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BEKNOPTE MOTIVERING

De olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico en, recenter, het 
gaslek op het boorplatform Elgin in de Noordzee, hebben scherp onder de aandacht gebracht 
dat problemen met betrekking tot de veiligheid van offshore-olie- en gasinstallaties moeten 
worden aangepakt en dat de bescherming van het mariene milieu in geval van grote 
ongelukken moet worden gewaarborgd.

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie dan ook als een essentieel 
instrument om de noodzakelijke veiligheids- en milieunormen in de gehele EU te garanderen. 
Niettemin is hij van mening dat het voorstel op meerdere punten kan worden verbeterd 
teneinde ervoor te zorgen dat deze doelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

Het voorstel zou exploitanten duidelijker moeten verplichten tot het bieden van financiële 
garanties die nodig zijn om in het geval van een ernstig ongeval de kosten voor de 
schoonmaak en de schadevergoeding te dekken. Volgens de rapporteur is dit in 
overeenstemming met een van de kernbeginselen van de milieuwetgeving van de EU - het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 

Voorts moeten de bepalingen inzake publieke inspraak worden aangescherpt overeenkomstig 
de bestaande internationale en EU-wetgeving op dit terrein, en er moet voor worden gezorgd 
dat de belanghebbenden over ernstige ongevallen worden geïnformeerd en dat maatregelen 
worden genomen om de schade voor het milieu en de volksgezondheid te beperken.

De vergunningverlenende autoriteiten moeten er eveneens toe worden verplicht speciale 
aandacht te besteden aan in ecologisch opzicht kwetsbare mariene en kustgebieden wanneer 
zij overwegen een vergunning te verlenen voor offshore-olie- en gasactiviteiten, terwijl 
werknemers beter moeten worden beschermd ingeval zij anoniem melding doen van zorgen 
omtrent de veiligheid en het milieu.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 191 van het VWEU bepaalt de 
doelstellingen van behoud, bescherming en 

(1) Artikel 191 van het VWEU bepaalt de 
doelstellingen van behoud, bescherming en 
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verbetering van de kwaliteit van het milieu 
en schrijft voor dat elk optreden van de 
Unie moet worden ondersteund door een 
hoog niveau van bescherming op basis van 
het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
preventief handelen. Daarnaast streeft het 
naar een behoedzaam en rationeel 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 
en het behoedzaam en rationeel gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen. Dit artikel
schrijft voor dat elk optreden van de Unie 
moet worden ondersteund door een hoog 
niveau van bescherming op basis van het 
voorzorgsbeginsel, het beginsel van 
preventief handelen, het beginsel dat 
milieuschade met voorrang aan de bron 
moet worden bestreden, en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De risico's van zware offshore-olie- en -
gasongevallen zijn aanzienlijk. Door het 
risico van verontreiniging van mariene 
wateren te verkleinen, draagt dit initiatief
bij tot de bescherming van het mariene 
milieu en in het bijzonder tot het bereiken 
van een goede milieutoestand tegen 
uiterlijk 2020, zoals vastgesteld in artikel 
1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie).

(5) De risico's van zware offshore-olie- en -
gasongevallen zijn aanzienlijk. Door het 
risico van verontreiniging van mariene 
wateren te verkleinen, draagt deze 
verordening bij tot het waarborgen van de 
bescherming van het mariene milieu en in 
het bijzonder tot het bereiken of het 
behouden van een goede milieutoestand 
tegen uiterlijk 2020, zoals vastgesteld in 
artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 juni 2008 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (kaderrichtlijn mariene 
strategie).

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De kaderrichtlijn mariene strategie die
de totale impact van alle activiteiten op het 
mariene milieu wil aanpakken, vormt de 
milieugerelateerde pijler van het 
geïntegreerde maritieme beleid. Dit beleid 
is van belang voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aangezien het de specifieke 
bekommernissen van elke economische 
sector koppelt aan de algemene doelstelling
van een omvattend inzicht in de oceanen, 
zeeën en kustgebieden, teneinde een 
coherente benadering van de zeeën te 
ontwikkelen waarbij met alle economische, 
milieugerelateerde en sociale aspecten 
rekening wordt gehouden via het gebruik 
van maritieme ruimtelijke ordening en 
mariene kennis.

(6) De kaderrichtlijn mariene strategie
beoogt, als een van haar belangrijkste 
doelstellingen, de totale impact van alle 
activiteiten op het mariene milieu aan te 
pakken en vormt de milieugerelateerde 
pijler van het geïntegreerde maritieme 
beleid. Dit beleid is van belang voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten aangezien 
het de specifieke bekommernissen van elke 
economische sector koppelt aan de 
algemene doelstelling een omvattend 
inzicht in de oceanen, zeeën en 
kustgebieden te waarborgen, teneinde een 
coherente benadering van de zeeën te 
ontwikkelen waarbij met alle economische, 
milieugerelateerde en sociale aspecten 
rekening wordt gehouden via het gebruik 
van maritieme ruimtelijke ordening en 
mariene kennis.

Or. en

Amendement 4

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 

(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 
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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).

Richtlijn 85/337/EEG aan een 
ontwikkelingsvergunning onderworpen is, 
moet vroegtijdige en doeltreffende
inspraak van het publiek worden
gewaarborgd 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).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Binnen de Unie zijn er al voorbeelden 
van goede normen in nationale 
regelgevingspraktijken met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten. Deze 
normen worden echter inconsequent 
toegepast in de gehele Unie en geen enkele 
lidstaat heeft tot dusver alle beste 
regelgevingspraktijken in zijn wetgeving 
opgenomen om zware offshore-ongevallen 
te voorkomen of de gevolgen ervan voor
personen en het milieu te beperken. De 
beste regelgevingspraktijken moeten in een 
effectieve regelgeving inzake veiligheid en 
milieu voorzien door dergelijke functies in 
een gezamenlijke bevoegde autoriteit ("de 
bevoegde autoriteit") bijeen te brengen die 
middelen uit een of meerdere nationale 
agentschappen haalt.

(13) Binnen de Unie zijn er al voorbeelden 
van goede normen in nationale 
regelgevingspraktijken met betrekking tot 
offshore-olie- en -gasactiviteiten. Deze 
normen worden echter inconsequent 
toegepast in de gehele Unie en geen enkele 
lidstaat heeft tot dusver alle beste 
regelgevingspraktijken in zijn wetgeving 
opgenomen om zware offshore-ongevallen 
te voorkomen of de gevolgen ervan voor
het leven en de gezondheid van mensen, 
en het milieu te beperken. De beste 
regelgevingspraktijken zijn noodzakelijk 
om in een effectieve regelgeving te 
voorzien die de hoogste veiligheidsnormen 
waarborgt en het milieu beschermt, en 
kunnen onder meer worden verwezenlijkt
door dergelijke functies in een 
gezamenlijke bevoegde autoriteit ("de 
bevoegde autoriteit") bijeen te brengen die 
middelen uit een of meerdere nationale 
agentschappen haalt.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Nadat aan de over een vergunning 
beschikkende exploitant het recht is 
verleend om olie en gas op te sporen of te 
winnen, moeten de lidstaten de bevoegde 
autoriteit wettelijk bevoegd maken en 
voldoende middelen ter beschikking stellen 
zodat zij handhavingsacties kan nemen, 
waaronder de stopzetting van de 
activiteiten, om een geschikte bescherming 
van werknemers en milieu te 
bewerkstelligen.

(14) Nadat aan de over een vergunning 
beschikkende exploitant het recht is 
verleend om olie en gas op te sporen of te 
winnen, moeten de lidstaten de bevoegde 
autoriteit wettelijk bevoegd maken en 
voldoende middelen ter beschikking stellen 
zodat zij handhavingsacties kan nemen, 
waaronder de stopzetting van de 
activiteiten, om de bescherming van het 
personeel, het milieu of het leven en de 
gezondheid van mensen te waarborgen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De doeltreffendheid waarmee de 
bevoegde autoriteit nagaat of de 
vergunninghouder of exploitant geschikte 
controles op grote gevaren uitvoert, hangt 
rechtstreeks samen met het 
regelgevingsbeleid, de systemen en de 
deskundigheid inzake grote gevaren van de 
bevoegde autoriteit. Niettegenstaande het 
recht van de over een vergunning 
beschikkende exploitant om olie en gas op 
te sporen of te winnen, moet de bevoegde 
autoriteit gemachtigd zijn om 
handhavingsacties te stellen, waaronder de 
stopzetting van de activiteiten, om een 
geschikte bescherming van werknemers en 
milieu te bewerkstelligen. Teneinde deze 

(15) De doeltreffendheid waarmee de 
bevoegde autoriteit nagaat in hoeverre de 
vergunninghouder of exploitant geschikte 
controles op grote gevaren uitvoert, hangt 
rechtstreeks samen met het 
regelgevingsbeleid, de systemen en de 
deskundigheid inzake grote gevaren van de 
bevoegde autoriteit. Niettegenstaande het 
recht van de over een vergunning 
beschikkende exploitant om olie en gas op 
te sporen of te winnen, moet de bevoegde 
autoriteit gemachtigd zijn om 
handhavingsacties te stellen, waaronder de 
stopzetting van de activiteiten, om de
bescherming van het personeel, het milieu 
of het leven en de gezondheid van mensen 
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functies te kunnen uitoefenen, moeten de 
lidstaten gepaste middelen ter beschikking 
stellen van de bevoegde autoriteit.

te waarborgen. Teneinde deze functies te 
kunnen uitoefenen, moeten de lidstaten 
gepaste middelen ter beschikking stellen 
van de bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bij de risicobeoordeling in het rapport 
inzake grote gevaren moet rekening 
worden houden met risico's voor het 
milieu, met inbegrip van het 
langetermijneffect van 
klimaatomstandigheden en 
klimaatverandering op de veerkracht van 
de installaties. Aangezien offshore-olie- en 
-gasactiviteiten in één lidstaat belangrijke 
nadelige milieueffecten kunnen hebben in 
een andere lidstaat, moeten er bovendien 
specifieke bepalingen worden vastgelegd 
en toegepast in overeenstemming met het 
Verdrag inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband.

(28) Bij de risicobeoordeling in het rapport 
inzake grote gevaren moet rekening 
worden houden met risico's voor het leven 
en de gezondheid van mensen en voor het
milieu, met inbegrip van het 
langetermijneffect van 
klimaatomstandigheden en 
klimaatverandering op de veerkracht van 
de installaties. Aangezien offshore-olie- en 
-gasactiviteiten in één lidstaat belangrijke 
nadelige milieueffecten kunnen hebben in 
een andere lidstaat, moeten er bovendien 
specifieke bepalingen worden vastgelegd 
en toegepast in overeenstemming met het 
Verdrag inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband van de VN-
ECE (Verdrag van Espoo).

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om het vertrouwen van het publiek in 
de autoriteit en integriteit van offshore-
activiteiten in de hele EU te bevorderen, 

(34) Om het vertrouwen van het publiek in 
de autoriteit en integriteit van offshore-
activiteiten in de hele EU te bevorderen, 
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moeten de lidstaten activiteiten- en 
voorvallenrapporten opstellen en de 
Commissie onverwijld op de hoogte 
brengen van zware ongevallen. De 
Commissie moet op haar beurt regelmatig 
rapporten publiceren over EU-activiteiten 
en tendensen op het gebied van de 
veiligheid en de milieuprestaties van de 
offshore-sector.

moeten de lidstaten activiteiten- en 
voorvallenrapporten opstellen en de 
Commissie en andere lidstaten waarvan 
het grondgebied of de wateren gevolgen 
ondervinden, evenals het betrokken 
publiek, onverwijld op de hoogte brengen
van zware ongevallen. De Commissie moet 
op haar beurt regelmatig rapporten 
publiceren over EU-activiteiten en 
tendensen op het gebied van de veiligheid 
en de milieuprestaties van de offshore-
sector.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Bij de tenuitvoerlegging van de 
verplichtingen krachtens deze verordening 
moet in aanmerking worden genomen dat 
de mariene wateren die onder de 
soevereiniteit of jurisdictie van lidstaten 
vallen, volledig deel uitmaken van de vier 
mariene regio's als omschreven in artikel 4, 
lid 1, van Richtlijn 2008/56, namelijk de 
Oostzee, het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee 
en de Zwarte Zee. Daarom moet de 
coördinatie met derde landen die 
soevereiniteit of jurisdictie hebben over 
wateren in dergelijke mariene regio's 
worden versterkt. Een passend raamwerk 
voor samenwerking omvat regionale 
zeeverdragen als bepaald in artikel 3, lid 
10, van Richtlijn 2008/56.

(38) Bij de tenuitvoerlegging van de 
verplichtingen krachtens deze verordening 
moet in aanmerking worden genomen dat 
de mariene wateren die onder de 
soevereiniteit of jurisdictie van lidstaten 
vallen, volledig deel uitmaken van de vier 
mariene regio's als omschreven in artikel 4, 
lid 1, van Richtlijn 2008/56, namelijk de 
Oostzee, het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee 
en de Zwarte Zee. Daarom moet de 
coördinatie met derde landen die 
soevereiniteit of jurisdictie hebben over 
wateren in dergelijke mariene regio's 
worden versterkt. Een passend raamwerk 
voor samenwerking omvat regionale 
zeeverdragen als voorzien in artikel 3, lid 
10, en artikel 4 van Richtlijn 2008/56.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Bovenop de huidige verordening
worden momenteel met betrekking tot de 
Middellandse Zee de nodige maatregelen 
genomen met het oog op de toetreding van 
de Europese Unie tot het Protocol inzake 
de bescherming van de Middellandse Zee 
tegen verontreiniging die het gevolg is van 
de exploratie en de exploitatie van het 
continentaal plat, de zeebodem en de 
ondergrond daarvan ("het Offshore-
protocol") bij het Verdrag inzake de 
bescherming van het mariene milieu en de 
kustgebieden van de Middellandse Zee
("het Verdrag van Barcelona"), 
goedgekeurd bij Besluit 77/585/EEG van 
de Raad.

(39) Bovenop de in de huidige verordening
opgenomen verplichtingen wordt of is met 
betrekking tot de Middellandse Zee de 
nodige actie ondernomen om de toetreding 
van de Europese Unie te waarborgen tot 
het Protocol inzake de bescherming van de 
Middellandse Zee tegen verontreiniging 
die het gevolg is van de exploratie en de 
exploitatie van het continentaal plat, de 
zeebodem en de ondergrond daarvan ("het 
Offshore-protocol") bij het Verdrag inzake 
de bescherming van het mariene milieu en 
de kustgebieden van de Middellandse Zee
("het Verdrag van Barcelona"), 
goedgekeurd bij Besluit 77/585/EEG van 
de Raad.

Or. en

Amendement 12

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 Arctische wateren zijn een 
aangrenzend marien milieu van uniek en 
buitengewoon belang voor de Europese 
Unie. Het is evident dat er ernstige en 
mogelijk onomkeerbare schade wordt 
toegebracht aan het milieu en het fragiele 
ecosysteem van de Arctische wateren. 
Hieraan moet dan ook bijzondere 
aandacht worden besteed teneinde de 
bescherming van het milieu in het 
Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 
met inbegrip van met name 
exploratieactiviteiten, te waarborgen.
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Or. en

Amendement 13

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) Lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
binnen hun jurisdictie opererende 
exploitanten financiële garanties bieden 
ter dekking van de volledige schoonmaak-
en schadevergoedingskosten in geval van 
een ernstig ongeval door een financiële 
zekerheid te stellen, en zij moeten tevens 
besluiten welke instrumenten (zoals 
fondsen, bankgaranties, verzekerings-
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 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. 

Or. en
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Amendement 14

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
2011/92/EEG, 2008/1/EG en Richtlijn 
2003/4/EG.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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": een risico van een 
zwaar ongeval tot het uiterst minimum 
beperken zodat een passende hoeveelheid
extra tijd, middelen of kosten geen grote 
daling van het risico meer zal
voortbrengen;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "sector": privébedrijven die 
rechtstreeks betrokken zijn bij offshore-
olie- en -gasactiviteiten als bedoeld in deze 
verordening of waarvan de activiteiten 
nauw samenhangen met dergelijke 
activiteiten;

13. "sector": particuliere of publieke 
ondernemingen die rechtstreeks betrokken 
zijn bij offshore-olie- en -gasactiviteiten als 
bedoeld in deze verordening of waarvan de 
activiteiten nauw samenhangen met 
dergelijke activiteiten;
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. "vergunninghouder": de houder van een 
vergunning om offshore-activiteiten uit te 
voeren uit hoofde van Richtlijn 94/22/EG;

17. "vergunninghouder": de houder van een 
vergunning om offshore-olie- en 
gasactiviteiten uit te voeren uit hoofde van 
Richtlijn 94/22/EG;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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": een voorval zoals een 
brand of explosie, verlies van controle over 
de boorput of een aanzienlijke vrijkoming
van koolwaterstoffen of andere 
chemicaliën 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;

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. "niet-productie-installatie": een andere 
installatie dan een productie-installatie die 
wordt gebruikt voor exploratieboringen en 
als ondersteunende productie-installatie;

20. "niet-productie-installatie": een andere 
installatie dan een productie-installatie die 
wordt gebruikt voor exploratieboringen en 
als ondersteunende productie-installatie
voor olie en gas;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. "offshore-olie- en -gasactiviteiten": alle 
activiteiten met betrekking tot de 
exploratie, productie of verwerking van 
olie en gas offshore. Dit omvat ook het 
vervoer van olie en gas door offshore-
infrastructuur die met een (onderzeese) 
installatie is verbonden;

21. "offshore-olie- en -gasactiviteiten": alle 
activiteiten met betrekking tot de offshore
exploratie, productie of verwerking van 
olie en gas of de ontmanteling van een 
offshore-olie- of gasinstallatie. Dit omvat 
ook het vervoer van olie en gas door 
offshore-infrastructuur die met een
(onderzeese) installatie is verbonden;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 

22. "exploitant": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die een installatie 
exploiteert of beheert, of aan wie de
doorslaggevende economische 
bevoegdheid of de bevoegdheid om 
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toepassing op zowel de exploitant als de 
vergunninghouder;

besluiten te nemen met betrekking tot het 
technisch functioneren van de installatie 
is gedelegeerd;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 

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 
en/of gas uit de offshore gelegen
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;

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 bis. "betrokken publiek": het publiek 
dat het effect ondervindt of kan 
ondervinden van, of dat belang heeft bij 
de onder deze verordening ressorterende 
aangelegenheden; voor de toepassing van 
deze definitie worden niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor de bescherming van het 
milieu en die aan de toepasselijke 
voorwaarden volgens het nationaal recht 
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voldoen, geacht belanghebbende te zijn; 

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29. "betreffende instantie" (in de context 
van de reactie op noodsituaties in geval van 
een offshore-ongeval): de eerste 
organisatie van een lidstaat die op een 
noodsituatie reageert en die 
verantwoordelijk is voor het opstarten van 
het rampenplan in reactie op een zwaar 
offshore-olie- en -gasongeval;

29. "betreffende instantie" (in de context 
van de reactie op noodsituaties in geval van 
een offshore-ongeval): de eerste 
organisatie van een lidstaat die op een 
noodsituatie reageert en die 
verantwoordelijk is voor het opstarten en 
coördineren van het rampenplan in reactie 
op een zwaar offshore-olie- en -
gasongeval;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 32 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32. "boorputactiviteit": het boren van een 
boorput voor exploratie- en 
productiedoeleinden, met inbegrip van de 
opschorting van de activiteiten, de 
herstelling of aanpassing van boorputten, 
de definitieve stopzetting of elke activiteit 
met betrekking tot een boorput die tot de 
toevallige vrijkoming van vloeistoffen of 
een risico van zware ongevallen kan 
leiden;

32. "boorputactiviteit": het boren van een 
boorput voor exploratie- en 
productiedoeleinden, met inbegrip van de 
opschorting van de activiteiten, de 
herstelling, aanpassing, verzegeling of
sluiting van boorputten, de definitieve 
stopzetting of elke activiteit met betrekking 
tot een boorput die tot de toevallige 
vrijkoming van vloeistoffen of een risico 
van zware ongevallen kan leiden;

Or. en
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. "extreme 
exploitatieomstandigheden": 
omstandigheden in het exploitatiegebied 
die de risiconiveaus voor offshore boor-
en productieactiviteiten verhogen en die 
de capaciteit van apparatuur om te 
reageren op noodsituaties of van 
mankracht 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 sociale omstandigheden in 
het gebied.

Or. en

Amendement 27

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 en 
bevoegde autoriteiten in de door het 
ongeval getroffen lidstaten 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.

Or. en
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van een ernstig ongeval 
stelt de lidstaat in de wateren waarvan het 
ongeval heeft plaatsgevonden onverwijld 
de Commissie, andere getroffen lidstaten 
en hun bevoegde autoriteiten en het 
betrokken publiek op de hoogte van het 
ongeval en de maatregelen die zijn 
genomen om de gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid te beperken. 

Or. en

Amendement 29

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. 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 worden gereduceerd tot 
een aanvaardbaar minimumniveau.

Or. en
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd lid 3 houdt de 
bevoegde autoriteit bij de verlening van 
een vergunning voor exploitatie- of 
productieactiviteiten terdege rekening met 
een eventueel verzoek van de aanvrager 
die de offshore olie- en 
gasexploratieactiviteiten heeft uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 31

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 zij waarborgen 
dat de beschikbare financiële middelen 
voor eventuele aansprakelijkheid in 
verband met onder andere een ernstig 
ongeval of voorval, in verhouding staan 
tot de risico´s die voortvloeien uit de 
activiteiten en toereikend zijn om in geval 
van een ernstig ongeval of voorval de 
volledige schoonmaak- en 
schadevergoedingskosten te dekken.

Or. en
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Amendement 32

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 een vergunning te 
verlenen voor offshore-olie- en 
gasactiviteiten, bijzondere aandacht aan 
in ecologisch opzicht kwetsbare mariene 
en kustgebieden, met name aan 
ecosystemen die een belangrijke rol spelen 
bij de beperking van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, zoals zilte 
kwelders en zeegrasvelden, en aan 
beschermde mariene gebieden zoals de in 
de habitatrichtlijn of de vogelrichtlijn 
opgenomen speciale beschermingszones. 

Or. en

Amendement 33

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 in een zo vroeg mogelijk stadium 
informatie ontvangt over onder artikel 4 
vallende vergunningsaanvragen en
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.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Installaties worden in 
vergunningsgebieden uitsluitend 
geëxploiteerd door vergunninghouders of 
entiteiten die daartoe zijn aangenomen of 
aangesteld en die door de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

1. Installaties worden in 
vergunningsgebieden uitsluitend 
geëxploiteerd door vergunninghouders of 
entiteiten die daartoe zijn aangenomen of 
aangesteld en die door de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaten zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) inspecties en onderzoeken uitvoeren en 
handhavingsacties stellen;

(b) toezien op of verrichten van inspecties,
onderzoeken uitvoeren en 
handhavingsacties stellen;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de 
overgangsbepalingen in artikel 39 moet de 
exploitant van een productie- of niet-
productie-installatie de volgende 
documenten aan de bevoegde autoriteit 

1. Overeenkomstig de 
overgangsbepalingen in artikel 38 moet de 
exploitant van een productie- of niet-
productie-installatie de volgende 
documenten aan de bevoegde autoriteit 
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overleggen: overleggen:

Or. en

Amendement 37

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 een raadpleging 
van het personeel heeft plaatsgevonden.  

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer er belangrijke wijzigingen aan 
de productie-installatie worden 
aangebracht of wanneer het de bedoeling is
om de installatie te ontmantelen, wordt het 
rapport inzake grote gevaren voor een 
productie-installatie aangepast in 
overeenstemming met bijlage II, deel 6, en 
aan de bevoegde autoriteit overgelegd.

3. Wanneer er belangrijke wijzigingen aan 
de productie-installatie worden 
aangebracht of wanneer het de bedoeling is
dat de installatie wordt ontmanteld en/of 
gesloopt, wordt het rapport inzake grote 
gevaren voor een productie-installatie 
aangepast in overeenstemming met bijlage 
II, deel 6, en aan de bevoegde autoriteit 
overgelegd.

Or. en
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Amendement 39

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 een 
raadpleging van het personeel heeft 
plaatsgevonden.  

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er belangrijke wijzigingen aan 
de niet-productie-installatie worden 
aangebracht of wanneer het de bedoeling is
om de installatie te ontmantelen, wordt het 
rapport inzake grote gevaren voor een niet-
productie-installatie aangepast in 
overeenstemming met bijlage II, deel 6
(uitgezonderd het bepaalde onder punt 4), 
en aan de bevoegde autoriteit overgelegd.

2. Wanneer er belangrijke wijzigingen aan 
de niet-productie-installatie worden 
aangebracht of wanneer het de bedoeling is
dat de installatie wordt ontmanteld en/of 
gesloopt, wordt het rapport inzake grote 
gevaren voor een niet-productie-installatie 
aangepast in overeenstemming met bijlage 
II, deel 6 (uitgezonderd het bepaalde onder 
punt 4), en aan de bevoegde autoriteit 
overgelegd.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten zorgen ervoor dat de 
bevindingen en opmerkingen van de 

5. De exploitanten zorgen ervoor dat de 
bevindingen en opmerkingen van de 
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onafhankelijke inspecteur voor boorputten 
overeenkomstig dit artikel, lid 3, onder b), 
in de kennisgeving van boorputactiviteiten 
overeenkomstig artikel 13 worden 
opgenomen.

onafhankelijke inspecteur voor boorputten 
overeenkomstig dit artikel, lid 3, onder b),
evenals de antwoorden en de maatregelen 
die in respons op de bevindingen van de 
onafhankelijke inspecteur door de 
exploitant worden genomen, in de 
kennisgeving van boorputactiviteiten 
overeenkomstig artikel 13 worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 42

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 het 
milieu of 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.

Op verzoek van de getroffen lidstaat stemt 
de lidstaat in de jurisdictie waarvan de 
activiteiten zullen plaatsvinden in met een 
gemeenschappelijke inspectie van de 
boorputactiviteit of de installatie en hij 
spant zich in om gezamenlijke preventieve 
maatregelen vast te stellen teneinde 
schade aan het milieu en de 
volksgezondheid te voorkomen. 

Or. en
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Amendement 43

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 de niet-naleving van de in lid 1 
van dit artikel vastgelegde voorschriften 
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 de relevante onderdelen
ervan door de exploitant opgeschort totdat 
de exploitant heeft aangetoond dat aan de
in lid 1 vastgelegde voorschriften wordt 
voldaan.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien er overeenkomstig dit artikel, lid
2, maatregelen zijn getroffen, stelt de 
exploitant de bevoegde autoriteit daarvan
onverwijld in kennis.

3. Indien lid 2 van toepassing is, stelt de 
exploitant de bevoegde autoriteit 
onverwijld in kennis van de maatregelen 
die hij heeft genomen om de naleving van 
de in lid 1 vastgelegde voorschriften te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 

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 autoriteit werkt 
jaarplannen uit voor een effectief toezicht
op de activiteiten inzake grote gevaren en
bereidt deze voor. Deze plannen voorzien 
in geregeld toezicht op en inspectie van 
dergelijke activiteiten. In de 
risicogebaseerde plannen wordt
bijzondere aandacht besteed aan de
verifiëring van de naleving van de 
overeenkomstig artikel 9 ingediende 
documenten. De doeltreffendheid van de
plannen wordt geregeld geëvalueerd en de 
bevoegde autoriteit neemt de nodige 
maatregelen om verbeteringen aan te 
brengen.

Or. en

Amendement 46

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- of
milieukwesties in verband met de onder 
deze verordening ressorterende offshore-
olie- en -gasactiviteiten anoniem kunnen 
worden gemeld. De bevoegde autoriteiten 
werken ook procedures uit om deze 
meldingen te onderzoeken, waarbij zij 
waarborgen dat de anonimiteit van de 
betrokken individuen wordt geëerbiedigd.

Or. en
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Amendement 47

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 door de bevoegde 
autoriteiten vastgestelde nationale 
maatregelen uit hoofde van lid 1 aan hun 
werknemers, alsook aan de werknemers 
van eventuele betrokken onderaannemers, 
en zij zorgen ervoor dat in de relevante 
opleidingen en mededelingen, alsook in de 
arbeidsovereenkomst van de werknemer,
naar de procedures voor anonieme 
meldingen wordt verwezen.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na een zwaar ongeval geeft de 
exploitant onmiddellijk de relevante 
informatie door aan de bevoegde autoriteit, 
met inbegrip van de omstandigheden van 
het ongeval en de gevolgen ervan.

1. Na een zwaar ongeval geeft de 
exploitant onmiddellijk alle relevante 
informatie door aan de bevoegde autoriteit, 
met inbegrip van de omstandigheden van 
het ongeval en de gevolgen ervan. Indien 
het ongeval gevolgen kan hebben voor het 
grondgebied (inclusief de wateren) van 
een andere lidstaat, stelt de lidstaat in de 
wateren of op het grondgebied waarvan 
het ongeval heeft plaatsgevonden 
onverwijld de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat en het betrokken 
publiek op de hoogte van het ongeval en 
de maatregelen die zijn genomen om de 
gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid te beperken.

Or. en
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Amendement 49

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 periodiek de 
doeltreffendheid van de interne 
rampenplannen en met name de 
doeltreffendheid van de 
reactieapparatuur- en vermogens, 
overeenkomstig bijlage V - deel 1 - punt 
2 bis.

Or. en

Amendement 50

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, met inbegrip van de 
oorzaak ervan en de mogelijke gevolgen 
voor het milieu en het leven en de 
gezondheid van mensen, 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.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de naam en het adres van de exploitant 
van de installatie;

(1) de naam en het adres van de exploitant
en, indien dit iemand anders is, van de 
eigenaar van de installatie;

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) een beschrijving van de installatie en de 
omstandigheden op de geplande locatie;

(5) een beschrijving van de installatie en de 
omstandigheden op de geplande locatie, 
met inbegrip van mogelijke fysieke, 
geografische, meteorologische of 
milieugerelateerde belemmeringen voor 
activiteiten op deze locatie;

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 2 – 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 

(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 chemicaliën en andere gevaarlijke en
verontreinigende stoffen in het milieu, en 
een beschrijving van de technische en niet-
technische maatregelen die worden 
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voorkomen, te beperken of te neutraliseren, 
inclusief monitoring.

overwogen om die milieueffecten te 
voorkomen, te beperken of te neutraliseren, 
inclusief monitoring.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de naam en het adres van de exploitant 
van de installatie;

(1) de naam en het adres van de exploitant
en, indien dit iemand anders is, van de 
eigenaar van de installatie;

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 3 – 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 chemicaliën en andere gevaarlijke en
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. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 4 – punt 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijzonderheden over 
milieuomstandigheden waarmee rekening 
werd gehouden in het interne rampenplan 
voor de installatie;

(b) bijzonderheden over 
milieuomstandigheden die zijn opgenomen
in het interne rampenplan voor de 
installatie;

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 4 – punt 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bijzonderheden over voorzieningen 
voor reacties op noodsituaties, inclusief in 
het geval van een zwaar milieuongeval, die 
niet zijn beschreven in het rapport inzake 
grote gevaren; en

(c) bijzonderheden over voorzieningen 
voor reacties op noodsituaties - inclusief in 
het geval van een zwaar ongeval of voorval 
met gevolgen voor het milieu of de 
volksgezondheid - die niet zijn beschreven 
in het rapport inzake grote gevaren; en

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kopje 6 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de naam en het adres van de exploitant 
van de installatie;

1. de naam en het adres van de exploitant
en, indien dit iemand anders is, van de 
eigenaar van de installatie;

Or. en
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – 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, de geschiktheid en de 
correcte functionering van de apparatuur 
om te reageren op noodsituaties en de 
geschiktheid van de procedures om ze 
doeltreffend te gebruiken.

Or. en

Amendement 60

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
chemicaliën en andere 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 dat met name 
gevolgen heeft voor het milieu en het 
leven of de gezondheid van mensen.

Or. en
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – kopje 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een worst-casescenario met 
betrekking tot de ontsnapping van stoffen, 
waarin het potentiële dagelijkse volume, 
de gevolgde baan en de getroffen 
gebieden worden gespecificeerd waarmee 
bij een ongecontroleerde blow-out in het 
slechtste geval rekening moet worden 
gehouden. Voorts moet dit scenario 
informatie bevatten met betrekking tot een 
potentiële respons op en mogelijke 
vertraging van het worst-casescenario in 
geval van extreme omstandigheden van 
opereren. 

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – kopje 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 de milieuschade te beperken en goede 
overlevingskansen te waarborgen voor 
personen die zich tijdens een zwaar 
ongeval op de installatie bevinden;

Or. en
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – kopje 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Exploitanten testen geregeld hun 
noodplannen en met name de 
doeltreffendheid van hun 
reactieapparatuur- en vermogens, 
teneinde een hoog veiligheids- en 
prestatieniveau te waarborgen met 
betrekking tot operaties op het gebied van 
evacuatie, inperking en controle, herstel, 
schoonmaak en verwijdering.

Or. en


