 
om goede overlevingskansen te 
waarborgen voor personen die zich tijdens 
een zwaar ongeval op de installatie 
bevinden en om de milieuschade te 
beperken;

Or. en

Amendement 239
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een raming van een hiaat in de 
respons op olielekken uitgedrukt als een 
percentage van tijd, en een omschrijving 
van de exploitatiebeperkingen bij de 
betrokken installaties. Deze hiaatanalyse 
omvat onder andere een berekening van 
de maximale responsgrenzen van 
reactiesystemen bij lekkages met 
betrekking tot een reeks milieu- en 
veiligheidsfactoren, en een analyse van de 
frequentie, de duur en het tijdstip van 
omstandigheden die een reactie op een 
bepaalde locatie zouden verhinderen. 
Milieuomstandigheden die bij deze 
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reactieberekening in overweging moeten 
worden genomen zijn onder meer: 
i) het weer, met inbegrip van de wind, het 
zicht, de neerslag en de temperatuur; 
ii) de situatie met betrekking tot de zee, 
het getij en de stroming;
iii) de aanwezigheid van ijs en puin;
iv) de hoeveelheid uren daglicht; alsmede
v) andere bekende milieuomstandigheden 
die de doeltreffendheid van de
reactieapparatuur of de algehele 
doeltreffendheid van de reactie-
inspanningen zouden kunnen 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 240
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 2 – punt 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bewijs van eerder uitgevoerde 
milieu- en 
gezondheidseffectbeoordelingen met 
betrekking tot chemicaliën die bestemd 
zijn om als dispergeermiddelen te worden 
gebruikt;

Or. en


