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Tarkistus 1
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) 17. kesäkuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY1,

Or. en

Tarkistus 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ja 
191 artiklan,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Deepwater Horizon 
-onnettomuuden, joka johti traagisiin 
ihmishenkien menetyksiin ja merkittäviin 
ympäristövahinkoihin,

                                               
1 EUVL L 162, 21.6.2008, s. 11.
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Or. en

Tarkistus 4
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ja 
191 artiklan,

Or. en

Tarkistus 5
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
(luontotyyppidirektiivi),

Or. en

Tarkistus 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Deepwater Horizon 
-tutkintalautakunnan lausunnon,
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklassa säilytetään jäsenvaltion 
oikeus määritellä energiavarojensa 
hyödyntämisen ehdot,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklassa säilytetään jäsenvaltion 
oikeus määritellä energiavarojensa 
hyödyntämisen ehdot ja korostetaan 
solidaarisuuden ja ympäristönsuojelun 
huomioon ottamista,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
191 artiklan mukaisesti unionin 
ympäristöpolitiikan tavoitteena on 
suojelun korkea taso, joka perustuu 
ennalta varautumisen periaatteelle sekä 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä ja 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava,

Or. en
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Tarkistus 9
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset 
öljy- ja kaasulähteet auttavat merkittävällä 
tavalla tyydyttämään Euroopan 
energiatarpeita ja ovat ratkaisevan tärkeitä 
energiavarmuutemme kannalta,

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset 
öljy- ja kaasulähteet auttavat merkittävällä 
tavalla tyydyttämään Euroopan nykyisiä
energiatarpeita ja ovat ratkaisevan tärkeitä 
nykyisen energiavarmuutemme ja 
energian monimuotoisuuden kannalta,

Or. en

Tarkistus 10
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset 
öljy- ja kaasulähteet auttavat merkittävällä
tavalla tyydyttämään Euroopan 
energiatarpeita ja ovat ratkaisevan tärkeitä 
energiavarmuutemme kannalta,

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset 
öljy- ja kaasulähteet auttavat tyydyttämään 
Euroopan nykyisiä energiatarpeita,

Or. en

Tarkistus 11
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimus 
(UNCLOS) on se oikeudellinen kehys, 
jota on noudatettava valtamerillä ja 
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merillä toteuttavissa toimissa, muun 
muassa mannerjalustan ja 
talousvyöhykkeiden rajojen 
määrittämisessä,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Deepwater 
Horizonin öljyvuoto on osoittanut, että 
öljynporaus äärimmäisissä ympäristöissä 
saattaa aiheuttaa tuhoisia vaikutuksia 
sekä ympäristöön että ihmisiin ja 
osoittanut mainittujen 
ympäristövaikutusten valtavan suuret 
taloudelliset kustannukset,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että onnettomuuden 
vaikutukset saattavat olla rajatylittäviä 
luonteeltaan ja että tämä antaa perusteet 
EU:n ennalta varautuvalle pilaantumisen 
torjuntakapasiteetille, jonka yhteydessä 
otetaan huomioon onnettomuudet EU:n 
vesialueiden ulkopuolella,

Or. en
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Tarkistus 14
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että onnettomuuden 
vaikutukset saattavat olla rajatylittäviä 
luonteeltaan ja että tämä antaa perusteet 
EU:n ennalta varautuvalle pilaantumisen 
vähentämis- ja torjuntakapasiteetille, 
jonka yhteydessä otetaan huomioon 
onnettomuudet EU:n vesialueiden 
ulkopuolella,

Or. en

Tarkistus 15
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että öljyn- ja 
kaasuntuotannon toiminnan 
turvallisuuden ja varmuuden sekä 
Euroopan kansalaisten ja ympäristön 
mahdollisimman hyvän suojelun 
varmistaminen on välttämätöntä,

Or. lt

Tarkistus 16
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. korostaa, että jäsenvaltioiden erilaiset 
sääntelymekanismit vaikeuttavat 
huomattavasti turvallisuustoimien 
varmuudesta huolehtimista ja että se lisää 
yritysten taloudellista rasitetta ja haittaa 
sisämarkkinoiden asianmukaista ja 
kitkatonta toimintaa,

Or. lt

Tarkistus 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että jotkut 
Deepwater Horizon -tutkintalautakunnan 
suosituksista koskevat käytäntöjä, jotka 
ovat olleet yleisessä käytössä EU:n 
tietyillä vesialueilla jo 20 vuoden ajan,

Or. en

Tarkistus 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C d. ottaa huomioon, että 
Meksikonlahden katastrofin seurauksena 
alan toimijat ja toimivaltaiset 
viranomaiset ovat perustaneet sellaisia 
foorumeita kuten GIRG1 ja OSPRAG2

                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill response group.
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kaltaisia foorumeita tarkoituksena ottaa 
oppia mainitusta onnettomuudesta; ottaa 
huomioon, että monet mainituista 
aloitteista ovat jo johtaneet konkreettisiin 
tuloksiin,

Or. en

Tarkistus 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C e. ottaa huomioon, että kansallisten 
öljy-yhtiöiden osuus öljyntuotannosta oli 
52 prosenttia ja että ne hallitsevat 
88 prosenttia todistetuista öljyvaroista 
vuonna 2007; ottaa huomioon, että niiden 
merkitys suhteessa kansainvälisiin öljy-
yhtiöihin kasvaa dramaattisesti,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C f. ottaa huomioon todisteet, joiden 
mukaan lupaprosessin erottamisella 
terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
arvioinneista voidaan välttää mahdolliset 
eturistiriidat ja tavoitteiden sekaannukset,

Or. en
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Tarkistus 21
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C g kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C g. ottaa huomioon, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten on arvioitava 
rahoituksellista elinkelpoisuutta ja 
kapasiteettia ennen poraamista koskevan 
luvan ja lopullisen hyväksynnän 
antamista ja varmistettava riittävien 
varojen olemassaolo, mikä koskee myös 
vastuuvakuutusta ja yhteisön varoja,

Or. en

Tarkistus 22
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C h kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C h. ottaa huomioon, että jo nyt on 
olemassa useita kansainvälisiä 
foorumeita, joilla sääntelijät voivat 
vaihtaa parhaita käytänteitä, kuten 
NSOAF1,

Or. en

Tarkistus 23
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C i kappale (uusi)

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C i. ottaa huomioon, että Euroopan 
komissio on jo nyt EU:ta edustava 
sopimuspuoli alueellisessa OSPARissa1, 
jonka tehtävänä on suojella Koillis-
Atlantin meriympäristöä,

Or. en

Tarkistus 24
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C j kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C j. ottaa huomioon, että 
onnettomuuksien ilmoittamista varten on 
olemassa mekanismeja, kuten OSPARin 
vuosittainen päästöraportti, ja että muita 
keinoja kuin sääntelymenettelyjä, kuten 
esimerkiksi NSOAF:n 
turvallisuustiedotteita, voidaan käyttää 
onnettomuuksista saatujen kokemusten 
levittämiseen,

Or. en

Tarkistus 25
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C k kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C k. ottaa huomioon, että monet voimassa 
olevat sopimukset, kuten OCES-sopimus2, 

                                               
1 OSPAR –yleissopimus on käytössä oleva oikeudellinen väline, joka ohjaa Koillis-Atlantin meriympäristön 
suojelua koskevaa kansanvälistä yhteistyötä.
2 Offshore Cooperative Emergency Services, jonka yhteistyöhön osallistuvat Tanskan, Saksan, Irlannin, 
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sisältävät monipuolisia menettelyjä, jotka 
edistävät kansainvälisesti merkittävien 
öljyvuotojen torjumista koskevia 
kansainvälisiä toimia, 

Or. en

Tarkistus 26
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C l kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C l. ottaa huomioon, että EU:n 
konedirektiiviä sovelletaan yleisesti öljyn-
ja kaasuntuotannon avomerilaitosten 
laitteisiin, mutta sen soveltamisalaan eivät 
kuulu liikkuvat avomeriporausyksiköt ja 
niillä olevat laitteet, 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C m kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C m. ottaa huomioon, että Euroopan 
meriturvallisuusvirasto antaa jo 
Euroopan komissiolle teknistä apua EU:n 
meriturvallisuuslainsäädännön 
kehittämisen ja täytäntöönpanon 
yhteydessä ja että 
meriturvallisuusvirastolle on annettu 
operationaalista vastuuta öljyvahinkojen 
torjunnasta, satelliittiseurannasta ja 
alusten kaukotunnistus- ja 

                                                                                                                                                  
Alakomaiden, Norjan ja Iso-Britannian kansalliset toimijat.
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seurantajärjestelmästä,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C n kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C n. ottaa huomioon merialueita 
koskevan voimassa olevan laaja-alaisen 
kansainvälisen oikeuden ja kansainväliset 
yleissopimukset, jotka koskevat myös 
EU:n vesialueita,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C o kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C o. ottaa huomioon, että vastuu 
mahdollisen öljyvuodon puhdistamisesta 
ja vahingonkorvausvastuu perustuu 
SEUT:n 191 artiklaan, joka sisältää 
saastuttaja maksaa -periaatteen, joka 
sisältyy myös johdettuun oikeuteen, kuten 
ympäristövastuudirektiiviin ja 
jätedirektiiviin,

Or. en

Tarkistus 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C p kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C p. ottaa huomioon, että vapaaehtoinen 
öljyvahinkojen korvausjärjestelmä on jo 
käytössä Pohjanmerellä, 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltiolla on oikeus 
myöntää luvat ja muut hyväksynnät 
hiilivetyvarojen etsintää ja hyväksikäyttöä 
varten ja että toiminnan mahdollinen 
keskeyttäminen kuuluu kyseisen 
jäsenvaltion harkintavaltaan;

1. tunnustaa, että jäsenvaltiolla on oikeus 
myöntää luvat ja muut hyväksynnät 
hiilivetyvarojen etsintää ja hyväksikäyttöä 
varten; tunnustaa, että toiminnan 
mahdollinen keskeyttäminen kuuluu 
kyseisen jäsenvaltion harkintavaltaan;
korostaa kuitenkin, että lupamenettelyjen 
yhteydessä on noudatettavia tiettyjä EU:n 
yhteisiä kriteerejä, ja korostaa, että 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava ennalta 
varautumisen periaatetta hiilivetyvarojen 
etsintää ja hyväksikäyttöä koskevien 
lupien myöntämisessä;

Or. en

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että jäsenvaltion 
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harjoittama öljynporaus saattaa vaikuttaa 
merkittävästi toisiin jäsenvaltioihin, ja 
katsoo näin ollen, että porauksen 
yhteydessä on täytettävä tietyt 
turvallisuusvaatimukset;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo näin ollen ehdottomasti, että 
kaiken uuden syvänmeren öljynporauksen 
EU:n laajuinen kieltäminen olisi 
suhteeton reaktio suhteessa korkeiden 
turvallisuusnormien varmistamisen 
tarpeeseen koko EU:n alueella;

Or. en

Tarkistus 34
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kunkin jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmässä olisi 
omaksuttava turvallisuusarviota koskeva 
lähestymistapa;

2. korostaa, että kunkin jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmässä on 
varmistettava, että kaikki toimijat esittävät
riskiin perustuvan ja 
porauspaikkakohtaisen 
turvallisuusarvion, jolla toimijat 
osoittavat toimivaltaisille terveys-, 
turvallisuus- ja ympäristöviranomaisille 
täydellisesti, että kaikki 
porauspaikkakohtaiset ja muut riskit on 
otettu huomioon, vakaat 
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turvallisuusvaatimukset on täytetty ja 
läpinäkyvyysmekanismit sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden 
kussakin laitoksessa toteuttamat valvonta-
ja arviointitoimet on toteutettu;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kunkin jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmässä olisi 
omaksuttava turvallisuusarviota koskeva
lähestymistapa;

2. korostaa, että kunkin jäsenvaltion 
lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmässä on 
varmistettava, että kaikki toimijat esittävät
riskiin perustuvan ja 
porauspaikkakohtaisen 
turvallisuusarvion, jolla toimijat 
osoittavat toimivaltaisille terveys-, 
turvallisuus- ja ympäristöviranomaisille 
täydellisesti, että kaikki 
porauspaikkakohtaiset ja muut riskit on 
otettu huomioon ja että valvontatoimet on 
toteutettu kussakin porauspaikassa;

Or. en

Tarkistus 36
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että turvallisuusarvio on 
hyväksyttävä ennen kuin toiminta voidaan 
aloittaa ja että sitä on tarkistettava 
vähintään joka viides vuosi; panee 
merkille, että myös kaikki merkittävät 

3. painottaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
lainsäädäntö- ja sääntelykehyksiin olisi 
sisällytettävä nykyisten parhaiden 
käytänteiden mukaiset kattavat järjestelyt,
joiden yhteydessä kaikkiin 
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muutokset edellyttävät hyväksyntää, jotta 
voidaan varmistaa, että
turvallisuusarviosta tulee elävä ja 
kehittyvä asiakirja;

porauslupaehdotuksiin sisällytetään 
turvallisuusarvio, joka on hyväksyttävä 
ennen kuin toiminta voidaan aloittaa, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
varmennusmenettelyt ja säännölliset 
arvioinnit mukaan luettuina; korostaa, 
että myös poraamista edeltävät 
sääntelylliset "kiinnekohdat" edistävät 
sen varmistamista, että kaikki riskit on 
otettu huomioon ja että on toteutettu 
toimia riskien minimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 37
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että turvallisuusarvio on 
hyväksyttävä ennen kuin toiminta voidaan 
aloittaa ja että sitä on tarkistettava 
vähintään joka viides vuosi; panee 
merkille, että myös kaikki merkittävät 
muutokset edellyttävät hyväksyntää, jotta 
voidaan varmistaa, että turvallisuusarviosta 
tulee elävä ja kehittyvä asiakirja;

3. painottaa, että turvallisuusarvio on 
hyväksyttävä ennen kuin toiminta voidaan 
aloittaa ja että sitä on tarkistettava 
vähintään joka viides vuosi; panee 
merkille, että myös kaikki merkittävät 
muutokset edellyttävät hyväksyntää, jotta 
voidaan varmistaa, että turvallisuusarviosta 
tulee elävä ja kehittyvä asiakirja ja että 
turvallisuusarvion uskottavuus 
varmistetaan perusteellisilla 
tarkastuksilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii, että turvallisuusarvioiden on 
oltava eläviä ja kehittyviä asiakirjoja, 
mikä tarkoittaa sitä, että toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy merkittävät 
tekniset ja laitteiden vaihtamista koskevat 
muutokset ja että riippumattomat 
sääntelyviranomaiset tarkistavat 
turvallisuusarviot vähintään viiden 
vuoden välein; korostaa, että kaikki on-
site -menettelyt ja mahdolliset 
räjähdyksentorjuntavälineet on 
sisällytettävä turvallisuusarvioon; 

Or. en

Tarkistus 39
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää 
seurata hyväksi havaittua 
turvallisuusarviota koskevaa 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää 
seurata hyväksi havaittua 
turvallisuusarviota koskevaa 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää 
seurata hyväksi havaittua 
turvallisuusarviota koskevaa 
lähestymistapaa;

4. katsoo, että ympäristönsuojelu, 
Euroopan kansalaiset ja EU:n yritykset 
hyötyisivät korkeammasta turvallisuuden 
tasosta ja asianomainen tuotannonala
hyötyisi lainsäädäntökehyksen 
yksinkertaistamisesta ja 
tasapuolisemmista toimintaedellytyksistä;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan offshore-etsinnän ja 
-tuotannon tehokkaimpia käytäntöjä ja 
esittämään lainsäädäntökehyksen 
parantamista koskevia ehdotuksia;

Or. ro

Tarkistus 42
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää 
seurata hyväksi havaittua 
turvallisuusarviota koskevaa 
lähestymistapaa;

4. katsoo, että EU:n tehostetun roolin 
tuoma lisäarvo olisi tutkittava täydellisesti 
siten, että otetaan huomioon tarve välttää 
kaikkea uutta lainsäädäntöä, joka 
heikentäisi käytössä olevia jäsenvaltioiden 
sääntelykehyksiä; katsoo, että EU:n 
uudella ja yhtenäisellä erityissäädöksellä
ei pidä horjuttaa nykyisten järjestelmien
verkostoa ja parhaita käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää seurata 
hyväksi havaittua turvallisuusarviota 
koskevaa lähestymistapaa;

4. tunnustaa, että järjestelmien verkosto ja 
parhaat käytänteet ovat jo olemassa ja 
katsoo, että EU:n uusi ja yhtenäinen 
erityissäädös saattaa horjuttaa nykyisten 
järjestelmien verkostoa ja muuttaa 
järjestelmiä niin, että niissä ei enää seurata 
hyväksi havaittua turvallisuusarviota 
koskevaa lähestymistapaa, eikä niissä saa 
pyrkiä päällekkäisyyteen eikä 
vaarantamaan olemassa olevia parhaita 
käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 44
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että offshore-etsintää ja 
offshore-energialähteiden hyödyntämistä 
koskevaa oikeuskehystä on tarkistettava ja 
että sitä on yhdenmukaistettava, jotta 
kaikissa jäsenvaltioissa voidaan varmistaa 
yhdenmukaisen korkeat 
turvallisuusvaatimukset, 
onnettomuuksien ehkäiseminen, 
hätätilanteiden hallinta ja korvausvastuu;

Or. lt

Tarkistus 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön;

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön ja 
että kaikessa avomerellä tapahtuvassa 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnassa olisi 
noudatettava tiukimpia turvallisuus- ja 
ympäristönormeja; kehottaa EU:ta 
perustamaan riippumattoman kolmannen 
osapuolen mekanismin koordinoinnin 
tason parantamiseksi; suosittelee, että 
EMSA määrätään mainitusta roolista 
vastaavaksi virastoksi;

Or. en

Tarkistus 46
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön;

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön ja 
että kaikessa avomerellä tapahtuvassa 
öljyn- ja kaasunporaustoiminnassa olisi 
noudatettava tiukimpia turvallisuus- ja 
ympäristönormeja;

Or. en

Tarkistus 47
Tiziano Motti

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön;

5. tukee komission pyrkimystä 
vähimmäisvaatimusten yhtenäistämiseksi 
EU:n sisällä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa; katsoo, että turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat olisi 
sisällytettävä kaikkeen lainsäädäntöön;

Or. it

Tarkistus 48
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. tunnustaa, että lupien myöntämistä 
edeltävässä arvioinnissa on sovellettava 
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tehokkaita ympäristökriteereitä; korostaa, 
että avomerellä harjoitettava hiilivetyjen 
etsintä aiheuttaa merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia merelliseen elämään; vaatii 
näin ollen YVA-direktiivien ulottamista 
koskemaan mainittuja toimia; 

Or. en

Tarkistus 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että lainsäädännön tehokkuus 
riippuu viime kädessä asianomaisten 
kansallisten viranomaisten pätevyydestä;

6. varoittaa kuitenkin, että lainsäädännön 
tehokkuus riippuu viime kädessä 
asianomaisten eurooppalaisten ja
kansallisten viranomaisten kyvystä vastata 
asianomaisen lainsäädännön 
täytäntöönpanosta, kyvystä hallita 
lainsäädäntöä ja valvoa sen 
täytäntöönpanoa; katsoo, että myös 
komission olisi valvottava, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset noudattavat 
lainsäädäntöä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että lainsäädännön tehokkuus 
riippuu viime kädessä asianomaisten 
kansallisten viranomaisten pätevyydestä;

6. varoittaa kuitenkin, että lainsäädännön 
tehokkuus riippuu viime kädessä 
asianomaisten eurooppalaisten ja
kansallisten viranomaisten kyvystä vastata 
asianomaisen lainsäädännön 
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täytäntöönpanosta, kyvystä hallita 
lainsäädäntöä ja valvoa sen 
täytäntöönpanoa; katsoo, että komission 
olisi valvottava valppaasti sitä, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset noudattavat
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että lainsäädännön tehokkuus 
riippuu viime kädessä asianomaisten 
kansallisten viranomaisten pätevyydestä;

6. korostaa, että lainsäädännön tehokkuus 
riippuu viime kädessä asianomaisten 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan 
kuuluvan täytäntöönpanon pätevyydestä;
tunnustaa, että EU:n valvonnan ja 
koordinoinnin taso edistää 
lähestymistapojen yhdenmukaistamista 
EU:n alueilla;

Or. en

Tarkistus 52
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja 
perusteellisten tarkastusten merkitystä; 
toteaa, että kokeneita tarkastajia on 
käytettävänä vain rajallinen määrä; toteaa, 
että kolmannen osapuolen on varmistettava 
toiminnanharjoittajan tarkastusjärjestelmä;

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja 
perusteellisten tarkastusten merkitystä; 
toteaa, että kokeneita tarkastajia on 
käytettävänä vain rajallinen määrä; toteaa, 
että kolmannen osapuolen on varmistettava 
toiminnanharjoittajan tarkastusjärjestelmä;
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korostaa kansallisten viranomaisten 
riippumattomuuden merkitystä ja sen 
merkitystä, että tarkastajat käsittelevät 
avoimesti mahdollisten tulevien 
työnantajien mahdollisia eturistiriitoja; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja 
perusteellisten tarkastusten merkitystä; 
toteaa, että kokeneita tarkastajia on 
käytettävänä vain rajallinen määrä;
toteaa, että kolmannen osapuolen on 
varmistettava toiminnanharjoittajan 
tarkastusjärjestelmä;

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
riippumattomien ja koulutettujen 
asiantuntijoiden suorittamien säännöllisten, 
vaihtelevien ja perusteellisten tarkastusten 
merkitystä; katsoo, että myös kolmannen 
osapuolen on varmistettava
toiminnanharjoittajan 
tarkastusjärjestelmät; tukee tiettyjen 
jäsenvaltioiden jo toteuttamia pyrkimyksiä 
lisätä perusteellisten tarkastusten 
lukumäärää;

Or. en

Tarkistus 54
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja 
perusteellisten tarkastusten merkitystä; 
toteaa, että kokeneita tarkastajia on 
käytettävänä vain rajallinen määrä; 

7. painottaa paikalliset olosuhteet tuntevien 
koulutettujen asiantuntijoiden suorittamien 
säännöllisten, vaihtelevien ja 
perusteellisten tarkastusten merkitystä; 
toteaa, että pätevämmän 
tarkastusverkoston kehittäminen 
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toteaa, että kolmannen osapuolen on 
varmistettava toiminnanharjoittajan 
tarkastusjärjestelmä;

edellyttää nykyistä enemmän tukea ja 
investointeja EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa, että kokeneiden tarkastajien 
määrä on rajallinen, ja vaatii uusia 
investointeja entistä pätevämpien 
tarkastajaverkostojen kehittämiseksi 
kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa 
komissiota tutkimaan keinoja auttaa 
jäsenvaltioita kehittämään omia 
tarkastuslaitoksia;

Or. en

Tarkistus 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. katsoo, mahdollisessa EU:n 
tuotelainsäädännön ulottamisessa 
koskemaan offshore -laitteistojen 
välineitä olisi otettava huomioon, että 
teknisen edistyksen nopeuden vuoksi 
ohjailevat vaatimukset muuttuvat nopeasti 
vanhentuneiksi; ottaa kuitenkin 
huomioon, että kaikkien offshore-
laitteistojen on noudatettava soveltuvin 
osin kaikkia voimassa olevia EU:n 
normeja sellaisina kuin ne on määritelty 
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voimassa olevaa ja tulevaa teollisuuden 
koneiden ja kemikaalien käyttöä 
koskevassa EU:n lainsäädännössä, kuten 
direktiiveissä 2003/105/EY ja 2006/42/EY;

Or. en

Tarkistus 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. mahdollisessa EU:n 
tuotelainsäädännön ulottamisessa 
koskemaan offshore -laitteistojen 
välineitä olisi otettava huomioon, että 
teknisen edistyksen nopeuden vuoksi 
ohjailevat vaatimukset voivat muuttua 
nopeasti vanhentuneiksi;

Or. en

Tarkistus 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan tosiasiallista keskinäistä 
yhteistyötä ja perustamaan EU:n 
meriturvallisuusviraston valtuuksiin 
perustuvan EU:n "valvojien valvonta" 
-järjestelmän;

Or. en
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Tarkistus 59
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. toteaa, että kolmannen osapuolen on 
varmistettava toiminnanharjoittajien 
tarkastusjärjestelmät; tunnustaa, että 
EMSAn merkittävät kokemukset 
öljyonnettomuuksien ehkäisemisessä, 
toimien valvonnassa ja 
havaitsemistoiminnassa sekä EU:n 
tasoiset alusten tarkastukset on ulotettava 
koskemaan myös avomerillä toimivia 
öljyn- ja kaasunporauslauttoja; kehottaa 
komissiota tutkimaan, voisiko 
avomerituotannon eurooppalainen 
sääntelyelin, joka yhdistäisi kansalliset 
sääntelyviranomaiset samalla tavoin kuin 
televiestintäalaa koskeva BEREC, tuoda
lisäarvoa ja vahvistaa tehokkaimpien 
ympäristönormien täytäntöönpanoa ja 
niiden valvontaa kaikkialla EU:n alueella 
kuitenkin siten, että se ei vie liian 
suuressa määrin alan ennestään niukkoja 
henkilöstöresursseja;

Or. en

Tarkistus 60
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;
kehottaa komissiota tutkimaan, voisiko 
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avomerituotannon eurooppalainen 
sääntelyelin, joka yhdistäisi kansalliset 
sääntelyviranomaiset samalla tavoin kuin 
televiestintäalaa koskeva BEREC, tuoda 
lisäarvoa ja vahvistaa tehokkaimpien 
ympäristönormien täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa kaikkialla EU:n alueella 
kuitenkin siten, että se ei vie liian 
suuressa määrin alan ennestään niukkoja 
henkilöstöresursseja;

Or. en

Tarkistus 61
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta perustaa eurooppalainen 
viranomainen, joka määrää porauksen, 
off-shore -porauksen ja muiden kuin 
tavanomaisten fossiilisten polttoaineiden 
EU:n laajuiset normit ja valvoo niiden 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 62
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät ehkä tuo 
riittävää lisäarvoa, jotta voitaisiin 
perustella niukkojen sääntelyvoimavarojen 
viemistä pois toimivaltaisilta kansallisilta 
viranomaisilta; katsoo kuitenkin, että 
tietojen keruuta, parhaiden käytänteiden 
jakamista ja katastrofivalmiutta olisi 
koordinoitava kaikkialla EU:n alueella;

Or. en

Tarkistus 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät tuo riittävää 
lisäarvoa, jotta voitaisiin perustella 
niukkojen sääntelyvoimavarojen viemistä 
pois toimivaltaisilta viranomaisilta;

8. on huolissaan siitä, että EU:n tason 
"valvojien valvojat" eivät ehkä tuo 
riittävää lisäarvoa, jotta voitaisiin 
perustella niukkojen sääntelyvoimavarojen 
viemistä pois toimivaltaisilta kansallisilta
viranomaisilta; katsoo kuitenkin, että 
tietojen keruuta, parhaiden käytänteiden 
jakamista ja katastrofivalmiutta olisi 
kuitenkin koordinoitava EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että tarkastuselimiä jakamalla Poistetaan.
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voidaan saavuttaa mittakaavaetua niille 
jäsenvaltioille, joiden toiminta on 
vähemmän kehittynyttä;

Or. ro

Tarkistus 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että tarkastuselimiä jakamalla
voidaan saavuttaa mittakaavaetua niille 
jäsenvaltioille, joiden toiminta on
vähemmän kehittynyttä;

9. toteaa, että joissakin vähemmän 
laajoissa operaatioissa saatetaan saavuttaa 
mittakaavaetua niille jäsenvaltioille, jotka 
jakavat tarkastuselimiä;

Or. en

Tarkistus 66
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että tarkastuselimiä jakamalla 
voidaan saavuttaa mittakaavaetua niille
jäsenvaltioille, joiden toiminta on 
vähemmän kehittynyttä;

9. toteaa, että tarkastuselimiä jakamalla 
voidaan saavuttaa mittakaavaetua 
jäsenvaltioille;

Or. pl

Tarkistus 67
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
2 väliotsikko
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto Ehkäisy, tietojen ja parhaiden käytänteiden 
vaihto

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) (2 väliotsikon jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää myönteisenä komission aloitetta 
ottaa käyttöön EU:n ja NSOAF:n yhteiset 
kokoukset mahdollisuutena vaihtaa 
parhaita käytänteitä yhteisön laajuisesti; 
korostaa, että osanottajien olisi arvioitava 
mainittuja kokouksia;

Or. en

Tarkistus 69
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että Välimeren, Itämeren ja 
Mustanmeren alueen jäsenvaltioita varten 
olisi perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 
kaltaisia foorumeita;

10. korostaa alueellisten aloitteiden 
merkitystä monenvälisten toimien 
ensimmäisenä tasona ja katsoo, että 
Välimeren, Itämeren ja Mustanmeren 
alueen jäsenvaltioita varten olisi 
perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 
kaltaisia foorumeita valvomaan terveyttä 
ja turvallisuutta koskevien 
vähimmäisnormien hyväksymistä ja 
niiden täytäntöönpanon valvontaa; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä komission 
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aloitetta perustaa MOAF (Mediterranean 
Offshore Authorities Forum) ja kehottaa 
edistämään kolmansien maiden 
osallistumista;

Or. en

Tarkistus 70
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että Välimeren, Itämeren ja 
Mustanmeren alueen jäsenvaltioita varten 
olisi perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 
kaltaisia foorumeita;

10. korostaa alueellisten aloitteiden 
merkitystä monenvälisten toimien 
ensimmäisenä tasona ja katsoo, että 
Välimeren, Itämeren ja Mustanmeren 
alueen jäsenvaltioita varten olisi 
perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 
kaltaisia foorumeita valvomaan terveyttä 
ja turvallisuutta koskevien 
vähimmäisnormien hyväksymistä ja 
niiden täytäntöönpanon valvontaa; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä komission 
aloitetta perustaa MOAF (Mediterranean 
Offshore Authorities Forum) ja kehottaa 
edistämään kolmansien maiden 
osallistumista;

Or. en

Tarkistus 71
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että Välimeren, Itämeren ja 
Mustanmeren alueen jäsenvaltioita varten 
olisi perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 

10. katsoo, että Välimeren, Itämeren ja 
Mustanmeren alueen jäsenvaltioita varten 
olisi perustettava Pohjanmeren NSOAF:n 
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kaltaisia foorumeita; kaltaisia foorumeita; katsoo, että EU:ta 
koskevissa normeissa ja säännöissä olisi 
otettava huomioon ympäristönäkökohdat, 
jotka liittyvät hiilivetyjen etsintään 
muualla kuin EU:n alueella;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. tunnustaa eri merialueiden erilaiset 
olosuhteet mutta katsoo, että alueellisia 
aloitteita olisi tarvittaessa koordinoitava 
foorumien kesken, jotta parhaat 
käytänteet voidaan varmistaa EU:n 
tasolla; korostaa, että komission olisi 
toimittava aktiivisesti mainituilla 
foorumeilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. pitää myönteisenä öljyn- ja 
kaasuntuottajien kansainvälisen järjestön 
OPG:n päätöstä perustaa Global Industry 
Response Group (GIRG) vastauksena 
Meksikon lahden öljykatastrofiin; 
kehottaa edellä mainittuja noudattamaan 
avoimuutta jakaessaan tietoja ja 
toimessaan yhteistyössä viranomaisten 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 74
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että työntekijöiden 
osallistumista koskevat ohjelmat lisäävät 
turvallisuutta; kannattaa vahvoja yhteyksiä 
ja yhteisiä aloitteita teollisuuden, 
työntekijöiden ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten välillä 
terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun aloilla;

11. korostaa, että työntekijöiden 
osallistumista koskevat ohjelmat lisäävät 
turvallisuutta; kannattaa vahvoja yhteyksiä 
ja yhteisiä aloitteita teollisuuden, 
työntekijöiden ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten välillä 
terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun aloilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa alan toimijoita 
sitoutumaan todellisiin 
turvallisuuskäytäntöihin koko 
organisaatioissaan sekä avomerellä että 
toimistoympäristössä; kannattaa näin 
ollen kaikkia työntekijöitä ja työnantajia 
koskevia säännöllisiä koulutusohjelmia;

Or. en

Tarkistus 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten henkilöstölle 
suunnattuihin kansainvälisiin vaihto-
ohjelmiin;

12. suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten henkilöstölle 
suunnattuihin kansainvälisiin vaihto-
ohjelmiin ja pyytää komissiota ja 
jäsenvaltiota ehdottamaan mainittuja 
ohjelmia edistäviä aloitteita;

Or. en

Tarkistus 77
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten henkilöstölle 
suunnattuihin kansainvälisiin vaihto-
ohjelmiin;

12. suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten henkilöstölle 
suunnattuihin kansainvälisiin vaihto-
ohjelmiin ja yhteisiin koulutusohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa alan toimijoita 
noudattamaan työsuojeluvaltuutettuja 
koskevia parhaita käytänteitä Norjan 
mallin mukaisesti siten, että 
työsuojelukomiteat nimittävät 
työsuojeluvaltuutetun, joka vastaa 
työturvallisuudesta kaikilla toiminnan ja 
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päätöksenteon tasoilla; 

Or. en

Tarkistus 79
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa alan toimijoita 
noudattamaan työsuojeluvaltuutettuja 
koskevia parhaita käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 80
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuuksia koskevien hyvien
käytänteiden jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia;

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuuksia koskevien parhaiden
käytänteiden jäsenvaltioiden välillä 
tapahtuvaa jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia, mukaan luettuina 
toimintaturvallisuus ja 
ympäristönsuojelujärjestelyt, 
riskinhallinta, valmiusmenettelyt jne.;

Or. en

Tarkistus 81
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuuksia koskevien hyvien 
käytänteiden jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia;

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuuksista ilmoittamista ja 
niiden hallintaa koskevien hyvien 
käytänteiden jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia;

Or. en

Tarkistus 82
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuuksia koskevien hyvien 
käytänteiden jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia;

13. tukee sääntelyä, normeja, menettelyjä 
ja onnettomuusvalmiuksia koskevien 
hyvien käytänteiden jakamista koskevia 
voimakkaampia toimia;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia – asian kaupallinen 
arkaluonteisuus asianmukaisesti huomioon 
ottaen – kokoamaan ja jakamaan tietoja 
onnettomuusilmoituksista ja siten 
edistämään oppimista;

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia asian kaupallinen 
arkaluonteisuus asianmukaisesti huomioon 
ottaen kokoamaan ja jakamaan tietoja 
onnettomuusilmoituksista ja siten 
edistämään oppimista; katsoo, että 
mainitut tiedot olisi jaettava 
mahdollisimman nopeasti onnettomuuden 
jälkeen ja että niihin olisi sisällytettävä 
muun muassa henkilövahingot, koneviat, 



PE462.887v01-00 40/68 AM\864968FI.doc

FI

hiilivetypäästöt ja muut huolta aiheuttavat 
tapahtumat;

Or. en

Tarkistus 84
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia – asian kaupallinen 
arkaluonteisuus asianmukaisesti huomioon 
ottaen – kokoamaan ja jakamaan tietoja 
onnettomuusilmoituksista ja siten 
edistämään oppimista;

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia – asian kaupallinen 
arkaluonteisuus asianmukaisesti huomioon 
ottaen – kokoamaan ja julkistamaan tietoja 
onnettomuusilmoituksista, jotta 
onnettomuuksista voidaan ottaa oppia ja 
yleisölle tiedottaa;

Or. en

Tarkistus 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia – asian kaupallinen
arkaluonteisuus asianmukaisesti 
huomioon ottaen – kokoamaan ja 
jakamaan tietoja onnettomuusilmoituksista 
ja siten edistämään oppimista;

15. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia kokoamaan ja jakamaan 
tietoja onnettomuusilmoituksista ja siten 
edistämään oppimista;

Or. en

Tarkistus 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
Marine Knowledge 2020 -aloitteen 
mukaisiin toimiin ja luomaan vesimassaa 
ja merenpohjan tilaa koskevien tietojen 
jakamista koskevan avoimen 
järjestelmän; kehottaa alan toimijoita 
osoittamaan vaadittavat resurssit 
mainittua tarkoitusta varten;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b tunnustaa, että nykyisten käytäntöjen 
ja vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmän 
vahvistaminen ja tehostettu koordinointi 
edistäisivät avoimuutta ja toimien 
yhtenäisyyttä kaikkialla EU:n alueella; 
pitää myönteisinä kansainvälisiä 
aloitteita, G20:n työryhmä mukaan 
luettuna, joiden tarkoituksena on edistää 
mahdollisimman maailmanlaajuista 
tiedonjakoa vaaratilanteista ja kaikista 
tarvittavista korjaavista toimista;

Or. en

Tarkistus 88
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että komission olisi käsiteltävä 
seuraavia asioita: erilaisten nykyisten 
tiedotuskanavien tehokkuus, perustelut 
järkiperäistämiselle, ja/tai perustelut 
uusien kansainvälisten järjestelyjen 
perustamiselle, ottaen asianmukaisesti 
huomioon niistä seuraava hallinnollinen 
taakka;

16. tunnustaa, että nykyisten käytäntöjen 
ja vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmän 
vahvistaminen ja tehostettu koordinointi 
EU:n tasolla voisi edistää avoimuutta ja 
toimien yhtenäisyyttä kaikkialla EU:n 
alueella, jotta niistä voidaan oppia; 
mainitut tiedot olisi jaettava 
mahdollisimman nopeasti onnettomuuden 
jälkeen ja niihin olisi sisällytettävä muun 
muassa henkilövahingot, koneviat, 
hiilivetypäästöt ja muut huolta aiheuttavat 
tapahtumat;

Or. en

Tarkistus 89
Fiona Hall, Diana Wallis, Peter Skinner, Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota yhdessä 
kumppaneidensa ja naapureidensa kanssa 
perustamaan arktisen alueen toimille 
erityisen järjestelmän, jossa otetaan 
huomioon avomeritoiminnan kestävyys ja 
todellinen tarve näin haavoittuvassa ja 
ainutlaatuisessa meriympäristössä;

Or. en

Tarkistus 90
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille porausta koskevan 
luvan ja porausta koskevan hyväksynnän
eron; panee merkille, että luvanhaltija ei 
välttämättä ole poraava organisaatio; 
katsoo, että tarvitaan luvan myöntämisen 
jälkeisiä ja poraamista edeltäviä 
sääntelyllisiä "kiinnekohtia";

17. panee merkille toiminnanharjoittajille 
myönnetyn hyödyntämistoimiluvan ja 
porausluvan eron; panee merkille, että 
hyödyntämistoimiluvan haltija ei 
välttämättä ole poraava organisaatio; 
katsoo, että tarvitaan poraamista edeltäviä 
sääntelyllisiä rajoituksia ennen kuin lupa
myönnetään kumppanille, jolla on 
mainittua toimintaa koskeva erillinen 
toimilupa;

Or. pl

Tarkistus 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille porausta koskevan 
luvan ja porausta koskevan hyväksynnän 
eron; panee merkille, että luvanhaltija ei 
välttämättä ole poraava organisaatio; 
katsoo, että tarvitaan luvan myöntämisen 
jälkeisiä ja poraamista edeltäviä 
sääntelyllisiä "kiinnekohtia";

17. panee merkille porausta koskevan 
luvan ja porausta koskevan hyväksynnän 
eron ja sen, että luvanhaltija ei välttämättä 
ole poraava organisaatio; katsoo, että 
tarvitaan luvan myöntämisen jälkeisiä ja 
poraamista edeltäviä sääntelyllisiä 
"kiinnekohtia";

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittelee, että luvan myöntäminen ja 
terveys- ja turvallisuustoimet olisi 

18. suosittelee, että luvan myöntäminen ja 
terveys- ja turvallisuustoimet olisi 
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erotettava toisistaan kaikissa 
jäsenvaltioissa;

erotettava toisistaan kaikissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että komission olisi 
kehitettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisten, avointen ja 
objektiivisten lupamenettelyjen 
vaatimukset, joilla varmistetaan luvan 
myöntämisen ja terveys- ja 
turvallisuustoimien erottaminen toisistaan 
eturistiriitojen riskin vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 93
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että ympäristövaikutusten 
arvioinnit on toteutettava ennen 
avomeriporauslupien myöntämistä;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että lupamenettelyn aikana 
on ehdottomasti varmistettava 
korkeimpien turvallisuutta ja 
ympäristönsuojelua koskevien 
vaatimusten täyttäminen ennen 
poraustoimintaa, sen aikana ja sen 
jälkeen ja että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä huomiota tarpeeseen 
huolehtia loppuun käytettyjen laitteiden ja 
putki-infrastruktuurin asianmukaisesta 
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käytöstä poistamisesta siten, että 
materiaaleja kierrätetään 
mahdollisimman suuressa määrin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. toteaa, että merkittävä osuus EU:n 
vesillä toimivista laitteistoista ovat 
vanhentumassa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä parantaa käytössä olevien 
laitteistojen toimivuutta;

Or. en

Tarkistus 96
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa paikkakohtaisia 
valmiussuunnitelmia, joissa määritellään 
vaarat, arvioidaan potentiaaliset 
pilaantumisen lähteet ja vaikutukset sekä 
hahmotellaan strategia niiden 
käsittelemiseksi, ja myös 
poraussuunnitelmia mahdollisia 
huojennuskaivoja varten; katsoo, että 
toiminnanharjoittajien olisi esitettävä 
valmiussuunnitelmansa vähintään kaksi 
kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja 
että kun on kyse monimutkaisista kaivoista 
tai vaativista porausolosuhteista, 
valmiussuunnitelma on arvioitava, siitä on 

19. kannattaa paikkakohtaisia 
valmiussuunnitelmia, joissa määritellään 
vaarat, arvioidaan potentiaaliset 
pilaantumisen lähteet ja vaikutukset sekä 
hahmotellaan strategia niiden 
käsittelemiseksi, ja myös 
poraussuunnitelmia mahdollisia 
huojennuskaivoja varten; katsoo, että 
toiminnanharjoittajien, joille lupa 
myönnetään, olisi luvan myöntämisen 
ehtona esitettävä valmiussuunnitelmansa 
vähintään kaksi kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista ja että kun on kyse 
monimutkaisista kaivoista tai vaativista 
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pyydettävä lausuntoja ja se on 
hyväksyttävä samanaikaisesti muiden 
sääntelyyn perustuvien 
hyväksymismenettelyjen kanssa (jotka 
liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai kaivon 
suunnitteluun); katsoo, että toimintaa ei saa 
koskaan aloittaa ennen kuin 
valmiussuunnitelma on hyväksytty; katsoo, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi julkaistava 
valmiussuunnitelmat ottaen tietosuoja 
asianmukaisesti huomioon;

porausolosuhteista, valmiussuunnitelma on 
arvioitava, siitä on pyydettävä lausuntoja ja 
se on hyväksyttävä samanaikaisesti muiden 
sääntelyyn perustuvien 
hyväksymismenettelyjen kanssa (jotka 
liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai kaivon 
suunnitteluun); katsoo, että toimintaa ei saa 
koskaan aloittaa ennen kuin 
valmiussuunnitelma on hyväksytty 
jäsenvaltiossa, jossa toimintaa 
toteutetaan; katsoo, että toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten olisi julkaistava 
valmiussuunnitelmat ottaen tietosuoja 
asianmukaisesti huomioon;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa paikkakohtaisia 
valmiussuunnitelmia, joissa määritellään 
vaarat, arvioidaan potentiaaliset 
pilaantumisen lähteet ja vaikutukset sekä 
hahmotellaan strategia niiden 
käsittelemiseksi, ja myös 
poraussuunnitelmia mahdollisia 
huojennuskaivoja varten; katsoo, että 
toiminnanharjoittajien olisi esitettävä 
valmiussuunnitelmansa vähintään kaksi 
kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja 
että kun on kyse monimutkaisista kaivoista
tai vaativista porausolosuhteista, 
valmiussuunnitelma on arvioitava, siitä on 
pyydettävä lausuntoja ja se on 
hyväksyttävä samanaikaisesti muiden 
sääntelyyn perustuvien 
hyväksymismenettelyjen kanssa (jotka 
liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai 
kaivon suunnitteluun); katsoo, että 
toimintaa ei saa koskaan aloittaa ennen 

19. kannattaa paikkakohtaisia 
valmiussuunnitelmia, joissa: tunnistetaan
potentiaaliset vaarat, arvioidaan
pilaantumisen lähteet ja vaikutukset, 
hahmotellaan strategia niiden 
käsittelemiseksi, ja hahmotellaan
poraussuunnitelmia mahdollisia 
paineentasausreikiä varten; suosittelee, 
että toiminnanharjoittajien olisi esitettävä 
valmiussuunnitelmansa vähintään kaksi
kuukautta ennen toiminnan aloittamista
monimutkaisten porausreikien tai 
vaativien porausolosuhteiden osalta on 
arvioitava valmiussuunnitelma, siitä on 
pyydettävä lausuntoja ja se on 
hyväksyttävä samanaikaisesti muiden 
sääntelyyn perustuvien 
hyväksymismenettelyjen kanssa (jotka 
liittyvät esimerkiksi ympäristövaikutuksiin
tai porausreiän suunnitteluun); katsoo, että 
toimintaa ei saa koskaan aloittaa ennen 
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kuin valmiussuunnitelma on hyväksytty; 
katsoo, että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi julkaistava 
valmiussuunnitelmat ottaen tietosuoja 
asianmukaisesti huomioon;

kuin valmiussuunnitelma on hyväksytty; 
katsoo, että toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten olisi julkaistava 
valmiussuunnitelmat ottaen tietosuoja 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 98
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
EU:n on valvottava lupaprosessia, jotta 
voidaan varmistaa yhdenmukaiset 
menettelyt kaikissa jäsenvaltioissa ja 
vähentää eturistiriitojen riskejä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. suosittelee, että järjestelmällistä 
koulutusta korostetaan nykyistä enemmän 
ja että koulutustarve koskee erityisesti 
katastrofivalmiusvälineiden käyttämistä;

Or. en

Tarkistus 100
Ioannis A. Tsoukalas
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan, 
tarkistamaan tai päivittämään kansallisia 
valmiussuunnitelmia ja yksilöimään 
komentokanavat ja mekanismit kansallisten 
voimavarojen käyttöönottamiseksi 
toimialan voimavarojen rinnalle vuodon 
sattuessa;

20. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan, 
tarkistamaan tai päivittämään kansallisia 
valmiussuunnitelmia ja yksilöimään 
komentokanavat ja mekanismit kansallisten 
voimavarojen käyttöönottamiseksi 
toimialan voimavarojen rinnalle vuodon 
sattuessa; kehottaa jäsenvaltioita 
keskinäiseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön 
EU:n naapurivaltioiden kanssa yhteistä 
koulutusta ja kansallisten välineiden 
yhteiskäyttöä koskevien alueellisten 
valmiussuunnitelmien laatimisessa;

Or. en

Tarkistus 101
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan, 
tarkistamaan tai päivittämään kansallisia 
valmiussuunnitelmia ja yksilöimään 
komentokanavat ja mekanismit kansallisten 
voimavarojen käyttöönottamiseksi 
toimialan voimavarojen rinnalle vuodon 
sattuessa;

20. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan, 
tarkistamaan tai päivittämään kansallisia 
valmiussuunnitelmia ja yksilöimään 
komentokanavat ja mekanismit kansallisten 
voimavarojen käyttöönottamiseksi 
toimialan voimavarojen rinnalle vuodon 
sattuessa; edellä mainitut olisi toimitettava 
EMSAlle;

Or. en

Tarkistus 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. ehdottaa, että EMSAn 
toimintaresurssien luetteloon olisi 
sisällytettävä myös merkitykselliset 
toimialan resurssit; EU:n jokaisella 
merialueella on oltava käytettävänä 
riittävät resurssit;

21. ehdottaa, että EMSAn 
toimintaresurssien luetteloon olisi 
sisällytettävä kaikki merkitykselliset 
julkiset ja toimialan resurssit, jotta EMSA 
voi tarvittaessa toimia parhaalla 
mahdollisella tavalla koordinoijana 
vakavassa häiriötilanteessa;

Or. en

Tarkistus 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että viimeaikaiset 
tapahtumat ovat korostaneet riskejä, joita 
öljyn ja kaasun etsintään ja tuotantoon 
liittyvistä offshore-toiminnoista aiheutuu 
meriliikenteelle ja meriympäristölle; 
katsoo, että EMSAn torjuntavalmiuksia 
olisi selkeästi käytettävä myös tällaisista 
toiminnoista aiheutuvan pilaantumisen 
ehkäisemiseen ja torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. ehdottaa, että kaikki käytettävissä 
olevat vuotojen tukkimisvälineet olisi 
sisällytettävä olennaisina osina 
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valmiussuunnitelmiin ja että mainittujen 
välineiden olisi oltava saatavilla laitteiden 
läheisyydessä, jotta ne voidaan ottaa 
nopeasti käyttöön suuronnettomuuksien 
yhteydessä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa yrityksiä jatkamaan 
varojen osoittamista onnettomuuksien 
ehkäisemisen ja vahinkojen korjaamisen 
uuden teknologian kehittämiseen; 
korostaa, että mainittu teknologia on 
testattava, arvioitava ja hyväksyttävä 
riippumattomasti ennen 
katastrofivalmiusteknologian lisäämistä 
hyväksyttyyn valmiussuunnitelmaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. kannattaa kemiallisten hajottajien 
tiukka ja jatkuvaa valvontaa, jotta 
voidaan varmistaa niiden sopivuus 
vuodon torjuntaan ja jotta voidaan välttää 
yleisiä terveys- ja ympäristövaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 107
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. ehdottaa, että EMSAn 
toimintaresurssien luetteloon olisi 
sisällytettävä kaikki merkitykselliset 
julkiset ja toimialan resurssit, jotta EMSA 
tai toimivaltainen kansallinen 
viranomainen voi tarvittaessa toimia 
koordinoijana vakavassa 
häiriötilanteessa;

Or. en

Tarkistus 108
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että toimialalla on ensisijainen
vastuu katastrofeihin reagoimisesta; 
suhtautuu myönteisesti toimialan yhteisiin 
aloitteisiin öljyvuotojen torjumista 
koskevien resurssien kehittämiseksi, 
mobilisoimiseksi ja käyttämiseksi;

22. ehdottaa, että EMSAn 
toimintaresurssien luetteloon olisi 
sisällytettävä kaikki merkitykselliset
julkiset ja toimialan resurssit, jotta EMSA 
voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla 
koordinoijana vakavassa 
häiriötilanteessa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että toimialalla on ensisijainen 
vastuu katastrofeihin reagoimisesta; 
suhtautuu myönteisesti toimialan yhteisiin 
aloitteisiin öljyvuotojen torjumista 
koskevien resurssien kehittämiseksi, 
mobilisoimiseksi ja käyttämiseksi;

22. toteaa, että toimialalla on ensisijainen 
vastuu katastrofeihin reagoimisesta; 
suhtautuu myönteisesti toimialan yhteisiin 
aloitteisiin öljyvuotojen torjumista 
koskevien resurssien kehittämiseksi, 
mobilisoimiseksi ja käyttämiseksi; 
korostaa, että julkisen sektorin rooli on 
merkittävä katastrofivalmiuden 
sääntelyssä, turvallisuudessa ja 
koordinoinnissa;

Or. en

Tarkistus 110
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että toimilupien 
myöntämisjärjestelmä sisältää riittävät 
rahoitusvälineet, joiden avulla öljyvuodon 
tai kaasuvuodon taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristövahinkojen 
korvaaminen voidaan varmistaa 
suuronnettomuuksien varalta;

Or. ro

Tarkistus 111
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa yrityksiä osoittamaan 
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5 prosenttia varoistaan onnettomuuksien 
ehkäisemisen, vahinkojen korjaamiseen 
ja uuden teknologian tutkimukseen ja 
kehittämiseen; korostaa, että ennen 
katastrofivalmiusteknologian lisäämistä 
hyväksyttyyn valmiussuunnitelmaan, 
mainittu teknologia on testattava, 
arvioitava ja hyväksyttävä 
riippumattomasti;

Or. en

Tarkistus 112
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kannattaa esimerkiksi kemiallisten 
hajottajien tiukka ja jatkuvaa valvontaa, 
jotta voidaan varmistaa niiden sopivuus 
vuodon torjuntaan ja jotta voidaan välttää 
yleisiä terveys- ja ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 113
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että EMSAn asiantuntemusta 
ja resursseja on käytettävä jäsenvaltioiden 
pyynnöstä;

23. toteaa, että EMSAn asiantuntemuksen
ja resurssien käyttö perustuu tarkistettuun 
EMSA-asetukseen, mutta että ne olisi 
selkeästi ulotettava koskemaan öljyn- ja 
kaasunetsinnästä aiheutuvan 
pilaantumisen torjumista ja niiden olisi 
oltava käytettävissä kaikkialla EU:n 
alueella ja naapurivaltioissa;



PE462.887v01-00 54/68 AM\864968FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pyytää ennakkoarviointeja 
kemiallisten hajotusaineiden käyttöä 
koskevien hätäsuunnitelmien 
kehittämisen yhteydessä, jotta voidaan 
minimoida vaikutukset kansanterveyteen 
ja enemmät ympäristövahingot;

Or. en

Tarkistus 115
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että EU:n tasolla kehitettyjä 
öljyvuotojen valmius- ja 
havaitsemisvälineitä, kuten EMSAn 
valmiustilassa olevien öljyntorjunta-
alusten verkostoa ja öljypäästöjen 
havaitsemiseen tarkoitettua CleanSeaNet 
(CSN) –satelliittivalvontajärjestelmää 
voidaan käyttää offshore-laitteistojen 
tapahtumien ja onnettomuuksien 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. suosittelee näin ollen EMSAn 
valmiustilassa olevien öljyntorjunta-
alusten verkoston hyväksikäyttöä ottaen 
huomioon seuraavat tekijät:
a) kaikki alukset eivät pysty toimimaan 
olosuhteissa, joissa ilmakehän 
leimahduspiste on < 60° C;
b) sopimuksia on parannettava siten, että 
ne sallivat pitempiaikaiset 
öljynkeräysoperaatiot;
c) nykyisen verkoston aukot on 
poistettava;
on kehitettävä uusia tekniikan muotoja: 
kuten öljyverkkojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 117
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. suosittelee EMSAn valmiustilassa 
olevien öljyntorjunta-alusten verkoston 
käyttämistä öljynporauslauttojen ja 
alusten laittomien päästöjen seurantaan; 
tunnustaa, että 50 prosenttia 
CleanSeaNet-
satelliittivalvontajärjestelmän 
toimittamista kuvista voidaan käyttää 
öljynporauslauttojen seurantaan;

Or. en
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Tarkistus 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. tukee merenkulkualan käyttöön 
kehitettyjä innovatiivisia palveluja ja pitää 
myönteisenä komission ja uusien 
jäsenvaltioiden keskusteluja SafeSeaNet -
hankkeeseen perustuvasta uudesta 
eMaritime-aloitteesta, ja katsoo, että se 
voi tarjota uusia turvallisuusetuja öljyn ja 
kaasun avomerituotannolle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että suurten ja pahimpien 
mahdollisten vuotojen torjumiseen 
riittävien välineiden on oltava saatavilla 
kyseisillä merialueilla, myös muilla kuin 
EU:n vesialueilla;

Or. en

Tarkistus 120
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että pieniä ja keksisuuria 

25. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että vakuutusmaksut perustuvat 
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toiminnanharjoittajia ei hinnoitella pois 
markkinoilta, kun ne harkitsevat 
kolmannen osapuolen vakuutuksen 
tarvetta;

hyödyntämis- ja porausongelmien 
aiheuttamaan todelliseen riskiin, jotta 
pieniä ja keskisuuria toiminnanharjoittajia 
ei suljeta pois markkinoilta, kun ne 
harkitsevat kolmannen osapuolen 
vakuutuksen tarvetta;

Or. pl

Tarkistus 121
Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että pieniä ja keskisuuria 
toiminnanharjoittajia ei hinnoitella pois 
markkinoilta, kun ne harkitsevat 
kolmannen osapuolen vakuutuksen 
tarvetta;

25. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
asianmukaista huomiota siihen, että 
pieniä ja keskisuuria toiminnanharjoittajia 
ei hinnoitella pois markkinoilta, kun ne 
harkitsevat kolmannen osapuolen 
vakuutuksen tarvetta, ja varmistamaan 
samanaikaisesti täydellisen 
vahingonkorvausvastuun kattamisen;

Or. en

Tarkistus 122
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan
siitä, että pieniä ja keksisuuria 
toiminnanharjoittajia ei hinnoitella pois 
markkinoilta, kun ne harkitsevat 
kolmannen osapuolen vakuutuksen 
tarvetta;

25. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään
asianmukaista huomiota siihen, että 
pieniä ja keskisuuria toiminnanharjoittajia 
ei hinnoitella pois markkinoilta, kun ne 
harkitsevat kolmannen osapuolen 
vakuutuksen tarpeellisuutta, ja 
varmistamaan samanaikaisesti täydellisen 
siviilioikeudellisen vastuun kattamisen;
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Or. en

Tarkistus 123
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa arvioimaan yhteisön 
rahastojen hyviä puolia ja tarvittaessa 
perustamaan sellaisia rahastoja kullekin 
EU:n merialueelle; kehottaa tekemään 
toiminnanharjoittajien jäsenyydestä 
pakollista ja tarjoamaan siten 
turvaverkkomekanismin, jonka 
tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita 
ja veronmaksajia;

26. kehottaa jäsenvaltiota ottamaan 
lukuun pienten ja keskisuurten 
toimijoiden suhteelliset resurssit, kun ne 
harkitsevat taloudellisia 
vakuusmekanismeja, vastuuvakuutuksen 
tarve mukaan luettuna, ja 
suunnittelemaan järjestelmät siten, että 
asia otetaan huomioon samalla kun 
taataan täysi kattavuus;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa arvioimaan yhteisön 
rahastojen hyviä puolia ja tarvittaessa
perustamaan sellaisia rahastoja kullekin 
EU:n merialueelle; kehottaa tekemään 
toiminnanharjoittajien jäsenyydestä 
pakollista ja tarjoamaan siten 
turvaverkkomekanismin, jonka 
tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita ja 
veronmaksajia;

26. tunnustaa yhteisön rahastojen, kuten 
Pohjanmerta koskevan OPOL-rahaston
hyvät puolet ja kannattaa sellaisten
rahastojen perustamista kullekin EU:n 
merialueelle; kehottaa tekemään 
toiminnanharjoittajien jäsenyydestä 
pakollista ja varmistamaan 
oikeusvarmuuden ja tarjoamaan siten 
turvaverkkomekanismin, jonka 
tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita, 
merenkulkualaa, erityisesti kalastajia ja 
veronmaksajia;

Or. en
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Tarkistus 125
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa arvioimaan yhteisön 
rahastojen hyviä puolia ja tarvittaessa 
perustamaan sellaisia rahastoja kullekin 
EU:n merialueelle; kehottaa tekemään 
toiminnanharjoittajien jäsenyydestä 
pakollista ja tarjoamaan siten 
turvaverkkomekanismin, jonka 
tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita ja 
veronmaksajia;

26. kehottaa arvioimaan yhteisön 
rahastojen hyviä puolia ja tarvittaessa 
perustamaan niitä kullekin EU:n 
merialueelle siten, että ne ovat itsenäisesti 
hallinnoituja ja oikeudellisesti sitovia;
kehottaa tekemään toiminnanharjoittajien 
jäsenyydestä pakollista ja tarjoamaan siten 
turvaverkkomekanismin, jonka 
tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita ja 
veronmaksajia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että OPOLin kaltaisten 
järjestelyjen vapaaehtoinen luonne 
rajoittaa niiden oikeudellista valvontaa, ja 
katsoo näin ollen, että nämä rahastot 
vahvistuisivat, jos niihin kuuluminen olisi 
luvan saannin edellytys;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. katsoo, että porausluvan 
myöntämisprosessin aikana luvanhakijan 
on todistettava kykynsä korvata 
meriympäristölle (ja tarvittaessa 
rannikkoympäristölle) aiheuttamansa 
vahingot rahamääräisten takuiden, 
vastuuvakuutuksen tai muiden 
järjestelyjen avulla; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. korostaa, että korvausvastuussa 
olevat osapuolet olisi määritettävä 
selkeästi ennen porauksen 
käynnistämistä;

Or. en

Tarkistus 129
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että korvausvastuussa 
olevat osapuolet olisi määritettävä 
selkeästi ennen porauksen
käynnistämistä; vaatii selkeyttä 
korvausvastuussa olevien osapuolten 
tunnistamiseen ja järjestykseen ja pitää 
lupamenettelyn keskeisenä osana sitä, että 
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luvanhakija pystyy todistamaan 
pystyvänsä korvaamaan kaikkien 
mahdollisten häiriötilanteiden 
seuraukset;

Or. en

Tarkistus 130
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että ympäristövastuudirektiivi 
on erittäin monitahoinen säädös; pitää 
kiinni siitä, että kaikkiin 
muutosehdotuksiin on liitettävä 
perusteellinen vaikutustenarviointi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että ympäristövastuudirektiivi 
on erittäin monitahoinen säädös; pitää 
kiinni siitä, että kaikkiin 
muutosehdotuksiin on liitettävä 
perusteellinen vaikutustenarviointi;

28. katsoo, että ympäristövastuudirektiivi 
on erittäin monitahoinen säädös; vaatii, 
että kaikkiin muutosehdotuksiin on 
liitettävä perusteellinen 
vaikutustenarviointi; katsoo kuitenkin, että 
tiettyjä määritelmiä on selvennettävä ja 
että sen soveltamisala olisi ulotettava 
koskemaan jäsenvaltioiden yksinomaisia 
talousvyöhykkeitä ja tarvittaessa niiden 
manneralustaa;

Or. en
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Tarkistus 132
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat 
huolimattomuuden torjumista negatiivisilla 
kannustimilla, joita voivat olla sakot, 
lupien peruuttaminen ja työntekijöiden 
rikosvastuu; panee kuitenkin merkille, että 
sellainen järjestely oli olemassa 
Yhdysvalloissa ennen Deepwater Horizon -
vuotoa;

29. suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat 
huolimattomuuden ja noudattamatta
jättämisen torjumista vahvistetuilla 
negatiivisilla kannustimilla, joita voivat 
olla sakot, lupien peruuttaminen ja 
työntekijöiden rikosvastuu; panee 
kuitenkin merkille, että sellainen järjestely 
oli olemassa Yhdysvalloissa ennen 
Deepwater Horizon -vuotoa, ja 
ympäristövahinkojen korvaamiseksi 
varmistaminen edellyttää tiukkaa 
vahinkovastuuta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat 
huolimattomuuden torjumista negatiivisilla 
kannustimilla, joita voivat olla sakot, 
lupien peruuttaminen ja työntekijöiden 
rikosvastuu; panee kuitenkin merkille, että 
sellainen järjestely oli olemassa 
Yhdysvalloissa ennen Deepwater Horizon -
vuotoa;

29. suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat 
huolimattomuuden ja noudattamatta
jättämisen torjumista vahvistetuilla 
negatiivisilla kannustimilla, joita voivat 
olla sakot, lupien peruuttaminen ja 
työntekijöiden rikosvastuu; panee 
kuitenkin merkille, että sellainen järjestely 
oli olemassa Yhdysvalloissa ennen 
Deepwater Horizon -vuotoa;

Or. en
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Tarkistus 134
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. pitää tärkeänä harjoittaa 
kohdistettua ja innovoivaa tieteellistä 
tutkimusta, jotta porauslauttojen 
toimintaa voidaan valvoa automaattisilla 
järjestelmillä ja sulkemisella, millä 
voidaan lisätä poraus- ja etsintätoimien ja 
paloturvallisuustoimien luotettavuutta 
äärimmäisissä sääolosuhteissa; 

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä korkeatasoisia normeja 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa 
toiminta tapahtuu; suhtautuu epäillen 
siihen, voidaanko panna täytäntöön 
vaatimus, jonka mukaan EU:hun 
sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on 
noudatettava EU:n normeja;

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä korkeatasoisia normeja 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa 
yritysten toiminta tapahtuu; suhtautuu 
epäillen siihen, voidaanko panna 
täytäntöön pakollinen vaatimus, jonka 
mukaan EU:hun sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on 
noudatettava EU:n normeja, mutta 
kehottaa komissiota tutkimaan, mitkä 
mekanismit voisivat olla asianmukaisia 
sen varmistamiseksi, että EU:hun 
sijoittautuneiden yritysten
maailmanlaajuisessa toiminnassa 
noudatetaan korkeimpia normeja; katsoo, 
että tällä alalla myös yritysten vastuun 
olisi oltava keskeisessä asemassa ja että 
jäsenvaltion lupajärjestelyissä olisi lupien 
myöntämisen yhteydessä otettava 
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huomioon yrityksille eri puolilla 
maailmaa tapahtuneet onnettomuudet 
edellyttäen, että mainitut onnettomuudet 
on tutkittu perusteellisesti;

Or. en

Tarkistus 136
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä normeja riippumatta siitä, missä 
päin maailmaa toiminta tapahtuu; 
suhtautuu epäillen siihen, voidaanko 
panna täytäntöön vaatimus, jonka 
mukaan EU:hun sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on 
noudatettava EU:n normeja;

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä korkeimpia ympäristö- ja 
turvallisuusnormeja riippumatta siitä, 
missä päin maailmaa yritysten toiminta 
tapahtuu; kehottaa komissiota tutkimaan, 
mitkä mekanismit voisivat olla 
asianmukaisia sen varmistamiseksi, että 
EU:hun sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa 
noudatetaan korkeimpia normeja; katsoo, 
että tällä alalla myös yritysten vastuun 
olisi oltava keskeisessä asemassa ja että 
jäsenvaltion lupajärjestelyissä olisi lupien 
myöntämisen yhteydessä otettava 
huomioon yrityksille eri puolille 
maailmaa tapahtuneet onnettomuudet 
edellyttäen, että mainitut onnettomuudet 
on tutkittu perusteellisesti;

Or. en

Tarkistus 137
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä korkeatasoisia normeja 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa 
toiminta tapahtuu; suhtautuu epäillen 
siihen, voidaanko panna täytäntöön 
vaatimus, jonka mukaan EU:hun 
sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on 
noudatettava EU:n normeja;

30. kehottaa toimialaa ottamaan käyttöön 
yhtenäisiä korkeatasoisia normeja 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa 
toiminta tapahtuu; suhtautuu epäillen 
siihen, voidaanko panna täytäntöön 
vaatimus, jonka mukaan EU:hun 
sijoittautuneiden yritysten 
maailmanlaajuisessa toiminnassa on 
noudatettava EU:n normeja; kehottaa 
komissiota edistämään mainittujen 
korkeiden normien käyttöä yhdessä 
maailmanlaajuisten kumppaneiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 138
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
jatkossakin osallistumaan G20-kokousten 
avomerta koskeviin aloitteisiin;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
jatkossakin osallistumaan G20-kokousten 
avomerta koskeviin aloitteisiin ottaen 
samalla huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS);

Or. en

Tarkistus 139
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. vaatii komissiota kannustamaan 
merenrantajäsenvaltioita osallistumaan 
aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa, että 
sääntelykehyksissä ja valvonnassa suojelu 
on yhtä korkeatasoista;

32. vaatii komissiota kannustamaan 
merenrantajäsenvaltioita osallistumaan 
aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa, että 
EU:n sääntelykehyksissä ja valvonnassa 
suojelu on seurannan ansiosta 
korkeatasoista turvatoimenpiteissä ja 
meriympäristön turvaamisessa saasteilta, 
kuten veden ja öljyn emulsioilta;

Or. pl

Tarkistus 140
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. vaatii komissiota kannustamaan 
merenrantajäsenvaltioita osallistumaan 
aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa, että 
sääntelykehyksissä ja valvonnassa suojelu 
on yhtä korkeatasoista;

32. vaatii Euroopan komissiota 
kannustamaan EU:n 
merenrantajäsenvaltioiden
naapurivaltioita osallistumaan aktiivisesti, 
jotta voidaan varmistaa, että 
sääntelykehyksissä ja valvonnassa suojelu 
on yhtä korkeatasoista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kannattaa kahdenvälisiä 
kansainvälisiä kumppanuuksia, jotka 
sisällytetään eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa koskeviin 
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toimintasuunnitelmiin, joilla muun 
muassa edistetään korkeimpien 
turvallisuus- ja ympäristönormien 
noudattamista kolmansissa valtioissa; 
kehottaa maita, jotka eivät ole toistaiseksi 
panneet eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa täydellisesti 
täytäntöön, panemaan sen täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 142
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kannattaa kahdenvälisiä 
kansainvälisiä kumppanuuksia, jotka 
sisällytetään eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa koskeviin 
toimintasuunnitelmiin, joilla muun 
muassa edistetään korkeimpien 
turvallisuus- ja ympäristönormien 
noudattamista kolmansissa valtioissa; 
kehottaa maita, jotka eivät ole toistaiseksi 
panneet eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa täydellisesti 
täytäntöön, panemaan sen täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 143
Michèle Rivasi

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien 
ympäristöohjelman aloitteesta syntynyt ja 

33. toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien 
ympäristöohjelman aloitteesta syntynyt ja 
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Välimeren toimintasuunnitelman ja 
Barcelonan sopimuksen innoittama 
voimassa oleva lainsäädäntö on tärkeää;

OSPAR-yleissopimuksen sekä Helsingin
ja Barcelonan sopimusten innoittama 
voimassa oleva lainsäädäntö on tärkeää, 
mutta tunnustaa, että nykyinen 
kansainvälinen oikeus ei sisällä 
avomeriporauksen täydellisiä eikä 
johdonmukaisia turvallisuus- ja 
ympäristönormeja, minkä vuoksi 
tarvitaan vahvaa EU:n sääntelykehystä; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa, että vuonna 1994 tehty ja 
ratifioimaton pöytäkirja Välimeren 
suojelemisesta mannerjalustan sekä 
merenpohjan ja sen maaperän 
tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta 
pilaantumiselta, on pantava välittömästi 
täytäntöön;

Or. en


