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Pozměňovací návrh 1
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Evropského 
Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 
17. června 2008, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské 
prostředí)1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na články 11 a 191 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na havárii ropné plošiny 
Deepwater Horizon, která vedla 

                                               
1 Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11.
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k tragickým ztrátám na životech 
a k významným škodám na životním 
prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na články 11 a 191 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 
(směrnice o stanovištích),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na státní komisi USA, která se 
věnuje úniku ropy z ropné plošiny 
společnosti BP Deepwater Horizon 
a problematice ropných vrtů v pobřežních 
vodách,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že článek 194 SFEU 
výslovně potvrzuje, že členské státy mají 
právo stanovit si podmínky pro využívání 
svých energetických zdrojů,

A. vzhledem k tomu, že článek 194 SFEU 
výslovně potvrzuje, že členské státy mají 
právo stanovit si podmínky pro využívání 
svých energetických zdrojů, a zároveň to, 
že je nutné zachovávat solidaritu a chránit 
životní prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v článku 
191 SFEU je zakotveno, že politika Unie 
v oblasti životního prostředí se musí snažit 
dosáhnout vysoké míry ochrany a být 
založena na principu předběžné opatrnosti 
a na zásadě, že je nutné přijímat 
preventivní opatření, že škody na životním 
prostředí je nutné odstraňovat pokud 
možno na místě jejich vzniku a že 
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znečišťovatel by za ně měl platit,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tuzemské zdroje 
ropy a plynu významným způsobem 
přispívají k uspokojování energetických 
potřeb v Evropě a jsou z hlediska naší 
energetické bezpečnosti nepostradatelné,

B. vzhledem k tomu, že tuzemské zdroje 
ropy a plynu významným způsobem 
přispívají k uspokojování stávajících 
energetických potřeb v Evropě a jsou 
v současnosti z hlediska naší energetické 
bezpečnosti a různorodosti energetických 
zdrojů nepostradatelné,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tuzemské zdroje 
ropy a plynu významným způsobem
přispívají k uspokojování energetických 
potřeb v Evropě a jsou z hlediska naší 
energetické bezpečnosti nepostradatelné,

B. vzhledem k tomu, že tuzemské zdroje 
ropy a plynu přispívají k uspokojování 
stávajících energetických potřeb v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že úmluva 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS) stanovuje právní rámec, 
v jehož mezích se musí vykonávat činnost 
v oceánech a mořích, včetně vytyčení 
kontinentálního šelfu a výlučných 
hospodářských zón;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Peter Skinner, Vicky Ford, Michèle Rivasi Fiona Hall, Marisa Matias, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ropná havárie 
plošiny Deepwater Horizon poukázala 
na možné ničivé důsledky těžby ropy 
v extrémním prostředí pro životní 
prostředí a lidstvo a na nesmírně vysoké 
hospodářské náklady spojené s dopadem 
na životní prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že účinky havárie 
by mohly ze své podstaty přesahovat 
hranice států, a jsou proto důvodem 
k tomu, aby si EU předem vytvořila 
mechanizmus reakce na znečišťování 
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životního prostředí, který by přihlížel 
i k haváriím mimo vody EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že účinky havárie 
by ze své podstaty přesáhly hranice států, 
a jsou proto důvodem k tomu, aby EU 
přijala opatření, jež by takovým haváriím 
zabránila a zmírnila jejich účinky, a aby 
si předem vytvořila mechanizmus reakce 
na znečišťování životního prostředí, který 
by přihlížel i k haváriím mimo vody EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je nutné zaručit 
bezpečnost a řádný průběh průzkumu 
ložisek ropy a zemního plynu a co nejvyšší 
ochranu občanů a životního prostředí EU, 

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Zigmantas Balčytis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. poukazuje na to, že nejrůznější 
regulační mechanizmy členských států 
velmi ztěžují možnost zajištění ucelenosti 
bezpečnostních opatření, představují 
pro podniky další finanční zátěž 
a komplikují řádné a bezproblémové 
fungování vnitřního trhu,

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že některá 
doporučení státní komise USA, která 
se věnuje úniku ropy z ropné plošiny 
společnosti BP Deepwater Horizon 
a problematice ropných vrtů, jsou 
odrazem postupů, jež se v některých 
částech EU uplatňují již nejméně 20 let,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že havárie 
v Mexickém zálivu přiměla průmyslové 
podniky a příslušné orgány k tomu, aby 



PE462.887v01-00 10/67 AM\864968CS.doc

CS

vytvořily fóra, jako je GIRG1 a OSPRAG2, 
abychom se z této havárie poučili;
vzhledem k tomu, že řada těchto iniciativ 
již vedla k dosažení konkrétních výsledků,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že v roce 2007 
realizovaly 52 % celosvětové těžby ropy 
státní ropné společnosti, které 
kontrolovaly 88 % doložených zásob ropy; 
vzhledem k tomu, že dochází 
k dramatickému nárůstu jejich významu 
ve vztahu k mezinárodním ropným 
společnostem,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že existují důkazy 
o tom, že oddělením postupu udělování 
licencí od hodnocení vlivu těžby 
a zpracování ropy na zdraví a bezpečnost 
lze zabránit potenciálnímu konfliktu 

                                               
1 Celosvětová skupina zaměřená na prevenci havárií a odstraňování následků úniku ropy (Global Industry 
Response Group).
2 Poradní skupina zaměřená na prevenci havárií a odstraňování následků úniku ropy (Oil Spill Prevention and 
Response Advisory Group).
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zájmů či nejasnostem ohledně cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že státní regulační 
orgány musejí před udělením licence 
a konečného souhlasu s prováděním vrtů 
zhodnotit finanční proveditelnost 
a způsobilost a zajistit, aby existoval 
dostatek finančních prostředků, a to 
i na základě pojištění odpovědnosti 
a obecních finančních prostředků,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že již existují 
nejrůznější mezinárodní fóra, kde si 
mohou regulační orgány vyměňovat 
osvědčené postupy, včetně fóra NSOAF1,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
                                               
1 Fórum orgánů pro těžbu v pobřežních vodách Severního moře.
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ci. vzhledem k tomu, že se Evropská 
komise zastupující EU již stala smluvní 
stranou úmluvy OSPAR1, což je 
regionální úmluva o ochraně mořského 
prostředí severovýchodního Atlantiku,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cj. vzhledem k tomu, že již existují 
mechanizmy hlášení nehod, mezi něž patří 
mj. výroční zpráva o únicích ropy, 
ropných skvrnách a emisích 
vypracovávaná v rámci úmluvy OSPAR 
a že k šíření informací o zkušenostech 
s těmito haváriemi lze využívat postupy 
neregulační povahy, např. „bezpečnostní 
věstníky“ fóra NSOAF,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C k (nový)

                                               
1 Úmluva OSPAR je v současnosti právním nástrojem, kterým se řídí mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany 
mořského prostředí severovýchodního Atlantiku.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ck. vzhledem k tomu, že v rámci řady 
stávajících dohod, jako např. dohody 
OCES6 , již byly vypracovány postupy 
mezinárodní reakce na ropné úniky 
mezinárodního významu,
___________________
6 Útvar pro spolupráci při haváriích v pobřežních 
oblastech sdružuje státní sdružení Dánska, Irska, 
Německa, Nizozemska, Norska a Velké Británie.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cl. vzhledem k tomu, že směrnice EU 
o strojních zařízeních se obecně vztahuje 
na vybavení zařízení pro těžbu ropy 
a zemního plynu v pobřežních vodách, 
avšak ze své působnosti vylučuje mobilní 
vrtné jednotky na volném moři a jejich 
vybavení,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cm. vzhledem k tomu, že Evropská 
agentura pro námořní bezpečnost již 
Evropské komisi poskytuje technickou 
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podporu při vypracovávání a uplatňování 
právních předpisů EU v oblasti námořní 
bezpečnosti a byla pověřena provozními 
úkoly v oblasti reakce na znečištění ropou, 
satelitního sledování a identifikace 
a sledování lodí na velké vzdálenosti, 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cn. vzhledem k tomu, že již existuje velké 
množství mezinárodních právních 
předpisů a mezinárodních úmluv, kterými 
se řídí činnost na moři, a to i v evropských 
vodách,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C o (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Co. vzhledem k tomu, že se odpovědnost 
za odstranění ropných úniků a za škody 
zakládá na článku 191 SFEU, v němž je 
zakotvena zásada, že za znečištění platí 
znečišťovatel, a že se tato odpovědnost 
odráží i v sekundárních právních 
předpisech, jako je směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí 
a směrnice o odpadech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C p (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cp. vzhledem k tomu, že v Severním moři 
již existuje dobrovolný systém odškodnění 
za znečištění ropou,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že vydávání licencí a jiných 
povolení k průzkumu a využívání ložisek 
uhlovodíků je výsadou členských států 
a že jakékoli pozastavení činnosti 
je na rozhodnutí daného členského státu;

1. bere na vědomí, že vydávání licencí 
a jiných povolení k průzkumu a využívání 
ložisek uhlovodíků je výsadou členských 
států, že jakékoli pozastavení činnosti 
je na rozhodnutí daného členského státu 
a že dotyčný členský stát může rozhodnout 
o jakémkoli ukončení činnosti;
zdůrazňuje však, že postup udělování 
licencí musí splňovat jistá společná 
kritéria EU, a poukazuje na to, že členské 
státy by měly při vydávání povolení 
k průzkumu a využívání ložisek 
uhlovodíků uplatňovat zásadu předběžné 
opatrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že těžební činnost 
v pobřežních vodách určitého státu může 
mít významný vliv na jiné členské státy, 
a proto se domnívá, že je nutné, aby byla 
při těžbě dodržována kritéria bezpečnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Vicky Ford, Peter Skinner, George Lyon, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. trvá proto na tom, že zavedení 
celounijního moratoria na veškeré nové 
ropné vrty na volném moři ve vodách EU 
by bylo vzhledem k potřebě zajistit vysoké 
bezpečnostní normy v celé EU neúměrně 
přísnou reakcí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že právní předpisy 
a regulační systém každého členského státu 
by měly být založeny na tzv. „dokladu
bezpečnosti“;

2. zdůrazňuje, že právní předpisy 
a regulační systém každého členského státu 
musejí zajistit, aby všechny subjekty 
předložily pro každou lokalitu „doklad
bezpečnosti“ založený na rizicích, který by 
vyžadoval, aby příslušným zdravotnickým, 
bezpečnostním a environmentálním 
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orgánům jednoznačně doložily, že vzaly 
v úvahu všechna rizika spojená s určitou 
lokalitou i jiná rizika a že v případě 
každého zařízení existují spolehlivé 
bezpečnostní a transparentní mechanizmy 
a že jsou v pravidelných intervalech 
prováděny kontroly ze strany nezávislých 
odborníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že právní předpisy 
a regulační systém každého členského státu 
by měly být založeny na tzv. „dokladu
bezpečnosti“;

2. zdůrazňuje, že právní předpisy 
a regulační systém každého členského státu 
musejí zajistit, aby všechny subjekty 
předložily pro každou lokalitu „doklad
bezpečnosti“ založený na rizicích, který by 
vyžadoval, aby příslušným zdravotnickým, 
bezpečnostním a environmentálním 
orgánům jednoznačně doložily, že vzaly 
v úvahu všechna rizika spojená s určitou 
lokalitou i jiná rizika a že v případě 
každého zařízení existují spolehlivé 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že každý doklad bezpečnosti 
musí být schválen ještě před zahájením 
těžby a musí být kontrolován minimálně 

3. zdůrazňuje, že do veškerých 
legislativních a regulačních rámců 
členských států by měly být začleněny 
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každých pět let; podotýká, že schválení 
podléhají také jakékoli věcné změny, aby 
bylo zajištěno, že doklad bezpečnosti bude 
živým dokumentem, který se postupně 
vyvíjí;

přísné systémy v souladu se stávajícími 
osvědčenými postupy, kde by musel být 
ke každému návrhu na zahájení vrtu 
přiložen doklad bezpečnosti, který by 
musel být schválen ještě před zahájením 
těžby, včetně nezávislých postupů 
ověřování třetí stranou a pravidelných 
kontrol; zdůrazňuje, že vytvoření 
regulačních „kontrolních bodů“ před 
zahájením vrtů navíc zajistí, že budou 
zvážena a omezena veškerá rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že každý doklad bezpečnosti 
musí být schválen ještě před zahájením 
těžby a musí být kontrolován minimálně 
každých pět let; podotýká, že schválení 
podléhají také jakékoli věcné změny, aby 
bylo zajištěno, že doklad bezpečnosti bude 
živým dokumentem, který se postupně 
vyvíjí;

3. zdůrazňuje, že každý doklad bezpečnosti 
musí být schválen ještě před zahájením 
těžby a musí být kontrolován minimálně 
každých pět let; podotýká, že schválení 
podléhají také jakékoli věcné změny, aby 
bylo zajištěno, že doklad bezpečnosti bude 
živým dokumentem, který se postupně 
vyvíjí, a že jeho životaschopnost bude 
zajištěna na základě důkladných kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby se doklad bezpečnosti 
stal živým dokumentem, který se vyvíjí, tak 
aby veškeré podstatné technické změny 
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a změny ve vybavení musely schvalovat 
odpovědné orgány, přičemž doklad 
bezpečnosti by se přehodnocoval každých 
pět let, mj. ze strany nezávislých 
regulačních orgánů; zdůrazňuje, 
že doklad bezpečnosti musí obsahovat 
veškeré lokální postupy a vybavení 
schopné se vypořádat s možnými úniky 
ropy a plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i jediný nový konkrétní 
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které 
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti;

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i jediný nový konkrétní 
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které 
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i jediný nový konkrétní 
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které 
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti;

4. domnívá se, že je nutné, aby životní 
prostředí, evropští občané a evropský 
průmysl měly prospěch z vyššího stupně 
bezpečnosti, a že příslušné průmyslové 
podniky by měly mít možnost využívat 
zjednodušený právní rámec a stejné 
podmínky hospodářské soutěže; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby provedly 
analýzu nejmodernějších postupů 
při pobřežním průzkumu a těžbě a aby 
předložily návrhy na zdokonalení 
legislativního rámce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i jediný nový konkrétní
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které 
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti;

4. domnívá se, že je potřeba důkladně 
prozkoumat přínos většího zapojení EU 
a mít na paměti, že je nutné se vyhnout 
jakýmkoli novým konkrétním právním 
předpisům EU, které by vedly k oslabení 
stávajících rámců členských států; je si 
vědom, že již existují sítě systémů 
a osvědčených postupů a že jakékoli nové 
konkrétní právní předpisy by neměly 
ohrozit předpisy stávající;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i jediný nový konkrétní 
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti;

4. je si vědom toho, že již existují sítě 
systémů a osvědčených postupů, 
a domnívá se, že i jediný nový konkrétní 
právní předpis EU by mohl vést k riziku 
destabilizace stávající sítě systémů, které 
by se tak vzdálily osvědčenému principu 
založenému na dokladu bezpečnosti, 
a nesmí se snažit o zdvojování či ohrožení 
stávajících osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je nutné přepracovat 
právní rámec pro průzkumnou a těžební 
činnost v pobřežních vodách, aby byl 
jednotnější, a mohl tak ve všech členských 
státech zajistit stejně vysoké bezpečnostní 
normy, prevenci havárií, reakci 
na mimořádné události a odpovědnost;

Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že součástí právních předpisů 
všech členských států by se měla stát 
otázka bezpečnosti a životního prostředí;

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že součástí právních předpisů 
všech členských států by se měla stát 
otázka bezpečnosti a životního prostředí
a že ve všech oblastech těžby ropy a plynu 
v pobřežních vodách by se měly 
uplatňovat nejvyšší bezpečnostní 
a ekologické normy; vyzývá EU, 
aby vytvořila nezávislý mechanizmus třetí 
strany, který by vedl k vyšší míře 
koordinace; doporučuje, aby byla plněním 
této úlohy pověřena agentura EMSA;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že součástí právních předpisů 
všech členských států by se měla stát 
otázka bezpečnosti a životního prostředí;

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že součástí právních předpisů 
všech členských států by se měla stát 
otázka bezpečnosti a životního prostředí
a že ve všech oblastech těžby ropy a plynu 
v pobřežních vodách by se měly 
uplatňovat nejvyšší bezpečnostní 
a ekologické normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
minimální normy v EU na nejvyšší úroveň; 
domnívá se, že součástí právních předpisů 
všech členských států by se měla stát 
otázka bezpečnosti a životního prostředí;

5. prosazuje záměr Komise vzájemně sladit 
ve spolupráci s členskými státy minimální 
normy v EU na nejvyšší úroveň; domnívá 
se, že součástí právních předpisů všech 
členských států by se měla stát otázka 
bezpečnosti a životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je si vědom, že je nutné před 
udělováním licencí začlenit do procesu 
hodnocení přísná ekologická kritéria; 
poukazuje na to, že průzkumná činnost 
zaměřená na vyhledávání ložisek 
uhlovodíků má velmi negativní vliv 
na život v mořích; požaduje proto, aby 
se platnost směrnic o posuzování vlivů 
na životní prostředí rozšířila i na tuto 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na schopnostech příslušných orgánů 

6. varuje však, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na schopnostech příslušných evropských 
orgánů a orgánů členských států
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členských států; a subjektů, které uplatňují, spravují 
a prosazují příslušné právní předpisy; 
domnívá se, že Komise by měla hrát 
určitou úlohu, aby zajistila dodržování 
právních přepisů ze strany orgánů 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na schopnostech příslušných orgánů 
členských států;

6. varuje však, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na schopnostech příslušných evropských 
orgánů a orgánů členských států
a subjektů, které uplatňují, spravují 
a prosazují příslušné právní předpisy; 
domnívá se, že Komise by měla bedlivě 
sledovat dodržování právních přepisů 
ze strany orgánů členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na schopnostech příslušných orgánů
členských států;

6. zdůrazňuje, že účinnost právních 
předpisů v konečném důsledku závisí 
na tom, jak dobře je příslušné orgány 
členských států uplatňují; je si vědom 
toho, že sledování a koordinace na úrovni 
Evropské unie napomáhá harmonizaci 
přístupů ve všech regionech EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli vyškolení 
odborníci obeznámení s místními 
podmínkami; podotýká, že zkušených 
inspektorů není neomezený počet; 
konstatuje, že systém provádění kontrol 
u provozovatele musí podléhat ověřování 
třetí stranou;

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli vyškolení 
odborníci obeznámení s místními 
podmínkami; podotýká, že zkušených 
inspektorů není neomezený počet; 
konstatuje, že systém provádění kontrol 
u provozovatele musí podléhat ověřování 
třetí stranou; zdůrazňuje význam 
nezávislosti orgánů členských států 
a transparentního řešení možného 
konfliktu zájmů, jemuž čelí inspektoři 
s ohledem na své možné budoucí 
zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli vyškolení 
odborníci obeznámení s místními
podmínkami; podotýká, že zkušených 
inspektorů není neomezený počet; 
konstatuje, že systém provádění kontrol 
u provozovatele musí podléhat ověřování 
třetí stranou;

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli nezávislí 
a vyškolení odborníci obeznámení 
s místními podmínkami; domnívá se, 
že systémy provádění kontrol 
u provozovatele musejí podléhat také 
ověřování třetí stranou; podporuje snahu, 
kterou již v zájmu zvýšení počtu přísných 
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kontrol vyvinuly některé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli vyškolení 
odborníci obeznámení s místními 
podmínkami; podotýká, že zkušených 
inspektorů není neomezený počet; 
konstatuje, že systém provádění kontrol
u provozovatele musí podléhat ověřování 
třetí stranou;

7. poukazuje na to, že je důležité, aby 
kontroly byly pravidelné, různorodé 
a přísné a aby je prováděli vyškolení 
odborníci obeznámení s místními 
podmínkami; podotýká, že je nutné 
na úrovni EU i členských států poskytovat 
větší podporu a vyšší investice, aby bylo 
možné vybudovat kvalifikovanější síť 
kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. podotýká, že zkušených inspektorů 
není neomezený počet, a vyzývá k dalším 
investicím, aby bylo možné vybudovat 
kvalifikovanější síť kontrol ve všech 
členských státech EU; požaduje, aby 
Komise zjistila, jakým způsobem by bylo 
možné členským států pomoci 
s vytvořením jejich vlastních inspektorátů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. při jakémkoli možném rozšíření 
působnosti směrnic EU v oblasti 
bezpečnosti výrobků na vybavení
pobřežních těžebních zařízení by se mělo 
přihlížet k vysoké míře technického 
pokroku – příliš normativní technické 
požadavky se mohou snadno stát 
zbytečnými; veškeré vybavení používané 
na zařízeních pro pobřežní těžbu však 
musí odpovídat všem normám 
ve stávajících i budoucích právních 
předpisech, kterými se řídí používání 
průmyslových strojních zařízení 
a chemických látek, jako je směrnice 
2003/105/ES, příp. směrnice 2006/42/EC;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. při jakémkoli možném rozšíření 
působnosti směrnic EU v oblasti 
bezpečnosti výrobků na vybavení 
pobřežních těžebních zařízení by se mělo 
přihlížet k vysoké míře technického 
pokroku – příliš normativní technické 
požadavky se mohou snadno stát 
zbytečnými;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prohloubily účinnost vzájemné spolupráce 
a na úrovni EU vytvořily systém „kontroly 
inspektorů“, a to s využitím možností 
Evropské agentury pro námořní 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států;

8. konstatuje, že systémy provádění 
kontrol u provozovatele musejí podléhat 
ověřování třetí stranou; uvědomuje si 
potenciál spojený s rozsáhlými 
zkušenostmi agentury EMSA 
při preventivním působení proti ropným 
haváriím a při sledování a zjišťování 
úniků ropy a plynu a dále si uvědomuje, 
že inspekce a kontroly plavidel na úrovni 
EU by se měly rozšířit i na plošiny 
pro pobřežní těžbu ropy a plynu; vyzývá 
Komisi, aby zjistila, zda by byl evropský 
regulační orgán pro těžbu v pobřežních 
vodách, který by podle vzoru úřadu 
BEREC v oblasti telekomunikací 
sdružoval regulační orgány členských 
států, přínosem a zda by mohl posílit 
prosazování a uplatňování nejpřísnějších 
ekologických a bezpečnostních norem 
v celé EU, aniž by došlo k odčerpání již 
tak omezených lidských zdrojů v této 
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oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států;

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
zjistila, zda by byl evropský regulační 
orgán pro těžbu v pobřežních vodách, 
který by podle vzoru úřadu BEREC 
v oblasti telekomunikací sdružoval 
regulační orgány členských států, 
přínosem a zda by mohl posílit 
prosazování a uplatňování nejpřísnějších 
ekologických a bezpečnostních norem 
v celé EU, aniž by došlo k odčerpání již 
tak omezených lidských zdrojů v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
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členských států; členských států; vyzývá Komisi, aby 
posoudila možnost vytvoření evropského 
orgánu, který by stanovoval celounijní 
bezpečnostní normy pro těžbu 
v pobřežních i jiných vodách 
a pro nekonvenční zdroje uhlovodíků 
a dohlížel by na jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států;

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU možná nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států; shromažďování údajů, 
výměna osvědčených postupů a reakce 
na havárie by však měly být koordinovány 
v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států;

8. je znepokojen, že „inspektoři 
inspektorů“ na úrovni EU možná nejsou 
dostatečným přínosem, který by 
ospravedlnil odchod již tak malého počtu 
inspektorů od příslušných orgánů 
členských států; shromažďování údajů, 
výměna osvědčených postupů 
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a koordinace zdrojů využívaných při 
reakci na havárie by však měly probíhat 
na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že členské státy s méně 
vyspělými těžebními postupy by mohly 
dosáhnout úspor z rozsahu, pokud by 
měly společné inspekční služby;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že členské státy s méně 
vyspělými těžebními postupy by mohly 
dosáhnout úspor z rozsahu, pokud by měly 
společné inspekční služby;

9. zastává názor, že v některých případech 
méně rozsáhlé těžby by členské státy 
mohly dosáhnout úspor z rozsahu 
na základě společného využívání
inspekční služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že členské státy s méně 
vyspělými těžebními postupy by mohly
dosáhnout úspor z rozsahu, pokud by měly
společné inspekční služby;

9. zastává názor, že členské státy mohou
dosáhnout úspor z rozsahu, pokud budou 
mít společné inspekční služby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 67
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výměna informací a osvědčených postupů Prevence, výměna informací 
a osvědčených postupů

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) (za druhým nadpisem)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá iniciativu Komise na zahájení 
společných schůzí mezi EU a fórem 
NSOAF jako možnosti k výměně 
osvědčených postupů v celém 
Společenství; zdůrazňuje, že těchto schůzí 
by si měli účastníci považovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že v případě členských 
států v oblasti Středozemního, Baltského 
a Černého moře je zapotřebí vytvořit fóra, 
jako je NSOAF v Severním moři;

10. zdůrazňuje význam regionálních 
iniciativ jakožto prvního stupně 
mnohostranných opatření a zastává názor, 
že v případě členských států v oblasti 
Středozemního, Baltského a Černého moře 
je zapotřebí vytvořit fóra, jako je NSOAF 
v Severním moři, s cílem dohlížet 
na přijímání a prosazování minimálních 
norem týkajících se zdraví a bezpečnosti;
vitá v tomto ohledu iniciativu Komise 
na vytvoření Fóra orgánů pro těžbu 
v pobřežních vodách Středozemního moře 
(MOAF) a vyzývá země mimo EU, aby 
se jej účastnily;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že v případě členských 
států v oblasti Středozemního, Baltského 
a Černého moře je zapotřebí vytvořit fóra, 
jako je NSOAF v Severním moři;

10. zdůrazňuje význam regionálních 
iniciativ jakožto prvního stupně 
mnohostranných opatření a zastává názor, 
že v případě členských států v oblasti 
Středozemního, Baltského a Černého moře 
je zapotřebí vytvořit fóra, jako je NSOAF 
v Severním moři, s cílem dohlížet 
na přijímání a prosazování minimálních 
norem týkajících se bezpečnosti; vitá 
v tomto ohledu iniciativu Komise 
na vytvoření Fóra orgánů pro těžbu 
v pobřežních vodách Středozemního moře 
(MOAF) a vyzývá země mimo EU, aby 
se jej účastnily;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zastává názor, že v případě členských 
států v oblasti Středozemního, Baltského 
a Černého moře je zapotřebí vytvořit fóra, 
jako je NSOAF v Severním moři;

10. zastává názor, že v případě členských 
států v oblasti Středozemního, Baltského 
a Černého moře je zapotřebí vytvořit fóra, 
jako je NSOAF v Severním moři; domnívá 
se, že standardy a normy přijaté 
pro Evropskou unii by měly přihlížet 
k ekologickým aspektům průzkumu 
ložisek uhlovodíků na území třetích zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 72
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je si vědom, že různé mořské oblasti 
mají odlišné podmínky, domnívá se však, 
že mezi regionálními iniciativami by měla 
existovat koordinace příslušných fór, aby 
bylo na úrovni EU zajištěno využívání 
osvědčených postupů; zdůrazňuje, že 
Komise by měla hrát v rámci těchto fór 
aktivní úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vítá rozhodnutí Mezinárodního 
sdružení producentů ropy a plynu týkající 
se založení Celosvětové skupiny zaměřené 
na prevenci havárií a odstraňování 
následků úniku ropy a plynu (GIRG) 
v reakci na katastrofu v Mexickém zálivu; 
požaduje, aby tyto subjekty postupovaly 
při výměně informací a práci s orgány 
transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom toho, že programy, 
do nichž jsou zapojeni zaměstnanci, 
přinášejí značné výhody z hlediska 
bezpečnosti; zasazuje se o vytvoření 
pevných vazeb a společných iniciativ mezi 
průmyslovými podniky, zaměstnanci 
a příslušnými orgány členských států 
v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí;

11. poukazuje na to, že programy, 
do nichž jsou zapojeni zaměstnanci, 
přinášejí značné výhody z hlediska 
bezpečnosti; zasazuje se o vytvoření 
pevných vazeb a společných iniciativ mezi 
průmyslovými podniky, zaměstnanci 
a příslušnými orgány členských států 
v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá průmyslové podniky, aby 
v rámci svých organizací pěstovaly 
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skutečnou kulturu bezpečnosti, ať už 
v pobřežních vodách nebo v prostředí 
kanceláří; podporuje proto organizaci 
pravidelných školení pro všechny 
zaměstnance a zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá mezinárodní výměnné programy 
pro zaměstnance příslušných orgánů 
členských států;

12. vítá mezinárodní výměnné programy 
pro zaměstnance příslušných orgánů 
členských států a žádá Komisi a členské 
státy, aby předložily iniciativy, které by 
k těmto programům přispěly;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá mezinárodní výměnné programy 
pro zaměstnance příslušných orgánů 
členských států;

12. vítá mezinárodní výměnné programy 
a společná školení pro zaměstnance 
příslušných orgánů členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá průmyslové podniky, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy týkající se 
zástupců pro otázky bezpečnosti, jako je 
tomu v případě Norska, kde bezpečnostní 
komise musejí být schopny zvolit zástupce 
pro otázky bezpečnosti, který se zabývá 
těmito otázkami na všech úrovních 
provozu a rozhodovacího procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá průmyslové podniky, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy týkající se 
zástupců pro otázky bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů, 
pokud jde o regulaci, normy, postupy 
a havárie;

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů 
mezi členskými státy, pokud jde o regulaci, 
normy, postupy a havárie, včetně systémů 
provozní bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí, řízení rizik, postupů při reakci 
na havárie apod.;
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů, 
pokud jde o regulaci, normy, postupy 
a havárie;

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů 
v oblasti regulace, norem, postupů 
a havárií a při hlášení havárií
a odstraňování jejich následků;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů, 
pokud jde o regulaci, normy, postupy 
a havárie;

13. zastává myšlenku, že je třeba se více 
zasazovat o výměnu osvědčených postupů, 
pokud jde o regulaci, normy, postupy či 
zásah v případě havárie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky shromažďovaly 

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky shromažďovaly 
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a vyměňovaly si informace získané 
z hlášení o mimořádných událostech 
(s patřičným přihlédnutím k citlivosti 
obchodních informací), aby bylo možné si
z nich vzít ponaučení;

a vyměňovaly si informace získané 
z hlášení o mimořádných událostech 
(s patřičným přihlédnutím k citlivosti 
obchodních informací), aby bylo možné si 
z nich vzít ponaučení; tyto informace, 
které je nutné si vyměňovat co nejrychleji 
po vzniku havárie, by se měly týkat 
mj. případů úrazů zaměstnanců, poruch 
strojního zařízení, úniku uhlovodíků 
a jiných závažných nehod;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky shromažďovaly 
a vyměňovaly si informace získané 
z hlášení o mimořádných událostech 
(s patřičným přihlédnutím k citlivosti 
obchodních informací), aby bylo možné si 
z nich vzít ponaučení;

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky 
shromažďovaly, vyměňovaly si 
a zveřejňovaly informace získané z hlášení 
o mimořádných událostech (s patřičným 
přihlédnutím k citlivosti obchodních 
informací), aby bylo možné si z nich vzít 
ponaučení a aby o nich byla informována 
veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky shromažďovaly 
a vyměňovaly si informace získané 
z hlášení o mimořádných událostech 

15. vyzývá příslušné orgány členských 
států, aby systematicky shromažďovaly 
a vyměňovaly si informace získané 
z hlášení o mimořádných událostech, aby 
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(s patřičným přihlédnutím k citlivosti 
obchodních informací), aby bylo možné si 
z nich vzít ponaučení;

bylo možné si z nich vzít ponaučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření nastíněné v iniciativě „Znalosti 
v námořní oblasti 2020“ s cílem vytvořit 
otevřenou platformu pro výměnu 
informací o stavu vodního sloupce 
a mořského dna; naléhavě požaduje, aby 
průmyslové podniky poskytly v tomto 
směru přiměřené zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. uznává, že upevnění a další 
koordinace stávajících postupů a hlášení 
havárií by mohly pomoci při zajišťování 
transparentnosti a důslednosti v celé EU; 
vítá myšlenku, aby mezinárodní iniciativy, 
včetně pracovní skupiny G20, byly 
na celosvětové úrovni nápomocny šíření 
informací o haváriích a veškerých 
nezbytných nápravných opatřeních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise by měla 
vyhodnotit účinnost nejrůznějších 
dostupných informačních kanálů, 
možnost racionalizace nebo možnost 
vytvoření nových mezinárodních systémů, 
a to s přihlédnutím k výsledné 
administrativní zátěži;

16. uznává, že upevnění a další 
koordinace stávajících postupů a hlášení 
havárií na úrovni EU by mohly pomoci 
při zajišťování transparentnosti 
a důslednosti v celé EU, abychom si z toho 
mohli vzít ponaučení; tyto informace, 
které je nutné si vyměňovat co nejrychleji 
po vzniku havárie, by se měly týkat 
mj. případů úrazů zaměstnanců, poruch 
strojního zařízení, úniku uhlovodíků 
a jiných závažných nehod;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Fiona Hall, Diana Wallis, Peter Skinner, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Komisi, aby 
spolupracovala s partnery a sousedními 
zeměmi s cílem dosáhnout vytvoření 
zvláštního systému pro veškeré těžební 
provozy v arktické oblasti s řádným 
přihlédnutím k únosnosti a nezbytnosti 
pobřežní těžební činnosti v tomto citlivém 
jedinečném prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Adam Gierek
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. bere na vědomí, že existuje rozdíl mezi 
udělováním licencí a souhlasu 
s prováděním vrtů; poukazuje na to, 
že v případě subjektu, jemuž byla udělena 
licence, se může jednat o jinou organizaci, 
než o tu, která provádí vrt; zastává názor, 
že by po udělení licence a před zahájením 
vrtu měly existovat regulační „kontrolní 
body“;

17. bere na vědomí rozdíly mezi licencí 
na průzkum a licencí na provádění vrtů, 
které jsou subjektům udělovány; 
poukazuje na to, že v případě subjektu, 
jemuž byla udělena licence a který provádí 
průzkum, se může jednat o jinou 
organizaci, než o tu, která provádí vrt; 
zastává názor, že by měla existovat 
regulační kritéria, která by omezovala 
udělování licencí předtím, než partnerská 
firma, která má samostatnou licenci 
na tuto činnost, zahájí vrt;

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. bere na vědomí, že existuje rozdíl mezi 
udělováním licencí a souhlasu 
s prováděním vrtů; poukazuje na to,
že v případě subjektu, jemuž byla udělena 
licence, se může jednat o jinou organizaci, 
než o tu, která provádí vrt; zastává názor, 
že by po udělení licence a před zahájením 
vrtu měly existovat regulační „kontrolní 
body“;

17. bere na vědomí, že existuje rozdíl mezi 
udělováním licencí a souhlasu 
s prováděním vrtů a že v případě subjektu, 
jemuž byla udělena licence, se může jednat 
o jinou organizaci, než o tu, která provádí 
vrt; zastává názor, že by po udělení licence 
a před zahájením vrtu měly existovat 
regulační „kontrolní body“;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Vicky Ford, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. doporučuje, aby ve všech členských 
státech byly odděleny funkce udělování 
licencí a funkce dohledu nad bezpečností 
a ochranou zdraví;

18. doporučuje, aby ve všech členských 
státech byly odděleny funkce udělování 
licencí a funkce dohledu nad bezpečností 
a ochranou zdraví; domnívá se, že Komise 
by měla spolupracovat s členskými státy 
na vytvoření společných transparentních 
a objektivních kritérií, která by zajistila 
oddělení funkce udělování licencí 
od funkce dohledu nad bezpečností 
a ochranou zdraví, aby došlo k omezení 
rizika střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že je nutné, aby se před 
udělením licence na pobřežní průzkum 
provádělo posouzení jeho dopadu 
na životní prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 94
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že při udělování licencí 
je nezbytné zajistit, aby se v průběhu těžby 
i po jejím ukončení dodržovala co nejvyšší 
míra bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí, a řádně dbát v tomto ohledu 
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na nutnost řádného ukončení provozu 
těžebních zařízení a plynovodů, přičemž je 
pokud možno nutné zajistit recyklaci 
použitých materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. podotýká, že ve vodách EU 
se nachází celá řada zastaralých těžebních 
zařízení; vítá snahu o zlepšení 
neporušenosti vybavení stávajících 
těžebních plošin;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. prosazuje využívání havarijních plánů 
pro konkrétní lokality, které by 
identifikovaly rizika, hodnotily případné 
zdroje znečištění a jeho 
dopad, poskytovaly by návod, jak v daném 
případě postupovat, a obsahovaly by plány 
pro případné odlehčovací vrty; trvá na tom, 
že provozovatelé zařízení by měly své 
havarijní plány předkládat alespoň dva 
měsíce před zahájením těžby a že v případě 
složitých vrtů a obtížných podmínek by 
tyto plány měly být vyhodnoceny, 
předloženy ke konzultaci a schváleny 
zároveň s jinými regulačními postupy 

19. prosazuje využívání havarijních plánů 
pro konkrétní lokality, které by 
identifikovaly rizika, hodnotily případné 
zdroje znečištění a jeho 
dopad, poskytovaly by návod, jak v daném 
případě postupovat, a obsahovaly by plány 
pro případné odlehčovací vrty; trvá na tom, 
že provozovatelé zařízení, kteří získali 
licenci, by měly jako podmínku jejího 
získání předkládat své havarijní plány 
alespoň dva měsíce před zahájením 
činnosti a že v případě složitých vrtů 
a obtížných podmínek by tyto plány měly 
být vyhodnoceny, předloženy ke konzultaci 
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schvalování (např. v souvislosti s životním 
prostředním či podobou vrhu); domnívá se, 
že těžba nesmí být v žádném případě 
zahájena před schválením havarijního 
plánu; trvá na tom, že havarijní plány by 
měly zveřejňovat příslušné orgány 
členských států s řádným přihlédnutím 
k ochraně údajů;

a schváleny zároveň s jinými regulačními 
postupy schvalování (např. v souvislosti 
s životním prostředním či podobou vrtu); 
domnívá se, že činnost nesmí být 
v žádném případě zahájena předtím, než 
členský stát, na jehož území tato činnost 
probíhá, havarijní plán schválí; trvá 
na tom, že havarijní plány by měly 
zveřejňovat příslušné orgány členských 
států s řádným přihlédnutím k ochraně 
údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. prosazuje využívání havarijních plánů 
pro konkrétní lokality, které by 
identifikovaly rizika, hodnotily případné 
zdroje znečištění a jeho dopad, 
poskytovaly by návod, jak v daném případě 
postupovat, a obsahovaly by plány 
pro případné odlehčovací vrty; trvá na 
tom, že provozovatelé zařízení by měly své 
havarijní plány předkládat alespoň dva
měsíce před zahájením těžby a že v případě 
složitých vrtů a obtížných podmínek by 
tyto plány měly být vyhodnoceny, 
předloženy ke konzultaci a schváleny 
zároveň s jinými regulačními postupy 
schvalování (např. v souvislosti s životním 
prostředním či podobou vrhu); domnívá se, 
že těžba nesmí být v žádném případě 
zahájena před schválením havarijního 
plánu; trvá na tom, že havarijní plány by 
měly zveřejňovat příslušné orgány 
členských států s řádným přihlédnutím 
k ochraně údajů;

19. prosazuje využívání havarijních plánů 
pro konkrétní lokality, které by 
identifikovaly rizika, hodnotily případné 
zdroje znečištění a jeho dopad, 
poskytovaly by návod, jak v daném případě 
postupovat, a obsahovaly by plány 
pro případné odlehčovací vrty; doporučuje, 
aby provozovatelé zařízení své havarijní 
plány předkládali alespoň 2 měsíce před 
zahájením těžby; v případě složitých vrtů 
a obtížných podmínek by tyto plány měly 
být vyhodnoceny, zkonzultovány
a schváleny zároveň s jinými regulačními 
postupy schvalování (např. s postupy 
v souvislosti s životním prostředním či 
podobou vrtu). Těžba nesmí být v žádném 
případě zahájena před schválením 
havarijního plánu; havarijní plány by měly 
zveřejňovat příslušné orgány členských 
států s řádným přihlédnutím k ochraně 
údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že je nutné, aby 
na postup udělování licencí dohlížela EU, 
aby byla ve všech členských státech 
zajištěna jednotnost použitých metod 
a aby bylo omezeno riziko konfliktu 
zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. doporučuje, že je třeba klást větší 
důraz na systematické školení, 
zejména v oblasti praktického používání 
vybavení určeného pro případ havárie;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby vypracovaly, 20. vyzývá členské státy, aby vypracovaly, 
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upravily či aktualizovaly havarijní plány, 
které by poskytovaly podrobné informace 
o strukturách velení a mechanizmech 
poskytování státní formy pomoci, která by 
se v případě úniku využívala spolu 
s průmyslovými zdroji;

upravily či aktualizovaly havarijní plány, 
které by poskytovaly podrobné informace 
o strukturách velení a mechanizmech 
poskytování státní formy pomoci, která by 
se v případě úniku využívala spolu 
s průmyslovými zdroji; vyzývá členské 
státy, aby při vypracovávání regionálních 
havarijních plánů, které by obsahovaly 
možnost společných školení i společného 
využívání dostupných možností státu, 
spolupracovaly mezi sebou i se zeměmi 
sousedícími s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby vypracovaly, 
upravily či aktualizovaly havarijní plány, 
které by poskytovaly podrobné informace 
o strukturách velení a mechanizmech 
poskytování státní formy pomoci, která by 
se v případě úniku využívala spolu 
s průmyslovými zdroji;

20. vyzývá členské státy, aby vypracovaly, 
upravily či aktualizovaly havarijní plány, 
které by poskytovaly podrobné informace 
o strukturách velení a mechanizmech 
poskytování státní formy pomoci, která by 
se v případě úniku využívala spolu 
s průmyslovými zdroji; tyto finanční 
prostředky by měly být převedeny 
na agenturu EMSA;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. navrhuje, aby inventáře možností 
reakce na mimořádné události, které 

21. navrhuje, aby inventáře možností 
reakce na mimořádné události, které 
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spravuje EMSA, obsahovaly rovněž
příslušné průmyslové možnosti; příslušné 
možnosti musejí být k dispozici v každé 
mořské oblasti EU;

spravuje EMSA, obsahovaly veškeré
příslušné průmyslové možnosti, aby měla 
tato agentura nejlepší možnost ujmout se 
v případě závažné havárie koordinační 
úlohy, pokud to bude nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. události z poslední doby poukázaly 
na rizika vyhledávání ložisek ropy a plynu 
a těžební činnosti na moři pro námořní 
dopravu a mořské prostředí. Využívání 
schopností agentury reagovat na havárie 
by se mělo jednoznačně rozšířit tak, aby 
se vztahovalo i na prevenci znečištění 
způsobeného touto činností a reakci 
na tyto případy znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. navrhuje, aby se dostupné vybavení 
k zastavení případných úniků ropy 
a plynu stalo nedílnou součástí 
havarijních plánů a aby bylo k dispozici 
v blízkosti těžebních zařízení, aby jej bylo 
možné v případě závažné havárie včas 
použít;
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Or. en

Pozměňovací návrh 105
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. naléhavě požaduje, aby podniky 
i nadále vyčleňovaly finanční prostředky 
na výzkum a vývoj nových technologií 
zaměřených na prevenci a nápravu 
havarijních situací; zdůrazňuje, že před 
svým začleněním do schválených 
havarijních plánů musejí být veškeré 
technologie používané v reakci na havárii 
nezávisle vyzkoušeny, vyhodnoceny 
a schváleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. zastává názor, že chemické 
dispergátory je nutné přísně kontrolovat 
a neustále testovat, aby byla v případě 
úniku ropy nebo plynu zajištěna jejich 
vhodnost a aby se zabránilo jejich vlivu 
na veřejné zdraví a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. navrhuje, aby soupis možností jak 
reagovat na mimořádné události, který 
spravuje EMSA, obsahoval veškeré 
příslušné možnosti státu i průmyslových 
podniků, aby mohla tato agentura nebo 
příslušné orgány členských států plnit 
v případě závažné havárie koordinační 
úlohu, pokud to bude nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že za reakci na katastrofy 
odpovídá především dané průmyslové 
odvětví; vítá společné iniciativy zaměřené 
na rozvoj, mobilizaci a využívání zdrojů, 
které mají zabránit únikům ropy;

22. navrhuje, aby soupisy možností reakce 
na mimořádné události, které spravuje 
EMSA, obsahovaly veškeré příslušné 
možnosti státu a průmyslových podniků, 
aby měla tato agentura nejlepší možnost 
ujmout se v případě závažné havárie 
koordinační úlohy;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že za reakci na katastrofy 
odpovídá především dané průmyslové 
odvětví; vítá společné iniciativy zaměřené 

22. domnívá se, že za reakci na katastrofy 
odpovídá především dané průmyslové 
odvětví; vítá společné iniciativy zaměřené 
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na rozvoj, mobilizaci a využívání zdrojů, 
které mají zabránit únikům ropy;

na rozvoj, mobilizaci a využívání zdrojů, 
které mají zabránit únikům ropy;
zdůrazňuje, že veřejný sektor hraje 
důležitou úlohu při regulaci, zajišťování 
bezpečnosti a koordinaci reakce 
na havárii;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. žádá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, aby systém udělování licencí 
obsahoval přiměřené bezpečnostní 
finanční nástroje, aby bylo možné 
v případě závažné havárie urychleně 
mobilizovat finanční zdroje nutné 
k pokrytí hospodářských, sociálních 
a ekologických škod způsobených únikem 
ropy či plynu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 111
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě požaduje, aby podniky 
vyčlenily 5 % svých finančních prostředků 
na výzkum a vývoj nových technologií 
zaměřených na prevenci a nápravu 
havarijních situací; zdůrazňuje, že před 
svým začleněním do schválených 
havarijních plánů musejí být veškeré 
technologie používané v reakci na havárii 
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nezávisle vyzkoušeny, vyhodnoceny 
a schváleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zastává názor, že např. chemické 
dispergátory je nutné před použitím přísně 
kontrolovat a testovat, aby byla v případě 
úniku ropy a plynu zajištěna jejich 
vhodnost a aby se zabránilo negativnímu 
vlivu na veřejné zdraví a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že by k využívání 
odborných znalostí a zdrojů agentury 
EMSA mělo docházet na žádost členských 
států;

23. podotýká, že využívání odborných 
znalostí a zdrojů agentury EMSA bude 
stanoveno v přepracovaném nařízení 
EMSA, mělo by však být jednoznačně 
rozšířeno i na reakci na znečištění, 
k němuž došlo v důsledku vyhledávání 
ložisek ropy a plynu, přičemž tyto znalosti 
a zdroje by měly být v případě nutnosti 
k dispozici v celé EU i v sousedních 
zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. požaduje, aby bylo při vypracovávání 
plánu reakce na havarijní situace 
vyhodnoceno použití chemických 
dispergátorů, aby se omezil negativní vliv 
na zdraví obyvatel a další škody 
na životním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že při 
haváriích / nehodách pobřežních 
těžebních zařízení lze používat nástroje 
na sledování úniku ropy a plynu a na jeho 
omezení, které byly vypracovány 
na úrovni EU, resp. síť pohotovostních 
plavidel pro odstraňování ropného 
znečištění agentury EMSA a systém 
pro sledování a vyhledávání úniků ropy 
CleanSeaNet (CSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. doporučuje proto, aby se používala 
servisní síť pohotovostních plavidel 
pro odstraňování ropného znečištění 
agentury EMSA, a to po vyhodnocení
těchto otázek:
a) ne všechny lodě jsou schopny pracovat 
v atmosféře s teplotou vzplanutí pod 60°C;
b) je nutné zdokonalit smlouvy, tak aby 
umožňovaly delší operace při 
odstraňování ropného znečištění;
c) je nutné odstranit mezery ve stávající 
síti;
je nutné prozkoumat nové způsoby 
odstraňování ropného znečištění, 
např. práci se sítěmi zachycujícími ropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. doporučuje, aby se ke sledování 
ropných plošin a nelegálního vypouštění 
ropy z lodí používal systém CleanSeaNet 
agentury EMSA; je si vědom toho, 
že ke sledování ropných plošin lze použít 
50 % snímků, které se v současnosti 
dostávají do systému CleanSeaNet;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. podporuje inovační služby zaměřené 
na námořní odvětví, vítá diskuzi mezi 
Komisí a členskými státy o nové 
elektronické iniciativě v této oblasti, která 
navazuje na projekt SafeSeaNet, 
a domnívá se, že by mohla 
v oblasti průmyslu těžby ropy a plynu 
v pobřežních vodách představovat další 
přínos z hlediska bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že každá mořská oblast 
musí mít vždy přístup k dostatečnému 
množství dostupného zařízení, aby bylo 
možné v případě konkrétní mořské oblasti, 
nejen ve vodách EU, reagovat na rozsáhlé 
úniky ropy podle nejhoršího scénáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti nastavily ceny tak, aby 

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti nastavily finanční podmínky 
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nedošlo k vytěsnění malých a středních 
subjektů z trhu;

pojištění tak, aby vycházely z reálného 
rizika vyplývajícího z obtíží při provádění 
vrtu a při těžbě, aby nedošlo k vytěsnění 
malých a středních subjektů ucházejících 
se o licenci z trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 121
Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti nastavily ceny tak, aby 
nedošlo k vytěsnění malých a středních 
subjektů z trhu;

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti dbaly na nastavení cen, tak 
aby nedošlo k vytěsnění malých a středních 
subjektů z trhu, a zároveň zajistily, aby 
zůstala zachována plná odpovědnost 
za způsobenou škodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti nastavily ceny tak, aby 
nedošlo k vytěsnění malých a středních 
subjektů z trhu;

25. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování nutnosti zavést pojištění 
odpovědnosti dbaly na nastavení cen, tak 
aby nedošlo k vytěsnění malých a středních 
subjektů z trhu, a zároveň zajistily, aby 
zůstala zachována odpovědnost 
za způsobenou škodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k tomu, aby byly zváženy 
výhody obecních fondů a aby byly tyto 
fondy ve vhodných případech vytvořeny 
v každé přímořské oblasti EU; požaduje, 
aby byla účast příslušných subjektů 
v těchto fondech povinná, čímž by vznikl 
bezpečnostní mechanizmus, který by 
členským státům a daňovým poplatníkům 
poskytl nezbytnou jistotu;

26. naléhavě žádá členské státy, aby 
při zvažování mechanizmů finančních 
záruk, včetně nutnosti pojištění 
odpovědnosti, nezapomněly na poměrně 
omezené zdroje malých a středních 
subjektů a navrhly tyto systémy tak, aby 
byla vzata v úvahu tato skutečnost a aby 
byl zároveň zachován plný rozsah 
pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k tomu, aby byly zváženy
výhody obecních fondů a aby byly tyto 
fondy ve vhodných případech vytvořeny 
v každé přímořské oblasti EU; požaduje, 
aby byla účast příslušných subjektů 
v těchto fondech povinná, čímž by vznikl 
bezpečnostní mechanizmus, který by 
členským státům a daňovým poplatníkům 
poskytl nezbytnou jistotu;

26. uznává výhody obecních fondů, jako je 
fond OPOL v Severním moři, a nutnost,
aby byly tyto fondy vytvořeny v každé 
přímořské oblasti EU; požaduje, aby byla 
účast příslušných subjektů v těchto fondech 
povinná a aby byla zajištěna právní jistota, 
čímž by vznikl bezpečnostní mechanizmus, 
který by členským státům, námořnímu 
odvětví, zejména rybářům, a daňovým 
poplatníkům poskytl nezbytnou jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Michèle Rivasi
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k tomu, aby byly zváženy 
výhody obecních fondů a aby byly tyto 
fondy ve vhodných případech vytvořeny 
v každé přímořské oblasti EU; požaduje, 
aby byla účast příslušných subjektů 
v těchto fondech povinná, čímž by vznikl 
bezpečnostní mechanizmus, který by 
členským státům a daňovým poplatníkům 
poskytl nezbytnou jistotu;

26. vyzývá k tomu, aby byly zváženy 
výhody obecních fondů a aby byly tyto 
fondy ve vhodných případech vytvořeny 
v každé přímořské oblasti EU, a to 
na nezávisle spravovaném a právně 
závazném základě; požaduje, aby byla 
účast příslušných subjektů v těchto fondech 
povinná, čímž by vznikl bezpečnostní 
mechanizmus, který by členským státům 
a daňovým poplatníkům poskytl nezbytnou 
jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že dobrovolná povaha 
systémů jako OPOL vede k omezení jejich 
právní kontroly, a domnívá se proto, 
že pokud by tyto fondy byly při udělování 
licencí povinným požadavkem, získaly by 
větší význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. domnívá se, že při vyřizování 
souhlasu s prováděním vrtů musí 
nabyvatel licence prokázat, že je schopen 
zaplatit pojištění odpovědnosti nebo jiný 
systém úhrady škod způsobených 
mořskému (příp. pobřežnímu) prostředí, 
např. na základě systémů finančních 
záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. zdůrazňuje, že před zahájením vrtů je 
zapotřebí jednoznačně stanovit, které 
ze stran nesou finanční odpovědnost 
za způsobené škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že před zahájením vrtů je 
zapotřebí jednoznačně stanovit, které 
ze stran nesou finanční odpovědnost 
za způsobené škody; požaduje, aby byla 
jasně stanovena totožnost a hierarchie 
odpovědných stran; požadavek, aby 
nabyvatel licence prokázal svou schopnost 
uhradit následky veškerých případných 
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havárií, by se měl stát základní součástí 
postupu udělování licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí je 
velmi komplikovaným právním 
předpisem; trvá na tom, že jakékoli 
navrhované změny musí doprovázet 
důkladné posouzení jejich dopadu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí je 
velmi komplikovaným právním předpisem; 
trvá na tom, že jakékoli navrhované změny 
musí doprovázet důkladné posouzení jejich 
dopadu;

28. domnívá se, že směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí je 
velmi komplikovaným právním předpisem; 
požaduje, aby veškeré navrhované změny 
doprovázelo důkladné posouzení jejich 
dopadu; domnívá se však, že některé 
definice by měly být jasnější a že je nutné 
jejich rozsah rozšířit, tak aby se vztahoval 
i na výlučné hospodářské zóny členských 
států a příp. na jejich kontinentální šelf;

Or. en



AM\864968CS.doc 61/67 PE462.887v01-00

CS

Pozměňovací návrh 132
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. doporučuje, aby členské státy zvážily 
možnost zavedení postihů za nedbalost 
jako např. pokuty, odebrání licencí 
a trestnou odpovědnost zaměstnanců; 
poukazuje však na to, že tento systém 
existoval v USA už před únikem ropy 
z ropné plošiny Deepwater Horizon;

29. doporučuje, aby členské státy zvážily 
možnost zavedení a zpřísnění postihů 
za nedbalost a nedodržování předpisů jako 
např. pokuty, odebrání licencí a trestnou 
odpovědnost zaměstnanců; poukazuje však 
na to, že tento systém existoval v USA už 
před únikem ropy z ropné plošiny 
Deepwater Horizon a že z hlediska jistoty 
týkající se úhrady nákladů na odstranění 
škod na životním prostředí je nutné zavést 
přísnou odpovědnost za tyto škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. doporučuje, aby členské státy zvážily 
možnost zavedení postihů za nedbalost 
jako např. pokuty, odebrání licencí 
a trestnou odpovědnost zaměstnanců; 
poukazuje však na to, že tento systém 
existoval v USA už před únikem ropy 
z ropné plošiny Deepwater Horizon;

29. doporučuje, aby členské státy zvážily 
možnost zavedení a zpřísnění postihů 
za nedbalost a nedodržování předpisů jako 
např. pokuty, odebrání licencí a trestnou 
odpovědnost zaměstnanců; poukazuje však 
na to, že tento systém existoval v USA už 
před únikem ropy z ropné plošiny 
Deepwater Horizon;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Adam Gierek
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Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. považuje za nezbytné provádět cílený 
a inovativní vědecký výzkum, jenž by 
umožnil využívání automatických systémů 
sledování těžební činnosti na vrtných 
plošinách i jejího přerušení, které by 
zvýšily spolehlivost těžby, průzkumu 
a protipožárních bezpečnostních systémů 
v extrémních klimatických podmínkách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 135
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly přísné normy, bez ohledu 
na to, v které části světa provozuje svou 
činnost; staví se skepticky k prosazení
požadavku, aby se společnosti se sídlem 
v EU, které fungují po celém světě, řídily 
normami EU;

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly přísné normy, bez ohledu 
na to, v které části světa provozují tyto 
společnosti svou činnost; staví se skepticky 
k požadavku, aby se společnosti se sídlem 
v EU, které fungují po celém světě, řídily 
normami EU, vyzývá však Komisi, aby 
zjistila, jaké mechanizmy by byly vhodné, 
aby bylo zajištěno, že společnosti se sídlem 
v EU budou fungovat v celosvětovém 
měřítku v souladu s nejvyššími normami;
zastává názor, že v této oblasti by měla 
jednu z hlavních úloh hrát i odpovědnost 
podniků a že v rámci systémů udělování 
licencí v jednotlivých členských státech by 
se mohlo při jejich udělování přihlížet 
k rozsáhlým haváriím způsobeným 
podniky za předpokladu, že tyto havárie 
budou důkladně prošetřeny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly přísné normy, bez ohledu 
na to, v které části světa provozuje svou 
činnost; staví se skepticky k prosazení 
požadavku, aby se společnosti se sídlem 
v EU, které fungují po celém světě, řídily
normami EU;

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly co nejpřísnější ekologické 
a bezpečnostní normy, bez ohledu na to, 
v které části světa provozují tyto 
společnosti svou činnost; vyzývá Komisi, 
aby zjistila, jaké mechanizmy by byly 
vhodné, aby bylo zajištěno, že společnosti 
se sídlem v EU budou fungovat 
v celosvětovém měřítku v souladu 
s nejvyššími normami; zastává názor, 
že v této oblasti by měla jednu z hlavních 
úloh hrát i odpovědnost podniků 
a že v rámci systémů udělování licencí 
v jednotlivých členských státech by 
se mohlo při jejich udělování přihlížet 
k rozsáhlým haváriím způsobeným 
podniky za předpokladu, že tyto havárie 
budou důkladně prošetřeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly přísné normy, bez ohledu 
na to, v které části světa provozuje svou 
činnost; staví se skepticky k prosazení 
požadavku, aby se společnosti se sídlem 
v EU, které fungují po celém světě, řídily 

30. naléhavě požaduje, aby se v rámci 
daného průmyslového odvětví jednotně 
uplatňovaly přísné normy, bez ohledu 
na to, v které části světa provozuje svou 
činnost; staví se skepticky k prosazení 
požadavku, aby se společnosti se sídlem 
v EU, které fungují po celém světě, řídily 
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normami EU; normami EU; vyzývá Komisi, aby 
propagovala používání těchto přísných 
norem mezi partnery na celém světě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby v rámci G20 i nadále přispívaly 
k iniciativám v pobřežních vodách;

31. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby v rámci G20 i nadále přispívaly 
k iniciativám v pobřežních vodách
a zároveň přihlédly k úmluvě Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS);

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. požaduje, aby se Komise aktivně 
zapojila do spolupráce s pobřežními 
členskými státy, aby bylo zajištěno, 
že regulační rámce a dozor zajistí stejně
vysokou úroveň bezpečnosti;

32. požaduje, aby se Komise aktivně 
zapojila do spolupráce s pobřežními 
členskými státy, aby bylo zajištěno, že díky 
regulačnímu rámci a dozoru bude možné 
na základě monitorování zajistit vysokou 
úroveň bezpečnosti z hlediska havárií 
a ochranu mořského prostředí před 
znečištěním, včetně znečištění ropnými 
emulzemi;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 140
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. požaduje, aby se Komise aktivně 
zapojila do spolupráce s pobřežními 
členskými státy, aby bylo zajištěno, 
že regulační rámce a dozor zajistí stejně 
vysokou úroveň bezpečnosti;

32. požaduje, aby se Evropská komise
aktivně zapojila do spolupráce s jinými
státy hraničícími s mořskými oblastmi 
EU, aby bylo zajištěno, že regulační rámce 
a dozor zajistí stejně vysokou úroveň 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je zastáncem mezinárodních 
dvoustranných partnerství založených 
na akčních plánech evropské politiky 
sousedství, které mj. nabádají třetí země 
k tomu, aby přijaly tyto přísné 
bezpečnostní normy; doporučuje zemím, 
které dosud neuvedly v činnost evropskou 
politiku sousedství, aby tak učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je zastáncem mezinárodních 
dvoustranných partnerství založených 
na akčních plánech evropské politiky 
sousedství, které mj. nabádají třetí země 
k tomu, aby přijaly tyto přísné 
bezpečnostní a ekologické normy; 
doporučuje zemím, které dosud neuvedly 
v činnost evropskou politiku sousedství, 
aby tak učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. poukazuje na význam stávajících 
právních předpisů, které vznikly na popud 
Programu OSN pro životní prostředí 
na základě akčního plánu pro Středozemní 
moře a Barcelonské konvence;

33. poukazuje na význam stávajících 
právních předpisů, které vznikly na popud 
Programu OSN pro životní prostředí 
na základě úmluvy OSPAR a Barcelonské 
a Helsinské úmluvy, je si však vědom, 
že současné mezinárodní právo 
neposkytuje úplný a promyšlený rámec 
pro bezpečnostní a ekologické normy 
v oblasti pobřežní těžby ropy a plynu 
a že může být obtížené jej prosazovat, 
a proto je nutné vytvořit pevný rámec EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že je nutné, aby 
neratifikovaný Protokol o ochraně 
pobřežních oblastní Středozemního moře 
z roku 1994, jehož cílem je ochrana proti 
znečištění v důsledku průzkumu 
a využívání kontinentálního šelfu, začal 
plně platit;

Or. en


