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Pakeitimas 1
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą) 1,

Or. en

Pakeitimas 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 11 ir 191 straipsnius,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į avariją naftos 
platformoje „Deepwater Horizon“, dėl 
kurios tragiškai žuvo žmonės ir padaryta 

                                               
1 OL L 162, 2008 6 21, p. 11.
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didelė žala aplinkai,

Or. en

Pakeitimas 4
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 11 ir 191 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 5
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (Buveinių direktyvą),

Or. en

Pakeitimas 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į JAV nacionalinės 
naftos nuotėkio BP platformoje 
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„Deepwater Horizon“ tyrimo ir naftos 
gręžimo atviroje jūroje komisijos 
sudarymą,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 194 straipsnyje konkrečiai 
patvirtinama valstybių narių teisė nustatyti 
savo energijos išteklių naudojimo sąlygas,

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 194 straipsnyje konkrečiai 
patvirtinama valstybių narių teisė nustatyti 
savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, 
o taip pat puoselėti solidarumą ir 
užtikrinti gamtos apsaugą,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 191 straipsnyje 
įtvirtinta, kad Sąjungos aplinkos politika 
siekiama aukšto apsaugos lygio ir kad ši 
politika yra grindžiama atsargumo 
principu bei principais, kad reikia imtis 
prevencinių veiksmų, kad žala aplinkai 
pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur 
yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas,

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi vietiniais naftos ir dujų 
šaltiniais gerokai prisidedama prie Europos 
poreikių patenkinimo, ir šie ištekliai būtini 
mūsų energetiniam saugumui užtikrinti,

B. kadangi vietiniais naftos ir dujų 
šaltiniais gerokai prisidedama prie 
dabartinių Europos energijos poreikių 
patenkinimo, ir šiuo metu šie ištekliai 
būtini mūsų energetiniam saugumui ir 
energijos šaltinių įvairovei užtikrinti,

Or. en

Pakeitimas 10
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi vietiniais naftos ir dujų 
šaltiniais gerokai prisidedama prie Europos 
poreikių patenkinimo, ir šie ištekliai būtini 
mūsų energetiniam saugumui užtikrinti,

B. kadangi vietiniais naftos ir dujų 
šaltiniais prisidedama prie dabartinių 
Europos energijos poreikių patenkinimo,

Or. en

Pakeitimas 11
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijoje (UNCLOS) nustatytas 
teisinis pagrindas, kuriuo privalu 
vadovautis vykdant veiklą jūrose ir 
vandenynuose, įskaitant kontinentinio 
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šelfo ir išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) 
ribų nustatymą,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi platformoje „Deepwater 
Horizon“ išsiliejus naftai paaiškėjo, kad 
naftos eksploatavimas ypatingoje 
aplinkoje gali turėti katastrofiškų 
padarinių žmonėms ir aplinkai ir kad 
tokio poveikio aplinkai kaina gali būti 
labai didelė,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca .kadangi nelaimingo atsitikimo 
padariniai gali būti tarpvalstybinio 
pobūdžio, taigi tuo galima pateisinti iš 
anksto parengto ES reagavimo į taršą 
pajėgumus, kuriuose būtų atsižvelgiama į 
nelaimingus atsitikimus, įvykstančius už 
ES vandenų ribų,

Or. en



PE462.887v01-00 8/67 AM\864968LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi nelaimingo atsitikimo 
padariniai gali būti tarpvalstybinio 
pobūdžio, taigi tuo būtų galima pateisinti 
ES veiksmus, skirtus tokių nelaimingų 
atsitikimų prevencijai ir jų padarinių 
švelninimui, taip pat iš anksto parengto 
ES reagavimo į taršą pajėgumus, 
kuriuose būtų atsižvelgiama į nelaimingus 
atsitikimus, įvykstančius už ES vandenų 
ribų,

Or. en

Pakeitimas 15
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi būtina užtikrinti naftos ir 
dujų žvalgymo operacijų saugą, 
vientisumą ir aukšto lygio Europos 
gyventojų bei aplinkos apsaugą,

Or. lt

Pakeitimas 16
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cb. pažymi, kad valstybių narių taikomos 
skirtingos reguliavimo sistemos sukelia 
aiškių saugos priemonių nuoseklumo 
sunkumų , uždeda papildomą finansinę 
naštą šio sektoriaus atstovams ir trukdo 
tinkamam ir sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui,

Or. lt

Pakeitimas 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cc. kadangi kai kurios JAV Nacionalinės 
naftos nuotėkio BP platformoje 
„Deepwater Horizon“ tyrimo ir naftos 
gręžimo atviroje jūroje komisijos pateiktos 
rekomendacijos atspindi praktiką, kuri kai 
kuriose ES šalyse vyrauja jau dvidešimt 
metų ar net ilgiau,

Or. en

Pakeitimas 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C d konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cd. kadangi nelaimė Meksikos įlankoje 
paskatino pramonės atstovus ir 
kompetentingas valdžios institucijas steigti 
forumus, pvz., Pasaulio pramonės 
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reagavimo grupę1 ir Naftos išsiliejimo ir 
prevencijos reagavimo grupę2, kad būtų 
pritaikyta patirtis, įgyta įvykus nelaimei; 
kadangi dauguma iš šių iniciatyvų jau 
davė konkrečių rezultatų,

Or. en

Pakeitimas 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C e konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ce. kadangi 2007 m. nacionalinės naftos 
bendrovės išgavo 52 proc. pasaulio naftos 
ir kontroliavo 88 proc. patvirtintų naftos 
atsargų; kadangi jų svarba, palyginti su 
tarptautinių naftos bendrovių svarba, 
labai sparčiai didėja,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C f konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cf. kadangi iš turimų duomenų matyti, 
kad atskyrus licencijų išdavimą ir 
sveikatos bei saugos vertinimus galima 
išvengti bet kokių interesų konfliktų ar 
tikslų supainiojimo,

Or. en

                                               
1 angl. Global Industry Response Group, GIRG.
2 angl. Oil Spill response group, OSPRAG.



AM\864968LT.doc 11/67 PE462.887v01-00

LT

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C g konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cg. kadangi nacionalinės reguliavimo 
institucijos, prieš išduodamos licencijas ir 
suteikdamos galutinius leidimus pradėti 
gręžti, privalo įvertinti finansinius 
pajėgumus, taip užtikrindamos 
pakankamą lėšų kiekį, įskaitant iš trečiųjų 
šalių draudimo ir bendruomeninių fondų 
gaunamas lėšas,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C h konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ch. kadangi jau įsteigta įvairių 
tarptautinių forumų, įskaitant Šiaurės 
jūros atvirosios jūros valdžios institucijų 
forumą1, kuriuose reguliavimo institucijos 
gali keistis geriausia patirtimi,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C i konstatuojamoji dalis (nauja)

                                               
1 angl. North-Sea Offshore Authorities forum, NSOAF.



PE462.887v01-00 12/67 AM\864968LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ci. kadangi Europos Komisija ES vardu 
jau yra OSPAR1 – regioninės konvencijos 
dėl Šiaurės Rytų Atlanto jūrinės aplinkos 
apsaugos –susitariančioji šalis,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C j konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cj. kadangi jau sukurta pranešimų apie 
nelaimes priemonių, įskaitant, inter alia, 
Šiaurės Rytų Atlanto jūrinės apsaugos 
komisijos metinę ataskaitą apie nuotėkius, 
išsiliejimus ir išmetamuosius teršalus, o 
nereguliavimo kanalais, pvz., Šiaurės 
jūros atvirosios jūros valdžios institucijų 
forumo „saugos biuleteniais“, galima 
skleisti patirtį, įgytą įvykus tokiems 
įvykiams,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C k konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ck. kadangi daugelyje esamų susitarimų, 
pvz., susitarime dėl atviroje jūroje 

                                               
1 OSPAR konvencija yra dabartinė teisinė priemonė, kuria vadovaujamasi plėtojant tarptautinį 
bendradarbiavimą dėl Šiaurės Rytų Atlanto jūrinės aplinkos apsaugos.
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bendradarbiaujančių pagalbos tarnybų1, 
jau išsamiai apibūdintos tarptautinio 
reagavimo į tarptautinės reikšmės naftos 
išsiliejimą procedūros;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C l konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cl. kadangi ES Mašinų direktyvos 
nuostatos apskritai taikomos naftos ir 
dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje 
įrenginiuose esančiai įrangai, bet 
netaikomos mobiliesiems gręžimo atviroje 
jūroje įrenginiams ir juose esančiai 
įrangai,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C m konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cm. kadangi Europos jūrų saugumo 
agentūra jau teikia Europos Komisijai 
techninę pagalbą rengiant ir įgyvendinant 
ES teisės aktus dėl jūrų saugumo, be to, 
jai pavesta atlikti operacijų valdymo 
užduotis reagavimo į taršą nafta, 
palydovinės stebėsenos ir tolimojo laivų 

                                                                                                                                                  
1 Atviroje jūroje bendradarbiaujančios pagalbos tarnybos (angl.  Offshore Cooperative Emergency Services, 
OCES) vienija Danijos, Vokietijos, Airijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės nacionalines 
asociacijas.
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identifikavimo bei sekimo srityse,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C n konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cn. kadangi jau patvirtinta nemažai 
tarptautinių teisės aktų ir konvencijų, 
kuriomis reglamentuojama jūrų sritis, 
įskaitant Europos vandenis,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C o konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Co. kadangi atsakomybė už bet kokios 
išsiliejusios naftos pašalinimą ir žalos 
atlyginimą grindžiama Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsniu, 
kuriuo nustatytas principas „teršėjas 
moka“ ir kurį atspinti antriniai teisės 
aktai, pvz., Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyva ir Atliekų direktyva,

Or. en

Pakeitimas 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C p konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Cp. kadangi Šiaurės jūroje jau įdiegta 
savanoriška atlyginimo už taršą nafta 
sistema,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pabrėžia, kad licencijų ir kitų leidimų, 
reikalingų angliavandenilių ištekliams 
žvalgyti ir išgauti, išdavimas yra valstybių 
narių išimtinė teisė ir kad suinteresuotosios 
valstybės narės savo nuožiūra gali laikinai 
sustabdyti tokią veiklą;

1. pripažįsta, kad licencijų ir kitų leidimų, 
reikalingų angliavandenilių ištekliams 
žvalgyti ir išgauti, išdavimas yra valstybių 
narių išimtinė teisė ir kad suinteresuotosios 
valstybės narės savo nuožiūra gali laikinai 
sustabdyti tokią veiklą; tačiau pabrėžia, 
kad licencijų išdavimo procedūros turi 
atitikti tam tikrus bendrus ES kriterijus ir 
pažymi, kad valstybės narės, išduodamos 
leidimus angliavandenilių ištekliams 
žvalgyti ir išgauti, turėtų taikyti 
atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 32
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad vienos valstybės narės 
atviroje jūroje atliekamos gręžimo 



PE462.887v01-00 16/67 AM\864968LT.doc

LT

operacijos gali turėti didelį poveikį kitoms 
valstybėms narėms, todėl mano, kad 
gręžimo darbai būtinai turi atitikti saugos 
kriterijus;

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. todėl tvirtai laikosi nuomonės, kad 
visos naujos giliavandenio naftos gręžimo 
veiklos visuose ES vandenyse 
sustabdymas būtų neproporcingas atsakas 
į būtinybę visoje ES užtikrinti aukštus 
saugos standartus;

Or. en

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia, kad kiekvienos valstybės narės 
teisėkūros ir reguliavimo sistemoje turėtų 
būti naudojamas „saugos įrodymų“ 
metodas;

2. pabrėžia, kad pagal kiekvienos valstybės 
narės teisėkūros ir reguliavimo sistemą
privalu užtikrinti, kad visi veiklos 
vykdytojai pateiktų rizika pagrįstų, 
konkrečiai teritorijai pritaikytų „saugos 
įrodymų“, kuriais jie atitinkamoms 
sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos 
institucijoms visapusiškai patvirtintų, kad 
atsižvelgta į visus su konkrečia teritorija 
siejamus ir kitus pavojus, kad imtasi 
griežtų apsaugos ir skaidrumo priemonių, 
kad įdiegtos kontrolės priemonės ir kad 
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nepriklausomi ekspertai nustatytais 
terminais tikrina kiekvieną įrenginį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia, kad kiekvienos valstybės narės 
teisėkūros ir reguliavimo sistemoje turėtų 
būti naudojamas „saugos įrodymų“ 
metodas;

2. pabrėžia, kad pagal kiekvienos valstybės 
narės teisėkūros ir reguliavimo sistemą
privalu užtikrinti, kad visi veiklos 
vykdytojai pateiktų rizika pagrįstų, 
konkrečiai teritorijai pritaikytų „saugos 
įrodymų“, kuriais jie atitinkamoms 
nacionalinėms sveikatos, saugos ir 
aplinkos apsaugos institucijoms 
visapusiškai patvirtintų, kad atsižvelgta į 
visus su konkrečia teritorija siejamus ir 
kitus pavojus ir kad kiekvienam įrenginiui 
įdiegtos kontrolės priemonės;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad saugos įrodymų 
dokumentai turi būti patvirtinti prieš 
prasidedant kiekvienai operacijai ir 
peržiūrimi bent kartą per penkerius 
metus; pažymi, kad reikia patvirtinti bet 
kokius pakeitimus, taip užtikrinant, kad 
saugumo įrodymai išliktų aktualiu ir
tobulinamu dokumentu;

3. pabrėžia, kad pagal visų valstybių narių 
teisėkūros ir reguliavimo sistemas turėtų 
būti patvirtinta griežta tvarka, suderinta 
su dabartine geriausia patirtimi, kai 
teikiant visus pasiūlymus dėl gręžimo 
pateikiami saugos įrodymų dokumentai, 
kurie turi būti patvirtinti prieš prasidedant 
kiekvienai operacijai, įskaitant 
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nepriklausomų trečiųjų šalių atliekamas 
tikrinimo procedūras ir reguliarias 
patikras; pabrėžia, kad prieš pradedant 
gręžti atliekami kontroliniai patikrinimai 
padės toliau užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į visą riziką ir kad ji būtų 
mažinama;

Or. en

Pakeitimas 37
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad saugos įrodymų 
dokumentai turi būti patvirtinti prieš 
prasidedant kiekvienai operacijai ir 
peržiūrimi bent kartą per penkerius metus; 
pažymi, kad reikia patvirtinti bet kokius 
pakeitimus, taip užtikrinant, kad saugumo 
įrodymai išliktų aktualiu ir tobulinamu 
dokumentu;

3. pabrėžia, kad saugos įrodymų 
dokumentai turi būti patvirtinti prieš 
prasidedant kiekvienai operacijai ir 
peržiūrimi bent kartą per penkerius metus; 
pažymi, kad taip pat reikia patvirtinti bet 
kokius pakeitimus, taip užtikrinant, kad 
saugumo įrodymai išliktų aktualiu ir 
tobulinamu dokumentu ir kad saugos 
įrodymų įgyvendinamumas būtų 
užtikrinamas atliekant išsamias patikras;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. ragina užtikrinti, kad visi saugos 
įrodymai išliktų aktualiu ir tobulinamu 
dokumentu, kad atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
turėtų tvirtinti esminius techninius ar 
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įrenginių pakeitimus ir kad visi saugos 
įrodymai būtų peržiūrimi bent kartą per 
penkerius metus, įskaitant nepriklausomų 
reguliavimo institucijų atliekamą 
peržiūrą; pažymi, kad į saugos įrodymus 
privalu įtraukti visas vietoje atliekamas 
procedūras ir turimus įrenginius, kuriais 
galima naudotis įvykus sprogimams;

Or. en

Pakeitimas 39
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės 
aktas gali sukelti dabartinių sistemų 
tinklo destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

Išbraukta.

Or. lt

Pakeitimas 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės 
aktas gali sukelti dabartinių sistemų 
tinklo destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės 
aktas gali sukelti dabartinių sistemų 
tinklo destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

4. mano, kad reikėtų užtikrinti aukštesnį 
aplinkos, Europos piliečių ir ES pramonės 
saugos lygį ir kad paprastesnė teisės aktų 
sistema ir vienodų sąlygų užtikrinimas 
būtų naudingi atitinkamoms pramonės 
šakoms; ragina Komisiją ir valstybes 
nares persvarstyti pažangiausią žvalgymo 
ir gavybos atviroje jūroje praktiką ir 
pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima 
patobulinti teisės aktų sistemą;

Or. ro

Pakeitimas 42
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės 
aktas gali sukelti dabartinių sistemų 
tinklo destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

4. mano, kad turint omenyje būtinybę 
vengti tvirtinti bet kokius naujus teisės 
aktus, dėl kurių silpnėtų esamos valstybių 
narių sistemos, reikėtų visapusiškai 
išnaudoti tvirtesnio ES vaidmens teikiamą 
papildomą naudą; pripažįsta, kad jau 
veikia sistemų tinklas, kad yra geriausios 
patirties pavyzdžių ir kad tvirtinant bet 
kokius naujus konkrečius ES teisės aktus 
nederėtų pažeisti galiojančių teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad naujas konkretus ES teisės 
aktas gali sukelti dabartinių sistemų tinklo 
destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo;

4. pripažįsta, kad jau veikia sistemų 
tinklas ir kad yra geriausios patirties 
pavyzdžių, mano, kad naujas konkretus ES 
teisės aktas gali sukelti dabartinių sistemų 
tinklo destabilizaciją, o tai atitolintų nuo 
pasitvirtinusio saugumo įrodymų metodo, 
be to, nauju ES teisės aktu neturi būti 
siekiama dubliuoti esamos geriausios 
patirties ar jai pakenkti;

Or. en

Pakeitimas 44
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. mano, būtina peržiūrėti Europoje 
atliekamo žvalgymo ir gavybos atviroje 
jūroje teisinę sistemą ir padaryti ją 
nuoseklesnę, užtikrinant visose valstybėse 
narėse vienodus aukšto lygio saugos 
standartus, nelaimių prevenciją, 
reagavimą į katastrofas ir atsakomybę;

Or. lt

Pakeitimas 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. remia Komisijos siekį padidinti 5. remia Komisijos siekį padidinti 
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būtiniausius ES taikomus standartus; mano, 
kad visuose teisės aktuose turėtų būti 
aptariami saugos ir aplinkos apsaugos 
klausimai;

būtiniausius ES taikomus standartus; mano, 
kad visuose teisės aktuose turėtų būti 
aptariami saugos ir aplinkos apsaugos 
klausimai, o vykdant bet kokią su naftos ir 
dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje
siejamą veiklą – taikomi aukščiausi 
saugos ir aplinkos apsaugos standartai; 
ragina ES, siekiant užtikrinti aukštesnį 
koordinavimo lygį, įdiegti nepriklausomos 
trečiosios šalies mechanizmą; 
rekomenduoja paskirti Europos jūrų 
saugumo agentūrą atsakingą už šio 
vaidmens atlikimą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. remia Komisijos siekį padidinti 
būtiniausius ES taikomus standartus; mano, 
kad visuose teisės aktuose turėtų būti 
aptariami saugos ir aplinkos apsaugos 
klausimai;

5. remia Komisijos siekį padidinti 
būtiniausius ES taikomus standartus; mano, 
kad visuose teisės aktuose turėtų būti 
aptariami saugos ir aplinkos apsaugos 
klausimai, o vykdant bet kokią su naftos ir 
dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje
siejamą veiklą – taikomi aukščiausi 
saugos ir aplinkos apsaugos standartai;

Or. en

Pakeitimas 47
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. remia Komisijos siekį padidinti 5. remia Komisijos siekį, susitarus su 
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būtiniausius ES taikomus standartus; mano, 
kad visuose teisės aktuose turėtų būti 
aptariami saugos ir aplinkos apsaugos 
klausimai;

valstybėmis narėmis, padidinti būtiniausius 
ES taikomus standartus; mano, kad visuose 
teisės aktuose turėtų būti aptariami saugos 
ir aplinkos apsaugos klausimai;

Or. it

Pakeitimas 48
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad prieš išduodant 
licencijas atliekamose vertinimo 
procedūrose būtina nustatyti griežtus 
aplinkos apsaugos kriterijus; pažymi, kad 
angliavandenilių žvalgymo atviroje jūroje 
veikla turi didelį neigiamą poveikį jūrų 
gyvūnijai; todėl ragina išplėsti 
PAV direktyvos nuostatas, kad jos būtų 
taikomos ir šiai veiklai;

Or. en

Pakeitimas 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad teisės aktų veiksmingumas 
visiškai priklauso nuo atitinkamų 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijos;

6. tačiau įspėja, kad teisės aktų 
veiksmingumas visiškai priklauso nuo 
atitinkamų Europos ir nacionalinių 
valdžios institucijų bei įstaigų 
kompetencijos įgyvendinti, valdyti ir 
vykdyti atitinkamus teisės aktus; mano, 
kad siekiant užtikrinti, jog valstybių narių 
valdžios institucijos laikytųsi nustatytų 
reikalavimų, Komisija turėtų atlikti 
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svarbų vaidmenį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad teisės aktų veiksmingumas 
visiškai priklauso nuo atitinkamų 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijos;

6. tačiau įspėja, kad teisės aktų 
veiksmingumas visiškai priklauso nuo 
atitinkamų Europos ir nacionalinių 
valdžios institucijų bei įstaigų 
kompetencijos įgyvendinti, valdyti ir 
vykdyti atitinkamus teisės aktus; mano, 
kad Komisija, užtikrindama, kad valstybių 
narių valdžios institucijos laikytųsi 
nustatytų reikalavimų, turėtų budri;

Or. en

Pakeitimas 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad teisės aktų veiksmingumas 
visiškai priklauso nuo atitinkamų 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijos;

6. pabrėžia, kad teisės aktų veiksmingumas 
visiškai priklauso nuo atitinkamų 
nacionalinių valdžios institucijų teisės aktų 
įgyvendinimo kokybės; pripažįsta, kad 
stebėsena ir koordinavimas ES lygmeniu 
padeda suderinti visų ES regionų 
metodus;

Or. en
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Pakeitimas 52
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia nuolatinės, įvairios ir 
kruopščios patikros svarbą, kurią atliktų 
išmokyti, su vietos sąlygomis susipažinę 
specialistai; pabrėžia, kad ištekliai yra 
riboti, jeigu tenka samdyti patyrusius 
inspektorius; pažymi, kad veiklos 
vykdytojo patikros sistemą turi tikrinti 
trečioji šalis;

7. pabrėžia nuolatinių, įvairių ir kruopščių
patikrų svarbą, kurias atliktų išmokyti, su 
vietos sąlygomis susipažinę specialistai; 
pabrėžia, kad ištekliai yra riboti, jeigu 
tenka samdyti patyrusius inspektorius; 
pažymi, kad veiklos vykdytojo patikros 
sistemą turi tikrinti trečioji šalis; pabrėžia 
nacionalinių valdžios institucijų 
nepriklausomumo ir skaidraus galimų 
interesų konfliktų, kurių inspektoriams 
kyla dėl galimų būsimų darbdavių, 
nagrinėjimo svarbą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia nuolatinės, įvairios ir 
kruopščios patikros svarbą, kurią atliktų 
išmokyti, su vietos sąlygomis susipažinę 
specialistai; pabrėžia, kad ištekliai yra 
riboti, jeigu tenka samdyti patyrusius 
inspektorius; pažymi, kad veiklos 
vykdytojo patikros sistemą turi tikrinti 
trečioji šalis;

7. pabrėžia nuolatinių, įvairių ir kruopščių
patikrų svarbą, kurias atliktų 
nepriklausomi, išmokyti ir su vietos 
sąlygomis susipažinę specialistai; mano, 
kad veiklos vykdytojo patikros sistemas 
taip pat turi tikrinti trečioji šalis; palaiko 
pastangas, kurių jau ėmėsi tam tikros 
valstybės narės, siekdamos atlikti daugiau 
kruopščių patikrų;

Or. en
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Pakeitimas 54
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia nuolatinės, įvairios ir 
kruopščios patikros svarbą, kurią atliktų 
išmokyti, su vietos sąlygomis susipažinę 
specialistai; pabrėžia, kad ištekliai yra 
riboti, jeigu tenka samdyti patyrusius 
inspektorius; pažymi, kad veiklos 
vykdytojo patikros sistemą turi tikrinti 
trečioji šalis;

7. pabrėžia nuolatinių, įvairių ir kruopščių
patikrų svarbą, kurias atliktų išmokyti, su 
vietos sąlygomis susipažinę specialistai; 
pabrėžia, kad ES ir valstybių narių 
lygmeniu reikia toliau remti labiau 
kvalifikuotos patikros tinklo kūrimą ir į jį 
daugiau investuoti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad patyrusių inspektorių 
samdos ištekliai yra riboti, ir ragina ir 
toliau investuoti į labiau kvalifikuotos 
patikros tinklo visose valstybėse narėse 
kūrimą; ragina Komisiją išnagrinėti, kaip 
būtų galima padėti valstybėms narėms 
steigti savo inspekcijas;

Or. en

Pakeitimas 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b. nusprendus tvirtinti bet kokius 
galimus ES produktų teisės aktų išplėtimo 
pakeitimus, kurie būtų taikomi atviroje 
jūroje naudojamiems įrenginiams, reikėtų 
pripažinti sparčią technologijų pažangą, o 
pernelyg griežtai reglamentuojamos 
specifikacijos gali greitai tapti 
nereikalingos; vis dėlto visa atviroje jūroje 
naudojamų įrenginių įranga turi atitikti 
visus ES standartus, kaip nustatyta 
esamuose ir būsimuose teisės aktuose, 
kuriais reglamentuojamas pramonės 
mašinų ir cheminių medžiagų 
naudojimas, pvz., Direktyvų 2003/105/EB 
ir 2006/42/EB nuostatas tais atvejais, kai 
jos taikytinos;

Or. en

Pakeitimas 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b. nusprendus tvirtinti bet kokius 
galimus ES produktų teisės aktų išplėtimo 
pakeitimus, kurie būtų taikomi atviroje 
jūroje naudojamiems įrenginiams, reikėtų 
pripažinti, kad, atsižvelgiant į sparčią 
technologijų pažangą, pernelyg griežtai 
reglamentuojamos specifikacijos gali 
greitai tapti nereikalingos;

Or. en

Pakeitimas 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti veiksmingą tarpusavio 
bendradarbiavimą ir, pasinaudojus 
Europos jūrų saugumo agentūros 
kompetencija, įsteigti ES „patikrų atlikėjų 
kontrolės“ sistemą;

Or. en

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės;

8. pažymi, kad veiklos vykdytojo patikros 
sistemas turi tikrinti trečioji šalis; 
pripažįsta, kad esama nemažų ateities 
galimybių, susijusių su didele Europos 
jūrų saugumo agentūros patirtimi naftos 
įrenginių avarijų prevencijos ir veiklos 
stebėsenos bei sekimo srityse, ir kad ES 
lygmeniu atliekamos laivų patikros ir 
auditas turi būti išplėsti ir atliekami 
atviroje jūroje esančiose naftos ir dujų 
gavybos platformose; ragina Komisiją 
ištirti, ar Europos atviroje jūroje 
vykdomos veiklos reguliavimo institucija, 
suburdama nacionalines reguliavimo 
institucijas (kaip Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) 
telekomunikacijų sektoriuje), galėtų duoti 
pridėtinės vertės ir padėti geriau 
įgyvendinti aukščiausius aplinkos 
apsaugos ir saugos standartus visoje ES 
neeikvojant ir taip ribotų šios srities 
žmogiškųjų išteklių;

Or. en
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Pakeitimas 60
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės;

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės; ragina 
Komisiją ištirti, ar Europos atviroje jūroje 
vykdomos veiklos reguliavimo institucija, 
suburdama nacionalines reguliavimo 
institucijas (kaip Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) 
telekomunikacijų sektoriuje), galėtų duoti 
pridėtinės vertės ir padėti geriau 
įgyvendinti aukščiausius aplinkos 
apsaugos ir saugos standartus visoje ES 
neeikvojant ir taip ribotų šios srities 
žmogiškųjų išteklių;

Or. en

Pakeitimas 61
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės;

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs 
pakankamai pridėtinės vertės; ragina 
Komisiją įvertinti galimybę įsteigti 
Europos instituciją, kuri nustatytų ir 
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prižiūrėtų visos ES gręžimo, gręžimo 
atviroje jūroje ir netradicinių 
angliavandenių šaltinių saugos 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 62
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs
pakankamai pridėtinės vertės;

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ gali nesukurti
pakankamai pridėtinės vertės; vis dėlto 
reikėtų visoje ES koordinuoti duomenų 
rinkimą, dalijimąsi geriausia patirtimi ir 
reagavimą į nelaimes;

Or. en

Pakeitimas 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ nesukurs
pakankamai pridėtinės vertės;

8. yra susirūpinęs, kad siekiant įrodyti 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ribotų reguliavimo išteklių 
išeikvojimą, ES lygmeniu veikiantis 
„patikrų atlikėjų tikrintojas“ gali nesukurti
pakankamai pridėtinės vertės; vis dėlto 
rinkti duomenis, dalytis geriausia 
patirtimi ir koordinuoti reagavimą į 
nelaimes reikėtų ES lygmeniu;
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Or. en

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pripažįsta, kad valstybės narės, kurios 
turi mažiau patirties atliekant operacijas, 
galėtų pasiekti masto ekonomiją, jeigu 
bendrai dalytųsi inspekcijų teikiamomis 
paslaugomis;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pripažįsta, kad valstybės narės, kurios 
turi mažiau patirties atliekant operacijas, 
galėtų pasiekti masto ekonomiją, jeigu 
bendrai dalytųsi inspekcijų teikiamomis 
paslaugomis;

9. pripažįsta, kad atliekant kai kurias 
mažesnio masto operacijas valstybės narės 
gali siekti masto ekonomijos, kad galėtų 
dalytis inspekcijų teikiamomis 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 66
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pripažįsta, kad valstybės narės, kurios 9. pripažįsta, kad valstybės narės gali 
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turi mažiau patirties atliekant operacijas, 
galėtų pasiekti masto ekonomiją, jeigu 
bendrai dalytųsi inspekcijų teikiamomis 
paslaugomis;

pasiekti masto ekonomiją, jeigu bendrai 
dalytųsi inspekcijų teikiamomis 
paslaugomis;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Informacijos ir geriausios patirties mainai Prevencija, informacijos ir geriausios 
patirties mainai

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja) (po 2 paantraštės)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
pradėti rengti bendrus ES ir Šiaurės jūros 
atvirosios jūros valdžios institucijų 
forumo susitikimus kaip galimybę visoje 
Bendrijoje keistis geriausia patirtimi; 
pabrėžia, kad dalyviai turėtų vertinti šiuos 
susitikimus;

Or. en

Pakeitimas 69
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad aplink Viduržemio, Baltijos 
ir Juodąją jūras įsikūrusiose valstybėse 
narėse turėtų būti sukurti forumai, panašūs 
į Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. North Sea 
Offshore Authorities Forum, NSOAF), 
veikiantį Šiaurės jūros regione;

10. pabrėžia regionų iniciatyvų, kaip 
pirmos pakopos daugiašalių veiksmų, 
svarbą ir mano, kad aplink Viduržemio, 
Baltijos ir Juodąją jūras įsikūrusiose 
valstybėse narėse turėtų būti sukurti 
forumai, panašūs į Šiaurės jūros atvirosios 
jūros valdžios institucijų forumą 
(angl. North Sea Offshore Authorities 
Forum, NSOAF), veikiantį Šiaurės jūros 
regione, kurie prižiūrėtų būtiniausių 
sveikatos ir saugos standartų patvirtinimą 
ir veiksmingą laikymąsi; atsižvelgdamas į 
tai pritaria Komisijos iniciatyvai įsteigti 
Viduržemio jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. Mediterranean 
Offshore Authorities Forum (MOAF) ir 
skatina ES nepriklausančias valstybes 
jame dalyvauti;

Or. en

Pakeitimas 70
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad aplink Viduržemio, Baltijos 
ir Juodąją jūras įsikūrusiose valstybėse 
narėse turėtų būti sukurti forumai, panašūs 
į Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. North Sea 
Offshore Authorities Forum, NSOAF), 
veikiantį Šiaurės jūros regione;

10. pabrėžia regionų iniciatyvų, kaip 
pirmos pakopos daugiašalių veiksmų, 
svarbą ir mano, kad aplink Viduržemio, 
Baltijos ir Juodąją jūras įsikūrusiose 
valstybėse narėse turėtų būti sukurti 
forumai, panašūs į Šiaurės jūros atvirosios 
jūros valdžios institucijų forumą 
(angl. North Sea Offshore Authorities 
Forum, NSOAF), veikiantį Šiaurės jūros 
regione, kurie prižiūrėtų būtiniausių 
saugos standartų patvirtinimą ir 
veiksmingą laikymąsi; atsižvelgdamas į tai 
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pritaria Komisijos iniciatyvai įsteigti 
Viduržemio jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. Mediterranean 
Offshore Authorities Forum (MOAF) ir 
skatina ES nepriklausančias valstybes 
jame dalyvauti;

Or. en

Pakeitimas 71
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. mano, kad aplink Viduržemio, Baltijos 
ir Juodąją jūras įsikūrusiose valstybėse 
narėse turėtų būti sukurti forumai, panašūs 
į Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. North Sea 
Offshore Authorities Forum, NSOAF), 
veikiantį Šiaurės jūros regione;

10. mano, kad aplink Viduržemio, Baltijos 
ir Juodąją jūras įsikūrusiose valstybėse 
narėse turėtų būti sukurti forumai, panašūs 
į Šiaurės jūros atvirosios jūros valdžios 
institucijų forumą (angl. North Sea 
Offshore Authorities Forum, NSOAF), 
veikiantį Šiaurės jūros regione; Europos 
Sąjungai nustatomuose standartuose ir 
normose turi būti atsižvelgiama į 
ekologinius angliavandenilių žvalgymo 
trečiųjų valstybių teritorijose aspektus;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pripažįsta, kad skirtingose jūros 
srityse sąlygos skiriasi, tačiau mano, kad 
siekiant ES lygmeniu užtikrinti geriausią 
patirtį, tam tikrais atvejais regionų 
iniciatyvos turėtų būti koordinuojamos 
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forumų lygmeniu; pabrėžia, kad 
Komisijos vaidmuo šiuose forumuose 
turėtų būti svarbus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10b. palankiai vertina Tarptautinės naftos 
ir dujų gamintojų asociacijos sprendimą 
po Meksikos įlankoje kilusios nelaimės 
įsteigti Pasaulio pramonės reagavimo 
grupę (angl. GIRG); primygtinai ragina 
jų narius skaidriai dalytis informacija ir 
bendradarbiauti su valdžios 
institucijomis;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pripažįsta, kad darbuotojų 
bendradarbiavimo programomis 
prisidedama prie saugos stiprinimo; pritaria 
tvirtiems pramonės šakų, darbuotojų ir 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ryšiams ir bendroms 
iniciatyvoms sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos srityse;

11. pabrėžia, kad darbuotojų 
bendradarbiavimo programomis 
prisidedama prie saugos stiprinimo; pritaria 
tvirtiems pramonės šakų, darbuotojų ir 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų ryšiams ir bendroms 
iniciatyvoms sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos srityje;

Or. en
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Pakeitimas 75
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. ragina pramonės atstovus savo 
organizacijose – ir atviroje jūroje, ir 
biuruose – įgyvendinti tikros saugos 
kultūrą; todėl skatina visiems 
darbuotojams ir darbdaviams reguliariai 
organizuoti mokymo programas;

Or. en

Pakeitimas 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. palankiai vertina tarptautines 
kompetentingų valdžios institucijų 
darbuotojų apsikeitimo programas;

12. palankiai vertina tarptautines 
kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų darbuotojų apsikeitimo 
programas ir prašo Komisijos bei valstybių 
narių pasiūlyti jų skatinimo iniciatyvų;

Or. en

Pakeitimas 77
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. palankiai vertina tarptautines 
kompetentingų valdžios institucijų 

12. palankiai vertina tarptautines 
kompetentingų nacionalinės valdžios 
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darbuotojų apsikeitimo programas; institucijų darbuotojų apsikeitimo ir 
bendras mokymo programas;

Or. en

Pakeitimas 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina pramonės atstovus vadovautis 
geriausia patirtimi, susijusia su atstovais 
saugos klausimais, kaip pavyzdį imant 
Norvegiją, kur saugos komitetai gali 
išrinkti atstovą saugos klausimais, kuris 
visais veiklos ir sprendimų priėmimo 
proceso lygmenimis dalyvauja sprendžiant 
saugos klausimus;

Or. en

Pakeitimas 79
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina pramonės atstovus vadovautis 
geriausia patirtimi, susijusia su atstovais 
saugos klausimais;

Or. en

Pakeitimas 80
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. remia didesnes pastangas dalijantis 
geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, 
procedūrų taikymo ir nelaimių srityse;

13. remia didesnes pastangas valstybėms 
narėms dalijantis geriausia patirtimi 
reguliavimo, standartų, procedūrų taikymo 
ir nelaimių srityse, įskaitant veiklos saugos 
ir aplinkos apsaugos sistemas, rizikos 
valdymą, reagavimo tvarką ir t. t.;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. remia didesnes pastangas dalijantis 
geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, 
procedūrų taikymo ir nelaimių srityse;

13. remia didesnes pastangas dalijantis 
geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, 
procedūrų taikymo ir pranešimų apie 
nelaimes teikimo bei jų valdymo srityse;

Or. en

Pakeitimas 82
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. remia didesnes pastangas dalijantis 
geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, 
procedūrų taikymo ir nelaimių srityse;

13. remia didesnes pastangas dalijantis 
geriausia patirtimi reguliavimo, standartų, 
procedūrų taikymo ir reagavimo į nelaimes 
srityse;

Or. ro
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Pakeitimas 83
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti ir dalytis 
pranešimo apie įvykius informacija –
tinkamai atsižvelgiant į komerciniu 
požiūriu svarbius klausimus, siekiant
pritaikyti įgytą patirtį;

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti ir dalytis 
informacija, gauta iš pranešimo apie 
įvykius, tinkamai atsižvelgiant į 
komerciniu požiūriu svarbius klausimus, 
kad būtų galima pritaikyti įgytą patirtį; šia 
informacija turėtų būti dalomasi kuo 
greičiau įvykus įvykiui, o ši informacija, 
inter alia, turėtų atspindėti su 
darbuotojais susijusius įvykius, mašinų 
gedimus, angliavandenilių išleidimą į 
aplinką ir kitus nerimą keliančius įvykius;

Or. en

Pakeitimas 84
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti ir dalytis
pranešimo apie įvykius informacija –
tinkamai atsižvelgiant į komerciniu 
požiūriu svarbius klausimus – siekiant
pritaikyti įgytą patirtį;

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti pranešimo 
apie įvykius informaciją, ja dalytis ir ją 
skelbti viešai – tinkamai atsižvelgiant į 
komerciniu požiūriu svarbius klausimus –
kad būtų galima pritaikyti įgytą patirtį ir 
informuoti visuomenę;

Or. en
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Pakeitimas 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti ir dalytis 
pranešimo apie įvykius informacija –
tinkamai atsižvelgiant į komerciniu 
požiūriu svarbius klausimus – siekiant 
pritaikyti įgytą patirtį;

15. ragina kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas palyginti ir dalytis 
pranešimo apie įvykius informacija, 
siekiant pritaikyti įgytą patirtį;

Or. en

Pakeitimas 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina valstybes nares imtis 
iniciatyvos „Žinios apie jūras 2020 m.“ 
dokumente siūlomų veiksmų, kad būtų 
sukurta atvira dalijimosi informacija apie 
vandens storymės ir jūrų dugno būklę 
sistema; primygtinai ragina pramonės 
įmones skirti pakankamai išteklių šiam 
tikslui pasiekti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 b dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15b. pripažįsta, kad esamos praktikos ir 
pranešimų apie įvykius sutelkimas ir 
papildomas koordinavimas galėtų padėti 
visoje ES užtikrinti skaidrumą ir 
nuoseklumą; palankiai vertina 
tarptautines iniciatyvas, įskaitant G-20 
šalių darbo grupės iniciatyvas, kuriomis 
siekiama padėti pasaulio mastu užtikrinti 
plačią žinių apie įvykius sklaidą ir imtis 
bet kokių būtinų taisomųjų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 88
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. mano, kad Komisija turėtų įvertinti 
įvairių esamų informacinių kanalų 
veiksmingumą, racionalizacijos poreikį ir 
(arba) poreikį kurti naujas tarptautines 
sistemas, tinkamai atsižvelgiant į vėlesnę 
administracinę naštą;

16. pripažįsta, kad esamos praktikos ir
pranešimų apie įvykius sutelkimas ir 
papildomas koordinavimas ES lygmeniu 
galėtų padėti visoje ES užtikrinti 
skaidrumą ir nuoseklumą, kad būtų 
galima pritaikyti įgytą patirtį; šia 
informacija turėtų būti dalomasi kuo 
greičiau įvykus nelaimei, o ši informacija, 
inter alia, turėtų atspindėti su 
darbuotojais susijusius įvykius, mašinų 
gedimus, angliavandenilių išleidimą į
aplinką ir kitus nerimą keliančius įvykius;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
partneriais ir kaimynais ir sukurti 
specialią sistemą, skirtą bet kokioms 
Arkties regione atliekamoms operacijoms, 
ypač daug dėmesio skiriant tokioje 
pažeidžiamoje ir išskirtinėje aplinkoje 
atviroje jūroje vykdomos veiklos tvarumui 
ir būtinybei;

Or. en

Pakeitimas 90
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia skirtumą tarp licencijavimo ir 
leidimo gręžti; nurodo, kad licencijos 
turėtoja nebūtinai turi būti gręžimo 
bendrovė; mano, kad išdavus licenciją ir
prieš pradedant gręžti turėtų būti atliekami 
kontroliniai patikrinimai;

17. pabrėžia skirtumą tarp gręžimo 
licencijos ir eksploatavimo licencijos 
išdavimo veiklos vykdytojams; nurodo, kad 
licencijos turėtoja, vykdanti eksploatavimo 
darbus, nebūtinai turi būti gręžimo 
bendrovė; mano, kad išdavus licenciją¸ dar
prieš pradedant gręžti 
bendradarbiaujančiai firmai, turinčiai 
atskirą licenciją vykdyti šią veiklą, turėtų 
būti taikomi kontroliniai kriterijai, kuriais 
ribojamas licencijų išdavimas;

Or. pl

Pakeitimas 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia skirtumą tarp licencijavimo ir 
leidimo gręžti; nurodo, kad licencijos 
turėtoja nebūtinai turi būti gręžimo 
bendrovė; mano, kad išdavus licenciją ir 
prieš pradedant gręžti turėtų būti atliekami 
kontroliniai patikrinimai;

17. pabrėžia skirtumą tarp licencijavimo ir 
leidimo gręžti ir kad licencijos turėtoja 
nebūtinai turi būti gręžimo bendrovė; 
mano, kad išdavus licenciją ir prieš 
pradedant gręžti turėtų būti atliekami 
kontroliniai patikrinimai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. rekomenduoja, kad visose valstybėse 
narėse licencijų išdavimo ir sveikatos bei 
saugos funkcijos būtų atskirtos;

18. rekomenduoja, kad visose valstybėse 
narėse licencijų išdavimo ir sveikatos bei 
saugos funkcijos būtų atskirtos; mano, kad 
siekdama sumažinti interesų konflikto 
riziką Komisija turėtų bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir sukurti bendrus, 
skaidrius ir nešališkus licencijų išdavimo 
kriterijus, kuriuos taikant būtų 
užtikrinamas licencijų išdavimo ir 
sveikatos bei saugos funkcijų atskyrimas;

Or. en

Pakeitimas 93
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad poveikio aplinkai 
vertinimus privalu atlikti prieš išduodant 
licencijas gręžti atviroje jūroje;
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Or. ro

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad išduodant licencijas labai 
svarbu užtikrinti, jog atliekant operacijas 
ir joms pasibaigus būtų laikomasi 
aukščiausio lygio saugos ir aplinkos 
apsaugos standartų, todėl šiuo požiūriu 
labai svarbu skirti deramą dėmesį 
būtinybei tinkamai nutraukti naudoti 
netinkamų įrenginių ir vamzdynų 
infrastruktūros eksploatavimą ir kiek 
įmanoma perdirbti medžiagas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18b. pažymi, kad sensta nemažai ES 
vandenyse esančių įrenginių; palankiai 
vertina pastangas gerinti esamų 
platformų išteklių vientisumą;

Or. en

Pakeitimas 96
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pritaria konkrečiai vietai pritaikytiems 
nepaprastosios padėties planams, kuriuose 
būtų apibrėžtas pavojus, įvertinti galimi 
taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta 
reagavimo strategija ir galimų pagalbinių 
gręžinių gręžimo planai; laikosi nuomonės, 
kad veiklos vykdytojai nepaprastosios 
padėties planus turėtų pateikti ne vėliau 
kaip likus dviem mėnesiams iki darbų 
pradžios ir kad, esant sudėtingiems 
gręžiniams ar sunkioms gręžimo sąlygoms, 
nepaprastosios padėties planai būtų 
įvertinti, pateikti konsultacijoms ir 
patvirtinti tuo pačiu metu, kai atliekamos 
kitos patvirtinimo procedūros (pvz., 
susijusios su aplinka ar gręžinio projektu); 
laikosi nuomonės, kad visais atvejais 
darbai neturi prasidėti nepatvirtinus 
nepaprastosios padėties plano; mano, kad 
tinkamai atsižvelgdamos į duomenų 
apsaugą, kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų skelbti nepaprastosios 
padėties planus;

19. pritaria konkrečiai vietai pritaikytiems 
nepaprastosios padėties planams, kuriuose 
būtų apibrėžtas pavojus, įvertinti galimi 
taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta 
reagavimo strategija ir galimų pagalbinių 
gręžinių gręžimo planai; laikosi nuomonės, 
kad licenciją turintys veiklos vykdytojai 
nepaprastosios padėties planus turėtų 
pateikti ne vėliau kaip likus dviem 
mėnesiams iki darbų pradžios, ir tai būtų 
sąlyga licencijai gauti, ir kad, esant 
sudėtingiems gręžiniams ar sunkioms 
gręžimo sąlygoms, nepaprastosios padėties 
planai būtų įvertinti, pateikti 
konsultacijoms ir patvirtinti tuo pačiu 
metu, kai atliekamos kitos patvirtinimo 
procedūros (pvz., susijusios su aplinka ar 
gręžinio projektu); laikosi nuomonės, kad 
visais atvejais darbai neturi prasidėti 
nepatvirtinus valstybei narei, kurios 
teritorijoje jie bus vykdomi, nepaprastosios 
padėties plano; mano, kad tinkamai 
atsižvelgdamos į duomenų apsaugą, 
kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
skelbti nepaprastosios padėties planus;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pritaria konkrečiai vietai pritaikytiems 
nepaprastosios padėties planams, kuriuose 
būtų apibrėžtas pavojus, įvertinti galimi 
taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta 
reagavimo strategija ir galimų pagalbinių 
gręžinių gręžimo planai; laikosi 
nuomonės, kad veiklos vykdytojai 

19. pritaria konkrečiai vietai pritaikytiems 
nepaprastosios padėties planams, kuriuose 
būtų apibrėžtas pavojus, įvertinti galimi 
taršos šaltiniai ir poveikis, pateikta 
reagavimo strategija ir galimų pagalbinių 
gręžinių gręžimo planai; rekomenduoja, 
kad veiklos vykdytojai nepaprastosios 
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nepaprastosios padėties planus turėtų 
pateikti ne vėliau kaip likus dviem 
mėnesiams iki darbų pradžios ir kad, esant 
sudėtingiems gręžiniams ar sunkioms 
gręžimo sąlygoms, nepaprastosios padėties 
planai būtų įvertinti, pateikti 
konsultacijoms ir patvirtinti tuo pačiu 
metu, kai atliekamos kitos patvirtinimo 
procedūros (pvz., susijusios su aplinka ar 
gręžinio projektu); laikosi nuomonės, kad
visais atvejais darbai neturi prasidėti 
nepatvirtinus nepaprastosios padėties 
plano; mano, kad tinkamai atsižvelgdamos 
į duomenų apsaugą, kompetentingos 
valdžios institucijos turėtų skelbti 
nepaprastosios padėties planus;

padėties planus turėtų pateikti ne vėliau 
kaip likus dviem mėnesiams iki darbų 
pradžios; esant sudėtingiems gręžiniams ar 
sunkioms gręžimo sąlygoms, 
nepaprastosios padėties planai turėtų būti
įvertinti, patvirtinti ir dėl jų turėtų būti 
konsultuojamasi tuo pačiu metu, kai 
atliekamos kitos patvirtinimo procedūros 
(pvz., susijusios su poveikiu aplinkai ar 
gręžinio projektu); visais atvejais darbai 
neturi prasidėti nepatvirtinus 
nepaprastosios padėties plano; 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, tinkamai atsižvelgdamos į 
duomenų apsaugą, turėtų skelbti 
nepaprastosios padėties planus;

Or. en

Pakeitimas 98
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES turi 
prižiūrėti licencijų išdavimo procedūras, 
kad būtų užtikrinamas visose valstybėse 
narėse naudojamų metodų nuoseklumas 
ir sumažinta interesų konflikto rizika;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. rekomenduoja daugiau dėmesio 
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skirti sisteminiams mokymams, ypač 
praktiniam reagavimo į nelaimes 
įrenginių taikymui;

Or. en

Pakeitimas 100
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. ragina valstybes nares parengti, pakeisti 
ar atnaujinti nacionalinius nepaprastosios 
padėties planus, kuriuose būtų detaliai 
nurodyti vadovavimo kanalai ir 
nacionalinių išteklių panaudojimo kartu su 
pramonės ištekliais mechanizmai 
išsiliejimo atveju;

20. ragina valstybes nares parengti, pakeisti 
ar atnaujinti nacionalinius nepaprastosios 
padėties planus, kuriuose būtų detaliai 
nurodyti vadovavimo kanalai ir 
nacionalinių išteklių panaudojimo kartu su 
pramonės ištekliais mechanizmai 
išsiliejimo atveju; ragina valstybes nares 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su ES 
kaimyninėmis šalimis ir parengti regionų 
nepaprastosios padėties planus, kuriuos 
įgyvendinant reikėtų organizuoti bendrus 
mokymus ir dalytis turimais 
nacionaliniais ištekliais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. ragina valstybes nares parengti, pakeisti 
ar atnaujinti nacionalinius nepaprastosios 
padėties planus, kuriuose būtų detaliai 
nurodyti vadovavimo kanalai ir 
nacionalinių išteklių panaudojimo kartu su 
pramonės ištekliais mechanizmai 

20. ragina valstybes nares parengti, pakeisti 
ar atnaujinti nacionalinius nepaprastosios 
padėties planus, kuriuose būtų detaliai 
nurodyti vadovavimo kanalai ir 
nacionalinių išteklių panaudojimo kartu su 
pramonės ištekliais mechanizmai 
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išsiliejimo atveju; išsiliejimo atveju; šiuos planus reikėtų 
perduoti Europos jūrų saugomo 
agentūrai;

Or. en

Pakeitimas 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. siūlo, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros reagavimo ištekliai apimtų ir
atitinkamus pramonės išteklius;
kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje turi 
būti prieinami pakankami ištekliai;

21. siūlo, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros reagavimo ištekliai apimtų visus
atitinkamus viešuosius ir pramonės 
išteklius, kad įvykus didelei nelaimei, jei 
būtina, Europos jūrų saugumo agentūra 
galėtų geriausiai atlikti koordinatoriaus 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. iš naujausių įvykių matyti, kokį 
pavojų naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos 
atviroje jūroje veikla kelia jūrų 
transportui ir jūrų aplinkai. Europos jūrų 
saugumo agentūros reagavimo pajėgumai 
turėtų būti naudojami ir reaguojant į 
tokios veiklos keliamą taršą bei vykdant 
tokios taršos prevenciją;

Or. en
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Pakeitimas 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. siūlo įtvirtinti nuostatą, kad turimi 
visų galimų išsiliejimų ribojimo įrenginiai 
būtų neatsiejama nepaprastosios padėties 
planų dalis ir kad tokie įrenginiai turėtų 
būti sumontuoti netoli įrangos, kad įvykus 
didelei nelaimei juos būtų galima laiku 
panaudoti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21b. primygtinai ragina bendroves ir 
toliau palikti lėšų naujų prevencijos ir 
avarijų sukeltos žalos atlyginimo 
technologijų moksliniams tyrimams ir 
plėtrai; pabrėžia, kad prieš įtraukiant bet 
kokias reagavimo į nelaimes technologijas 
į patvirtintą nepaprastosios padėties 
planą, nepriklausomi specialistai turėtų 
jas ištirti, įvertinti ir suteikti leidimą 
naudoti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21c. palaiko griežtą cheminių tirpiklių 
kontrolę ir tolesnius jų tyrimus, siekiant 
užtikrinti jų tinkamumą naudoti išsiliejus 
naftai ir išvengti poveikio visuomenės 
sveikatai ir aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 107
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21d. siūlo, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros reagavimo ištekliai apimtų 
visus atitinkamus viešuosius ir pramonės 
išteklius, kad įvykus didelei nelaimei, jei 
būtina, Europos jūrų saugumo agentūra 
ar atitinkama kompetentinga nacionalinės 
valdžios institucija galėtų atlikti 
koordinatoriaus vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 108
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pripažįsta, kad pramonės sektoriui 
tenka pagrindinė atsakomybė reaguojant į 
nelaimes; palankiai vertina bendras 
pramonės iniciatyvas kurti, telkti ir 
panaudoti išteklius naftos išsiliejimui 
sustabdyti;

22. siūlo, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros reagavimo ištekliai turėtų 
apimti visus atitinkamus viešuosius ir
pramonės išteklius, kad įvykus didelei 
nelaimei Europos jūrų saugumo agentūra 
galėtų geriausiai atlikti koordinatoriaus 
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vaidmenį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pripažįsta, kad pramonės sektoriui 
tenka pagrindinė atsakomybė reaguojant į 
nelaimes; palankiai vertina bendras 
pramonės iniciatyvas kurti, telkti ir 
panaudoti išteklius naftos išsiliejimui 
sustabdyti;

22. pripažįsta, kad pramonės sektoriui 
tenka pagrindinė atsakomybė reaguojant į 
nelaimes; palankiai vertina bendras 
pramonės iniciatyvas kurti, telkti ir 
panaudoti išteklius naftos išsiliejimui 
sustabdyti; pabrėžia, kad viešasis sektorius 
atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
reguliavimą, saugą ir reagavimo į 
nelaimes koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 110
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad į licencijų išdavimo sistemą 
būtų įtraukta finansinių apsaugos 
priemonių, galinčių padėti užtikrinti, jog 
įvykus didelio masto įvykiams būtų galima 
skubiai panaudoti būtinus finansinius 
išteklius naftos išsiliejimo ar dujų 
nuotėkio sukeltiems ekonominiams ir 
socialiniams nuostoliams atlyginti bei 
aplinkai padarytai žalai atitaisyti;

Or. ro
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Pakeitimas 111
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. primygtinai ragina bendroves palikti 
5 proc. lėšų naujų prevencijos ir avarijų 
sukeltos žalos atlyginimo technologijų 
moksliniams tyrimams ir plėtrai; pabrėžia, 
kad prieš įtraukiant bet kokias reagavimo 
į nelaimes technologijas į patvirtintą 
nepaprastosios padėties planą, 
nepriklausomi specialistai turėtų jas 
ištirti, įvertinti ir suteikti leidimą naudoti;

Or. en

Pakeitimas 112
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22b. palaiko griežtą, pvz., cheminių 
tirpiklių kontrolę ir tyrimus, atliekamus 
prieš pradedant juos naudoti, siekiant 
užtikrinti jų tinkamumą naudoti išsiliejus 
naftai ir išvengti padarinių visuomenės 
sveikatai ir aplinkai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. mano, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros žinios ir ištekliai turi būti 
naudojami tik paprašius valstybėms 
narėms;

23. pažymi, kad Europos jūrų saugumo 
agentūros žinios ir ištekliai bus nustatyti 
pagal persvarstytą Europos jūrų saugumo 
agentūros reglamentą, tačiau jie turėtų
būti naudojami ir reaguojant į naftos ir 
dujų išteklių žvalgymo keliamą taršą, be 
to, prireikus, šiomis žiniomis ir ištekliais 
turėtų būti galima naudotis visoje ES ir 
kaimyninėse šalyse;

Or. en

Pakeitimas 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. prašo sudarant reagavimo į nelaimes 
planus atlikti išankstinį cheminių tirpiklių 
naudojimo vertinimą, kad būtų galima 
sumažinti poveikį visuomenės sveikatai ir 
išvengti tolesnės žalos aplinkai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. mano, kad įvykus atviroje jūroje 
esančių įrenginių avarijoms ir (arba) 
nelaimingiems atsitikimams, galima 
naudotis ES lygmeniu naudojamomis 
reagavimo ir stebėsenos priemonėmis, 
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atitinkamai Europos jūrų saugumo 
agentūros rezervinių naftos produktų 
surinkimo laivų tinklu (angl. Network of 
stand-by EMSA oil recovery vessels) ir 
naftos išsiliejimo stebėjimo ir vietų 
nustatymo sistema „CleanSeaNet“ (CSN);

Or. en

Pakeitimas 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23b. todėl rekomenduoja naudotis 
Europos jūrų saugumo agentūros 
rezervinių reagavimo į naftos išsiliejimą 
laivų tarnybos tinklu (angl. Service 
Network of Stand-by EMSA Oil Spill 
Repsond Vessels, SOSRV) pajėgumais 
prieš tai apsvarsčius šiuos klausimus:
a) ne visi laivai gali dirbti aplinkoje, kur 
pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 60º;
b) reikia patobulinti sutartis, kad pagal jų 
nuostatas būtų galima atlikti ilgesnes 
naftos surinkimo procedūras;
c) reikia užpildyti dabartinio tinklo 
spragas;
Reikia išnagrinėti naujus metodus, pvz., 
dirbant su naftos tinklais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23c. rekomenduoja naudotis Europos jūrų 
saugumo agentūros „CleanSeaNet“ 
tarnybos pajėgumais naftos platformoms 
ir neteisėtai iš laivų išmetamiems 
kroviniams stebėti; pripažįsta, kad 
50 proc. šiuo metu „CleanSeaNet“ 
pateikiamų vaizdų galima naudoti naftos 
platformoms stebėti;

Or. en

Pakeitimas 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. palaiko naujoviškas į jūrų sektorių 
orientuotas paslaugas, palankiai vertina 
Komisijos ir valstybių narių diskusijas dėl 
naujos elektroninės jūrų iniciatyvos 
remiantis projektu „SafeSeaNet“ ir mano, 
kad ši iniciatyva galėtų suteikti naftos ir 
dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje 
pramonei papildomos naudos saugos 
srityje;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. pabrėžia, kad kiekvienai jūrinei 
teritorijai turi būti suteikta galimybė 
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nuolat naudotis pakankamais turimais 
įrenginiais, kad jos galėtų kovoti su 
didelio masto, pagal blogiausias 
prognozes įvykstančiais išsiliejimais ne tik 
ES vandenų, bet ir konkrečioje jūrinėje 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 120
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo poreikio, elgtis 
atsargiai ir nenustatyti per didelių kainų, 
kad maži ir vidutiniai veiklos vykdytojai 
nebūtų išstumti iš rinkos;

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo poreikio, elgtis 
atsargiai ir apskaičiuoti finansines 
draudimo sąlygas, remiantis realia rizika, 
susijusia su sunkumais gręžiant ir 
eksploatuojant, taip, kad maži ir vidutiniai 
veiklos vykdytojai, pateikiantys paraiškas 
licencijai gauti, nebūtų išstumti iš rinkos;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo poreikio, elgtis 
atsargiai ir nenustatyti per didelių kainų, 
kad maži ir vidutiniai veiklos vykdytojai 
nebūtų išstumti iš rinkos;

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo būtinybės, skirti 
deramą dėmesį tam, kad nebūtų 
nustatytos per didelės kainos, kad maži ir 
vidutiniai veiklos vykdytojai nebūtų 
išstumti iš rinkos, ir kartu užtikrinti, kad 
būtų išlaikyta visapusė atsakomybė;
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Or. en

Pakeitimas 122
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo poreikio, elgtis 
atsargiai ir nenustatyti per didelių kainų, 
kad maži ir vidutiniai veiklos vykdytojai 
nebūtų išstumti iš rinkos;

25. ragina valstybes nares, svarstant dėl 
trečiosios šalies draudimo būtinybės, skirti 
deramą dėmesį tam, kad nebūtų 
nustatytos per didelės kainos, kad maži ir 
vidutiniai veiklos vykdytojai nebūtų 
išstumti iš rinkos, ir kartu užtikrinti, kad 
būtų išlaikyta atsakomybė;

Or. en

Pakeitimas 123
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. reikalauja įvertinti bendruomeninių 
fondų naudą ir, jei įmanoma, įkurti tokius 
fondus kiekvienoje ES jūrinėje 
teritorijoje; reikalauja, kad veiklos 
vykdytojų narystė šiuose fonduose būtų 
privaloma, ir jie veiktų kaip saugos tinklo 
mechanizmas, kuriuo suteikiamos 
garantijos valstybėms narėms ir mokesčių 
mokėtojams;

26. ragina valstybes nares, svarstant 
finansinių garantijų priemones, įskaitant 
trečiosios šalies draudimo būtinybę, 
atsižvelgti į santykinius smulkiųjų ir
vidutinių veiklos vykdytojų išteklius ir
kurti šias sistemas taip, kad būtų tinkamai 
atsižvelgiama į šį aspektą, ir kartu išlaikyti 
visapusę aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 124
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, George Lyon
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. reikalauja įvertinti bendruomeninių 
fondų naudą ir, jei įmanoma, įkurti tokius 
fondus kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje; 
reikalauja, kad veiklos vykdytojų narystė
šiuose fonduose būtų privaloma, ir jie 
veiktų kaip saugos tinklo mechanizmas, 
kuriuo suteikiamos garantijos valstybėms 
narėms ir mokesčių mokėtojams;

26. pripažįsta bendruomeninių fondų, pvz., 
Šiaurės jūroje veikiančios Atviros jūros 
taršos atsakomybės asociacijos (angl. The 
Offshore Pollution Liability Association, 
OPOL), naudą ir mano, kad reikia įsteigti
tokius fondus kiekvienoje ES jūrinėje 
teritorijoje; ragina nustatyti privalomą 
veiklos vykdytojų narystę šiuose fonduose 
ir užtikrinti teisinį tikrumą, kad būtų 
sukurtas saugos tinklo mechanizmas, 
kuriuo suteikiamos garantijos valstybėms 
narėms, jūrų sektoriui, visų pirma 
žvejams, ir mokesčių mokėtojams;

Or. en

Pakeitimas 125
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. reikalauja įvertinti bendruomeninių 
fondų naudą ir, jei įmanoma, įkurti tokius 
fondus kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje;
reikalauja, kad veiklos vykdytojų narystė 
šiuose fonduose būtų privaloma, ir jie 
veiktų kaip saugos tinklo mechanizmas, 
kuriuo suteikiamos garantijos valstybėms 
narėms ir mokesčių mokėtojams;

26. reikalauja įvertinti bendruomeninių 
fondų naudą ir, jei įmanoma, įsteigti juos
kiekvienoje ES jūrinėje teritorijoje
remiantis savarankiškai administruojamu
ir teisiškai privalomu pagrindu;
reikalauja, kad veiklos vykdytojų narystė 
šiuose fonduose būtų privaloma, ir jie 
veiktų kaip saugos tinklo mechanizmas, 
kuriuo suteikiamos garantijos valstybėms 
narėms ir mokesčių mokėtojams;

Or. en

Pakeitimas 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. pabrėžia, kad dėl savanoriško tokių 
sistemų kaip Atviros jūros taršos 
atsakomybės asociacija pobūdžio 
ribojama jų teisinė kontrolė, todėl mano, 
kad šių fondų padėtis būtų sustiprinta, 
jeigu jie taptų privalomu reikalavimu 
licencijai gauti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26b. mano, kad per leidimo gręžti 
išdavimo procedūrą licencijos turėtojas 
privalo įrodyti, kad pasinaudodamas 
finansinių garantijų sistemomis, 
trečiosios šalies draudimu ar kitomis 
sistemomis galės atlyginti jūrų (ir, jeigu 
reikia, pakrantės) aplinkai padarytą žalą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26c. pabrėžia, kad prieš pradedant gręžti 
reikėtų tiksliai nustatyti finansiškai 
atsakingas šalis;
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Or. en

Pakeitimas 129
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. pabrėžia, kad prieš pradedant gręžti 
reikėtų tiksliai nustatyti finansiškai 
atsakingas šalis; ragina užtikrinti, kad 
aiškus atsakingų šalių nustatymas ir 
pavaldumo tvarka būtų neatsiejama 
licencijų išdavimo procedūrų dalis, kad 
taip licencijos turėtojas įrodytų savo 
pajėgumus atlyginti bet kokio galimo 
įvykio padarinius;

Or. en

Pakeitimas 130
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. mano, kad Direktyva dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą – labai sudėtingas 
teisės aktas; laikosi nuomonės, kad 
pateikiant pasiūlymus dėl pakeitimų 
reikia atlikti nuodugnų poveikio 
vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 131
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. mano, kad Direktyva dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą – labai sudėtingas 
teisės aktas; laikosi nuomonės, kad 
pateikiant pasiūlymus dėl pakeitimų reikia
atlikti nuodugnų poveikio vertinimą;

28. mano, kad Direktyva dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą – labai sudėtingas 
teisės aktas; ragina teikiant pasiūlymus dėl
pakeitimų atlikti nuodugnų poveikio 
vertinimą; tačiau mano, kad tam tikros 
apibrėžtys turi būti aiškesnės ir kad šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos 
ir valstybių narių išskirtinėms 
ekonominėms zonoms ir, jeigu reikia, jų 
kontinentiniam šelfui;

Or. en

Pakeitimas 132
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti atgrasomąsias priemones, 
siekiant užkirsti kelią aplaidumui, pvz., 
baudas, licencijos panaikinimą ir 
baudžiamąją darbuotojų atsakomybę; 
tačiau pabrėžia, kad tokia sistema veikė 
JAV prieš naftos išsiliejimą „Deepwater 
Horizon“ gręžinyje;

29. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę patvirtinti ir stiprinti 
atgrasomąsias priemones, siekiant užkirsti 
kelią aplaidumui ir reikalavimų 
nesilaikymui, pvz., baudas, licencijos 
panaikinimą ir baudžiamąją darbuotojų 
atsakomybę; tačiau pabrėžia, kad tokia 
sistema veikė JAV prieš naftos išsiliejimą 
„Deepwater Horizon“ gręžinyje ir kad 
siekiant užtikrinti, jog aplinkai padaryta 
žala būtų iš tikrųjų atlyginta, būtina 
nustatyti griežtą atsakomybę;

Or. en

Pakeitimas 133
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti atgrasomąsias priemones, 
siekiant užkirsti kelią aplaidumui, pvz., 
baudas, licencijos panaikinimą ir 
baudžiamąją darbuotojų atsakomybę; 
tačiau pabrėžia, kad tokia sistema veikė 
JAV prieš naftos išsiliejimą „Deepwater 
Horizon“ gręžinyje;

29. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę patvirtinti ir stiprinti 
atgrasomąsias priemones, siekiant užkirsti 
kelią aplaidumui ir reikalavimų 
nesilaikymui, pvz., baudas, licencijos 
panaikinimą ir baudžiamąją darbuotojų 
atsakomybę; tačiau pabrėžia, kad tokia 
sistema veikė JAV prieš naftos išsiliejimą 
„Deepwater Horizon“ gręžinyje;

Or. en

Pakeitimas 134
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. mano, kad reikalingi atitinkami 
inovaciniai mokslo tyrimai, kad būtų 
galima taikyti automatines gręžimo bokštų 
vykdomų darbų stebėsenos ir nutraukimo 
sistemas, taip pat padidinti gręžimo, 
eksploatavimo ir priešgaisrinės apsaugos 
patikimumą ekstremaliomis oro 
sąlygomis;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodai aukštus standartus, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio dalyje 
jie vykdytų veiklą; skeptiškai vertina 
galimybes įgyvendinti reikalavimą, 
taikomą ES įsikūrusioms bendrovėms, 
vykdyti veiklą visame pasaulyje laikantis 
ES standartų;

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodai aukštus standartus, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio dalyje 
bendrovės vykdytų veiklą; skeptiškai 
vertina galimybes įgyvendinti 
įpareigojimą, taikomą ES įsikūrusioms 
bendrovėms, vykdyti veiklą visame 
pasaulyje laikantis ES standartų, tačiau 
ragina Komisiją ištirti, kokių tinkamų 
priemonių būtų galima imtis siekiant 
užtikrinti, kad ES įsikūrusios bendrovės 
vykdytų veiklą visame pasaulyje 
laikydamosi aukščiausių standartų; 
mano, kad bendrovių atsakomybė taip pat 
turėtų būti pagrindinis šios srities 
veiksnys ir kad valstybės narės licencijų 
išdavimo sistemose išduodant licencijas 
galėtų būti atsižvelgiama į pasaulinio 
masto įvykius, turinčius įtakos 
bendrovėms, jeigu atliekamos kruopščios 
šių įvykių peržiūros;

Or. en

Pakeitimas 136
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodai aukštus standartus, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio dalyje 
jie vykdytų veiklą; skeptiškai vertina 
galimybes įgyvendinti reikalavimą, 
taikomą ES įsikūrusioms bendrovėms, 
vykdyti veiklą visame pasaulyje laikantis
ES standartų;

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodus aukščiausius aplinkos apsaugos 
ir saugos standartus, neatsižvelgiant į tai, 
kurioje pasaulio dalyje bendrovės vykdytų 
veiklą; ragina Komisiją ištirti, kokių 
tinkamų priemonių būtų galima imtis, 
siekiant užtikrinti, kad ES įsikūrusios 
bendrovės vykdytų veiklą visame pasaulyje
laikydamosi aukščiausių standartų; mano, 
kad bendrovių atsakomybė taip pat turėtų 
būti pagrindinis šios srities veiksnys ir kad 
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valstybės narės licencijų išdavimo 
sistemose išduodant licencijas galėtų būti 
atsižvelgiama į pasaulinio masto įvykius, 
turinčius įtakos bendrovėms, jeigu 
atliekamos kruopščios šių įvykių 
peržiūros;

Or. en

Pakeitimas 137
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodai aukštus standartus, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio dalyje 
jie vykdytų veiklą; skeptiškai vertina 
galimybes įgyvendinti reikalavimą, 
taikomą ES įsikūrusioms bendrovėms, 
vykdyti veiklą visame pasaulyje laikantis 
ES standartų;

30. ragina pramonės atstovus taikyti 
vienodai aukštus standartus, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio dalyje 
jie vykdytų veiklą; skeptiškai vertina 
galimybes įgyvendinti reikalavimą, 
taikomą ES įsikūrusioms bendrovėms, 
vykdyti veiklą visame pasaulyje laikantis 
ES standartų; ragina Komisiją skatinti 
naudotis šiais aukštais standartais kartu 
su pasaulio partneriais;

Or. en

Pakeitimas 138
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. ragina Komisiją ir valstybes nares ir 
toliau prisidėti prie su naftos ir dujų 
žvalgymu ir gavyba atviroje jūroje 
susijusių G-20 šalių iniciatyvų;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares ir 
toliau prisidėti prie su naftos ir dujų 
žvalgymu ir gavyba atviroje jūroje 
susijusių G-20 šalių iniciatyvų, kartu 
atsižvelgiant į Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvenciją (UNCLOS);
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Or. en

Pakeitimas 139
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. ragina Komisiją kartu su greta Europos 
vandenų esančiomis valstybėmis narėmis 
aktyviai dalyvauti siekiant užtikrinti, kad 
reguliavimo sistemos ir priežiūra užtikrintų 
vienodai aukšto lygio saugą;

  

32. ragina Komisiją kartu su greta Europos 
vandenų esančiomis valstybėmis narėmis 
aktyviai dalyvauti siekiant stebėti, kad 
reguliavimo sistemos ir priežiūra užtikrintų 
avarinę aukšto lygio saugą ir jūros 
vandenų apsaugą nuo teršalų, taip pat tų, 
kurie su vandeniu sudaro naftos emulsiją;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. ragina Komisiją kartu su greta 
Europos vandenų esančiomis valstybėmis 
narėmis aktyviai dalyvauti siekiant 
užtikrinti, kad reguliavimo sistemos ir 
priežiūra užtikrintų vienodai aukšto lygio 
saugą;

32. ragina Europos Komisiją aktyviai 
bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, 
besiribojančiomis su ES jūrų baseinais, 
siekiant užtikrinti, kad reguliavimo 
sistemos ir priežiūra užtikrintų vienodai 
aukšto lygio saugą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32a. pritaria tarptautinėms dvišalėms 
partnerystėms, plėtojamoms pasitelkus 
Europos kaimynystės politikos veiksmų 
planus, kuriomis trečiosios šalys, 
inter alia, skatinamos patvirtinti aukštus 
saugos standartus; ragina valstybes, dar 
nepradėjusias visapusiškai vykdyti 
Europos kaimynystės politikos, šią 
politiką vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 142
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32a. pritaria tarptautinėms dvišalėms 
partnerystėms, plėtojamoms pasitelkus 
Europos kaimynystės politikos veiksmų 
planus, kuriomis trečiosios šalys, 
inter alia, skatinamos patvirtinti aukštus 
saugos ir aplinkos apsaugos standartus; 
ragina valstybes, dar nepradėjusias 
visapusiškai vykdyti Europos kaimynystės 
politikos, šią politiką vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 143
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. pabrėžia galiojančių teisės aktų svarbą, 33. pabrėžia galiojančių teisės aktų svarbą, 
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kurie priimti įgyvendinant Jungtinių Tautų 
aplinkos programą, Viduržemio jūros 
regiono veiksmų planą ir Barselonos 
konvenciją;

kurie priimti įgyvendinant Jungtinių Tautų 
aplinkos programą, Šiaurės Rytų Atlanto 
jūrinės aplinkos apsaugos, Barselonos ir 
Helsinkio konvencijas, tačiau pripažįsta, 
kad dabartiniais tarptautiniais teisės 
aktais nenustatyta išsami ar nuosekli 
gręžimo atviroje jūroje saugos ir aplinkos 
apsaugos standartų sistema, be to, juos 
gali būti sunku įgyvendinti, todėl 
reikalinga tvirta ES sistema;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33a. pabrėžia, kad labai svarbu, jog 
visapusiškai įsigaliotų neratifikuotas 
1994 m. Viduržemio jūros atvirosios jūros 
protokolas (angl. Mediterranean 
Offshore Protocol), kuriuo siekiama 
užtikrinti apsaugą nuo žvalgymo ir 
gavybos veiklos keliamos taršos;

Or. en


