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Amendement 1
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie)1,

Or. en

Amendement 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de artikelen 11 en 191 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het ongeluk met de Deepwater 
Horizon, dat tot een tragisch verlies aan 
mensenlevens en ernstige milieuschade 
heeft geleid,

                                               
1 PB L 162 van 21.06.08, blz. 11.
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Or. en

Amendement 4
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de artikelen 11 en 191 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 5
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn van de Raad 92/43/EEG 
van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (de 
Habitatrichtlijn),

Or. en

Amendement 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de bevindingen van de Nationale 
commissie van de VS voor het onderzoek 
naar de olieramp met de "Deepwater 
Horizon" van BP en naar offshore 
boorwerkzaamheden,

Or. en



AM\864968NL.doc 5/64 PE462.887v01-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat artikel 194 VWEU 
specifiek het recht van een lidstaat 
bekrachtigt om de voorwaarden te bepalen 
voor de exploitatie van zijn 
energiebronnen,

A. overwegende dat artikel 194 van het 
VWEU specifiek het recht van een lidstaat 
bekrachtigt om de voorwaarden te bepalen 
voor de exploitatie van zijn 
energiebronnen, terwijl hij daarbij ook de 
solidariteit en de bescherming van het 
milieu niet uit het oog mag verliezen,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 191 van 
het VWEU is vermeld dat het milieubeleid 
van de Unie gericht zal zijn op een hoog 
beschermingsniveau en gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel, en verder op de 
uitgangspunten dat er preventieve 
maatregelen moeten worden genomen, dat 
milieuschade met voorrang aan de bron 
moet worden gecorrigeerd en dat het 
beginsel geldt dat "de vervuiler betaalt",

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de eigen olie- en 
gasbronnen in beduidende mate voorzien in 

B. overwegende dat de eigen olie- en 
gasbronnen in beduidende mate voorzien in 



PE462.887v01-00 6/64 AM\864968NL.doc

NL

de energiebehoefte in Europa en van vitaal 
belang zijn voor onze energiezekerheid,

de huidige energiebehoefte in Europa en 
thans van vitaal belang zijn voor onze 
energiezekerheid en diversifiëring op 
energieterrein,

Or. en

Amendement 10
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de eigen olie- en 
gasbronnen in beduidende mate voorzien 
in de energiebehoefte in Europa en van 
vitaal belang zijn voor onze 
energiezekerheid,

B. overwegende dat de eigen olie- en 
gasbronnen voorzien in de huidige
energiebehoefte in Europa

Or. en

Amendement 11
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het 
Zeerechtverdrag van de VN (UNCLOS) 
het rechtskader biedt waarin activiteiten 
op de oceanen en op zee moeten worden 
uitgevoerd, evenals de afgrenzing van het 
continentaal plat en de exclusieve 
economische zone (EEZ),

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de olieramp met 
de Deepwater Horizon de potentieel 
verwoestende consequenties voor mens en 
milieu heeft aangetoond van de exploitatie 
van aardolie onder extreme 
omstandigheden, evenals de enorme 
economische kosten die verband houden 
met dergelijke milieueffecten,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de gevolgen van 
een ongeluk een grensoverschrijdend 
karakter kunnen hebben en dat daarom 
de wens gerechtvaardigd is dat de EU kan 
beschikken over een reeds voorbereide 
capaciteit om op verontreinigingen te 
reageren, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met ongevallen buiten de 
wateren van de EU,

Or. en

Amendement 14
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de gevolgen van 
een ongeluk een grensoverschrijdend 
karakter kunnen hebben en dat daarom 
actie van de EU gerechtvaardigd is voor 
het voorkomen en opvangen van de 
gevolgen van dergelijke ongelukken en 
dat de EU kan beschikken over een reeds 
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voorbereide capaciteit om op 
verontreinigingen te reageren, waarbij 
ook rekening wordt gehouden met 
ongevallen buiten de wateren van de EU,

Or. en

Amendment 15
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de veiligheid en 
integriteit van de aardolie- en 
aardgasexploratie, alsmede de maximale 
bescherming van de burgers van Europa 
en het milieu, moeten worden 
gegarandeerd,

Or. lt

Amendment 16
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. wijst erop dat de uiteenlopende 
regelgevingsmechanismen van de 
lidstaten ervoor zorgen dat het veel 
moeilijker is de integriteit van 
veiligheidsmaatregelen te waarborgen, dat 
een extra financiële last op het 
bedrijfsleven wordt gelegd en dat de juiste, 
soepele werking van de interne markt in 
gevaar wordt gebracht,

Or. lt

Amendement 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat in een aantal 
van de aanbevelingen van de Nationale 
commissie van de VS voor het onderzoek 
naar de olieramp met de "Deepwater 
Horizon" van BP en naar offshore 
boorwerkzaamheden wordt ingegaan op 
praktijken die in delen van de EU al 
twintig jaar of langer gangbaar zijn,

Or. en

Amendement 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de olieramp 
in de Golf van Mexico voor het 
bedrijfsleven en de bevoegde autoriteiten 
aanleiding zijn geweest tot instellingen 
van fora als GIRG1 en OSPRAG2 om 
lering uit deze ramp te trekken; 
overwegende dat een groot aantal van 
deze initiatieven al tot concrete resultaten 
hebben geleid,

Or. en

Amendement 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat nationale 
oliebedrijven in 2007 52% van de 

                                               
1 Global Industry Response Group
2 Oil Spill response group.
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aardolieproductie in de wereld voor hun 
rekening namen en de  controle hadden 
over 88% van de aangetoonde 
aardoliereserves; overwegende dat hun 
belang in vergelijking tot de 
internationale aardolieondernemingen 
dramatisch toeneemt,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies overwegende dat bewezen lijkt 
dat met het scheiden van het 
vergunningsproces van gezondheids- en 
veiligheidsbeoordelingen eventuele 
belangenconflicten, of een vermenging 
van doelstellingen, zijn te voorkomen,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat de nationale 
regelgevers financiële haalbaarheid en 
capaciteiten moeten beoordelen alvorens 
een vergunning en een definitieve 
toestemming om te boren te geven, 
waarbij gewaarborgd moet zijn dat er 
voldoende fondsen beschikbaar zijn, 
onder meer ook langs de weg van een 
WA-verzekering en gemeenschappelijk 
fondsen,

Or. en
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Amendement 22
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat er al 
internationale fora bestaan waarin 
regelgevers optimale praktijken kunnen 
uitwisselen, waaronder de NSOAF1,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C decies. overwegende dat de Europese 
Commissie namens de EU reeds 
overeenkomstsluitende partij bij de 
OSPAR2 is, een regionaal verdrag ter 
bescherming van het mariene milieu van 
de Noordoost-Atlantische Oceaan,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C undecies. overwegende dat er 
mechanismen bestaan voor het 
rapporteren van incidenten, onder meer 
het jaarlijkse OSPAR-rapport over 
lozingen, lekkages en emissies, en dat 

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
2 Het OSPAR-verdrag is het huidige rechtsinstrument ter sturing van de internationale samenwerking bij de 
bescherming van het mariene milieu van de Noord-oost Atlantische Oceaan.
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niet-reguliere kanalen gebruikt kunnen 
worden voor de verspreiding van lessen 
die van dergelijke incidenten geleerd 
kunnen worden, bijvoorbeeld de 
"veiligheidsbulletins" van de NSOAF,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C duodecies. overwegende dat in tal van 
bestaande overeenkomsten al procedures 
zijn beschreven voor een internationale 
respons op olielekkages van 
internationale omvang, zoals de OCES-
overeenkomst1,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C terdecies. overwegende dat de EU-
machinerichtlijn in het algemeen 
betrekking heeft op uitrusting van 
offshore olie- en gasfaciliteiten, maar dat 
mobiele offshore boorinstallaties en 
daarop gebruikte apparatuur niet onder 
deze richtlijn vallen,

Or. en

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

                                               
1 Offshore Cooperative Emergency Services, koepel van de nationale organen van Denemarken, Duitsland, 
Ierland, Nederland, Noorwegen en het VK.
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Ontwerpresolutie
Overweging C quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quaterdecies. overwegende dat het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid reeds technische bijstand 
verleent aan de Commissie bij de 
ontwikkeling en uitvoering van EU-
wetgeving inzake maritieme veiligheid, en 
operationele taken heeft gekregen op het 
gebied van respons op olieverontreiniging, 
satelliettoezicht en bij de identificatie en 
lokalisatie van schepen met groot bereik 
(LRIT),

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quindecies. overwegende dat er al een 
grote hoeveelheid internationale 
wetgeving en internationale 
overeenkomsten bestaat die betrekking 
hebben op de zeeën, waaronder de 
Europese wateren,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexdecies. overwegende dat de 
verantwoordelijkheid voor de schoonmaak 
bij olielekkage en de aansprakelijkheid 
voor schade gebaseerd is op artikel 191 
VWEU, dat het beginsel "de vervuiler 
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betaalt" instelt, en zijn weerspiegeling 
vindt in afgeleid recht, zoals de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid en de 
afvalstoffenrichtlijn,

Or. en

Amendement 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging C septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septdecies. overwegende dat voor de 
Noordzee al een compensatieregeling voor 
olievervuiling bestaat,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat uitgifte van vergunningen 
en andere vormen van goedkeuring voor de
exploratie en exploitatie van 
koolwaterstofbronnen een prerogatief van 
de lidstaten is, en dat eventuele opschorting 
van activiteiten ter beoordeling staat van de 
betrokken lidstaat;

1. erkent dat uitgifte van vergunningen en 
andere vormen van goedkeuring voor de 
exploratie en exploitatie van 
koolwaterstofbronnen een prerogatief van 
de lidstaten is, en dat eventuele opschorting 
van activiteiten ter beoordeling staat van de 
betrokken lidstaat; onderstreept echter dat 
de vergunningsprocedures aan zekere 
gemeenschappelijke EU-criteria moeten 
voldoen en benadrukt dat de lidstaten het 
voorzorgsbeginsel moeten toepassen als 
zij toestemming geven voor de exploratie 
en exploitatie van koolwaterstofreserves;

Or. en

Amendment 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de offshore 
boorwerkzaamheden van een lidstaat 
grote gevolgen voor andere kunnen 
hebben en acht het daarom noodzakelijk 
dat boorwerkzaamheden aan bepaalde 
veiligheidsnormen voldoen;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. houdt derhalve staande dat de 
invoering van een voor de gehele EU 
geldend moratorium op alle nieuwe 
vormen van diepzeeolieboringen in EU-
wateren een onevenredige reactie zou zijn 
op de noodzaak hoge veiligheidsnormen 
voor de gehele EU te laten gelden,

Or. en

Amendement 34
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat het wet- en 
regelgevingskader van de respectieve 
lidstaten met "veiligheidsanalyses" dient 
te werken ;

2. onderstreept dat het wet- en 
regelgevingskader van de respectieve 
lidstaten ervoor dient te zorgen dat alle 
exploitanten een op risico gebaseerde, 
specifiek voor de locatie geldende 
"veiligheidsanalyse"voorleggen, die hen 
verplicht tegenover de betrokken 
gezondheids-, veiligheids- en 
milieuautoriteiten terdege aan te tonen 
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dat alle specifiek voor de locatie geldende 
en andere risico's in aanmerking zijn 
genomen, dat er in robuuste 
veiligheidsmaatregelen en 
transparantiemechanismen is voorzien, en 
dat er voor elke installatie met een 
passende frequentie controles en 
onderzoeken door onafhankelijke 
deskundigen worden uitgevoerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat het wet- en 
regelgevingskader van de respectieve 
lidstaten met "veiligheidsanalyses" dient 
te werken ;

2. onderstreept dat het wet- en 
regelgevingskader van de respectieve 
lidstaten ervoor dient te zorgen dat alle 
exploitanten een op risico gebaseerde, 
specifiek voor de locatie geldende 
"veiligheidsanalyse"voorleggen, die hen 
verplicht tegenover de betrokken 
gezondheids-, veiligheids- en 
milieuautoriteiten terdege aan te tonen 
dat alle specifiek voor de locatie geldende 
en andere risico's in aanmerking zijn 
genomen en dat er voor iedere installatie 
controles zijn uitgevoerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de veiligheidsanalyse 
moet worden goedgekeurd alvorens de 
werkzaamheden kunnen beginnen, en ten 
minste elke vijf jaar moet worden herzien; 

3. onderstreept dat de wet- en 
regelgevingskaders van alle lidstaten 
moeten voorzien in een robuuste regeling, 
overeenkomstig de huidige beste 
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wijst erop dat eventuele wezenlijke 
veranderingen ook aan goedkeuring 
moeten worden onderworpen, om er zeker 
van te zijn dat de veiligheidsanalyse een 
vitaal en mee-evoluerend document blijft;

praktijken, waarbij alle voorstellen om 
boringen te verrichten worden vergezeld 
van een veiligheidsanalyse die moet 
worden goedgekeurd alvorens de 
werkzaamheden kunnen beginnen, met 
inbegrip van door onafhankelijke derden 
te verrichten verificatieprocedures, en een 
regelmatige herziening; onderstreept dat 
in de regelgeving opgenomen 
"controlepauzes" voor de aanvang van de 
booractiviteiten er verder voor zullen 
zorgen dat met alle risico's rekening is 
gehouden en dat deze zo gering mogelijk 
zijn gemaakt;

Or. en

Amendement 37
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de veiligheidsanalyse 
moet worden goedgekeurd alvorens de 
werkzaamheden kunnen beginnen, en ten 
minste elke vijf jaar moet worden herzien; 
wijst erop dat eventuele wezenlijke 
veranderingen ook aan goedkeuring 
moeten worden onderworpen, om er zeker 
van te zijn dat de veiligheidsanalyse een 
vitaal en mee-evoluerend document blijft;

3. onderstreept dat de veiligheidsanalyse 
moet worden goedgekeurd alvorens de 
werkzaamheden kunnen beginnen, en ten 
minste elke vijf jaar moet worden herzien; 
wijst erop dat eventuele wezenlijke 
veranderingen ook aan goedkeuring 
moeten worden onderworpen, om er zeker 
van te zijn dat de veiligheidsanalyse een
vitaal en mee-evoluerend document blijft 
en dat de levensvatbaarheid van de 
veiligheidsanalyse door diepgaande 
inspecties wordt gegarandeerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wenst dat alle veiligheidsanalyses 
levende en mee-evoluerende documenten
worden en dat concrete technische 
veranderingen of veranderingen van 
apparatuur door de desbetreffende 
bevoegde autoriteit moeten worden 
goedgekeurd, daarbij moeten alle 
veiligheidsanalyses tenminste om de vijf 
jaar, ook door de onafhankelijke 
regelgevers, opnieuw worden bezien; 
onderstreept dat alle ter plaatse geldende 
procedures en alle apparatuur voor het 
opvangen van eventuele olielekkages in de 
veiligheidsanalyse moeten worden 
opgenomen;

Or. en

Amendment 39
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vreest dat één enkel stukje specifieke 
EU-wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 
destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

Schrappen

Or. lt

Amendement 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vreest dat één enkel stukje specifieke 
EU-wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 

Schrappen
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destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

Or. en

Amendment 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vreest dat één enkel stukje specifieke 
EU-wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 
destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

4. is van oordeel dat het milieu, de 
Europese burgers en het Europese 
bedrijfsleven een beroep op een hoger 
veiligheidsniveau moeten kunnen doen, 
en dat de betrokken industrie voordeel zou 
hebben van een vereenvoudigd 
wetgevingskader en een gelijke 
uitgangspositie voor iedereen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten onderzoek te 
doen naar grensverleggende praktijken in 
de offshore exploratie en productie en met 
voorstellen te komen om het 
wetgevingskader te verbeteren;

Or. ro

Amendement 42
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vreest dat één enkel stukje specifieke 
EU-wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 
destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

4. is van oordeel dat de meerwaarde van 
een sterkere rol voor de EU ten volle 
onderzocht moet worden, daarbij 
bedenkend dat het nodig is nieuwe 
wetgeving die de bestaande kaders voor 
maritieme veiligheid zouden verzwakken, 
moet worden vermeden; erkent dat er al 
een netwerk van regelgeving en beste 
praktijken bestaat en dat elk nieuw stukje 
specifieke EU-wetgeving de bestaande 
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wetgeving niet in gevaar mag brengen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vreest dat één enkel stukje specifieke 
EU-wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 
destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

4. erkent dat er al een netwerk van 
regelgeving en beste praktijken bestaat en
dat één enkel nieuw stukje specifieke EU-
wetgeving het huidige netwerk van 
verschillende regimes zou kunnen 
destabiliseren, en zou kunnen doen 
afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode en dat het niet 
mag trachten de huidige beste praktijken 
te dupliceren en deze evenmin in gevaar 
mag brengen;

Or. en

Amendment 44
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat het rechtskader 
voor offshore exploratie- en 
winningsactiviteiten in Europa moet 
worden herzien en coherenter moet 
worden om te zorgen voor 
veiligheidsnormen, ongelukkenpreventie, 
respons op rampen en aansprakelijkheid 
van een uniform hoog gehalte in alle 
lidstaten;

Or. lt

Amendement 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt de wens van de Commissie om de 
minimumnormen in de EU op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt;

5. steunt de wens van de Commissie om de 
minimumnormen in de EU op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt en dat op alle gebieden 
van offshore aardolie- en gasactiviteiten 
de hoogste veiligheids- en milieunormen 
moeten worden toegepast; vraagt de EU 
om instelling van een onafhankelijk 
mechanisme van derden dat het 
coördinatiepeil moet verbeteren; beveelt 
aan het EMSA voor deze rol te 
bestemmen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt de wens van de Commissie om de 
minimumnormen in de EU op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt;

5. steunt de wens van de Commissie om de 
minimumnormen in de EU op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt en dat op alle gebieden 
van offshore aardolie- en gasactiviteiten 
de hoogste veiligheids- en milieunormen 
moeten worden toegepast;

Or. en

Amendment 47
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt de wens van de Commissie om de 5. steunt de wens van de Commissie om de 
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minimumnormen in de EU op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt;

minimumnormen in de EU in 
samenwerking met de lidstaten op te 
schroeven; meent dat veiligheids- en 
milieubelangen in alle wetgeving behoren 
te worden verwerkt;

Or. it

Amendement 48
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent dat er behoefte is aan stevige 
milieucriteria in de beoordelingsfase 
voordat vergunningen worden afgegeven; 
wijst erop dat offshore 
exploratieactiviteiten voor 
koolwaterstoffen sterke schadelijke 
gevolgen voor het leven in zee hebben; 
vraagt daarom om een zodanige 
uitbreiding van de richtlijnen inzake 
milieueffectbeoordeling dat deze 
activiteiten eronder vallen;

Or. en

Amendement 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat de doeltreffendheid van 
wetgeving uiteindelijk afhangt van de 
bekwaamheid van de betrokken nationale 
autoriteiten;

6. waarschuwt er echter voor dat de 
doeltreffendheid van wetgeving 
uiteindelijk afhangt van de bekwaamheid 
van de betrokken Europese en nationale 
autoriteiten en organen om de 
desbetreffende wetgeving uit te voeren, te 
beheren en te handhaven; is van oordeel 
dat de Commissie eraan moet meewerken 
om ervoor te zorgen dat de autoriteiten 
van de lidstaten zich aan de regels 
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houden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat de doeltreffendheid van 
wetgeving uiteindelijk afhangt van de 
bekwaamheid van de betrokken nationale 
autoriteiten;

6. waarschuwt er echter voor dat de 
doeltreffendheid van wetgeving 
uiteindelijk afhangt van de bekwaamheid 
van de betrokken Europese en nationale 
autoriteiten en organen om de 
desbetreffende wetgeving uit te voeren, te
beheren en te handhaven; is van oordeel 
dat de Commissie er nadrukkelijk op moet 
letten dat de autoriteiten van de lidstaten 
zich aan de regels houden;

Or. en

Amendement 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat de doeltreffendheid van 
wetgeving uiteindelijk afhangt van de 
bekwaamheid van de betrokken nationale
autoriteiten;

6. onderstreept dat de doeltreffendheid van 
wetgeving uiteindelijk afhangt van de 
kwaliteit van de uitvoering door de 
betrokken nationale autoriteiten; erkent dat 
de aanwezigheid van een EU-niveau voor 
toezicht en coördinatie de harmonisering 
van de benaderingen in de diverse EU-
regio's zou vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 52
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door getrainde specialisten die 
bekend zijn met plaatselijke 
omstandigheden; merkt op dat de middelen 
eindig zijn wanneer het aankomt op 
ervaren inspecteurs; wijst erop dat het 
inspectiesysteem van een exploitant moet 
worden onderworpen aan verificatie door 
derden;

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door getrainde specialisten die 
bekend zijn met plaatselijke 
omstandigheden; merkt op dat de middelen 
eindig zijn wanneer het aankomt op 
ervaren inspecteurs; wijst erop dat het 
inspectiesysteem van een exploitant moet 
worden onderworpen aan verificatie door 
derden; onderstreept het belang van de 
onafhankelijkheid van de nationale 
autoriteiten en van doorzichtigheid bij de 
benadering van mogelijke 
belangenconflicten waarmee inspecteurs 
zich tegenover eventuele toekomstige 
werkgevers zien geconfronteerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door getrainde specialisten die 
bekend zijn met plaatselijke 
omstandigheden; merkt op dat de middelen 
eindig zijn wanneer het aankomt op 
ervaren inspecteurs; wijst erop dat het 
inspectiesysteem van een exploitant moet 
worden onderworpen aan verificatie door 
derden;

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door onafhankelijke en getrainde 
specialisten die bekend zijn met 
plaatselijke omstandigheden; is van 
mening dat de inspectieregelingen van een 
exploitant ook moeten worden 
onderworpen aan verificatie door derden;
steunt de inspanningen die sommige 
lidstaten zich al hebben getroost om het 
aantal rigoureuze inspecties op te voeren;

Or. en

Amendement 54
Michèle Rivasi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door getrainde specialisten die 
bekend zijn met plaatselijke 
omstandigheden; merkt op dat de middelen 
eindig zijn wanneer het aankomt op 
ervaren inspecteurs; wijst erop dat het
inspectiesysteem van een exploitant moet 
worden onderworpen aan verificatie door 
derden;

7. onderstreept het belang van regelmatige, 
gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te 
voeren door getrainde specialisten die 
bekend zijn met plaatselijke 
omstandigheden; merkt op dat verdere 
steun voor en investeringen in de 
ontwikkeling van een meer gekwalificeerd  
inspectienetwerk nodig zijn op het niveau 
van de EU en van de lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de middelen eindig zijn 
wanneer het aankomt op ervaren 
inspecteurs en dringt aan op verdere 
investeringen om een meer gekwalificeerd 
inspectienetwerk in de diverse lidstaten op 
te zetten; vraagt de Commissie om 
manieren te onderzoeken waarop zij de 
lidstaten kunnen helpen bij de 
ontwikkeling van hun eigen 
inspectoraten;

Or. en

Amendement 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van oordeel dat bij uitbreiding van 
de EU-productwetgeving tot uitrustingen 
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op offshore installaties rekening moet 
worden gehouden met het hoge tempo van 
de technische vooruitgang dat maakt dat 
al te nauwkeurig voorgeschreven 
specificaties snel achterhaald kunnen 
zijn; alle op offshore installaties gebruikte 
apparatuur moet echter voldoen aan alle 
EU-normen zoals vermeld in de huidige 
en toekomstige wetgeving met betrekking 
tot het gebruik van industriële machines 
en chemicaliën, zoals, waar van 
toepassing, Richtlijn 2003/105/EG en 
Richtlijn 2006/42/EG;

Or. en

Amendement 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van oordeel dat bij uitbreiding van 
de EU-productwetgeving tot uitrustingen 
op offshore installaties ermee rekening 
moet worden gehouden dat, gezien het 
hoge tempo van de technische 
vooruitgang, al te nauwkeurig 
voorgeschreven specificaties snel 
achterhaald kunnen zijn; 

Or. en

Amendement 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van
controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 

8. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de onderlinge 
samenwerking doeltreffend te versterken 
en een EU-stelsel in het leven te roepen 
voor "controle op de controleurs" met 
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rechtvaardigen; gebruikmaking van de bevoegdheden van 
het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid;

Or. en

Amendement 59
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau niet 
voldoende meerwaarde zal opleveren om 
onttrekking van schaarse
reguleringsmiddelen aan de bevoegde 
nationale autoriteiten te rechtvaardigen;

8. wijst erop dat het inspectiesysteem van 
een exploitant moet worden onderworpen 
aan verificatie door derden; heeft oog 
voor het potentieel van de aanzienlijke 
ervaring van het EMSA voor het 
voorkomen van olieongevallen alsmede 
toezicht- en detectieactiviteiten, en de 
eventuele uitbreiding van inspecties op 
EU-niveau van vaartuigen tot offshore 
boorplatforms voor olie en gas; vraagt de 
Commissie te onderzoeken of een 
Europees regelgevingsorgaan voor 
offshore activiteiten, waarin nationale 
regelgevers naar het voorbeeld van 
BEREC in de telecommunicatiesector 
onder één noemer worden gebracht, 
meerwaarde zou kunnen opleveren en de 
handhaving en uitvoering van de 
strengste milieu- en veiligheidsnormen in 
de EU zou kunnen versterken, zonder een 
al te zwaar beroep te doen op de toch al 
schaarse personele middelen op dit gebied.

Or. en

Amendement 60
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van 8. vreest dat een "controleur van 
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controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen;

controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen; vraagt de Commissie te 
onderzoeken of een Europees 
regelgevingsorgaan voor offshore 
activiteiten, waarin nationale regelgevers 
naar het voorbeeld van BEREC in de 
telecommunicatiesector onder één noemer 
worden gebracht, meerwaarde zou 
kunnen opleveren en de handhaving en 
uitvoering van de strengste milieu- en 
veiligheidsnormen in de EU zou kunnen 
versterken, zonder een al te zwaar beroep 
te doen op de toch al schaarse personele 
middelen op dit gebied.

Or. en

Amendement 61
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen;

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen; vraagt de Commissie om 
onderzoek van de mogelijkheid tot 
instelling van een Europese instantie voor 
het opstellen en houden van toezicht op 
voor de gehele EU geldende normen voor 
boorwerkzaamheden, offshore 
boorwerkzaamheden en niet-
conventionele koolwaterstofhulpbronnen;

Or. en

Amendement 62
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen;

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau wellicht niet 
voldoende meerwaarde zal opleveren om 
onttrekking van schaarse 
reguleringsmiddelen aan de nationaal 
bevoegde  autoriteiten te rechtvaardigen;
het verzamelen van informatie, de 
uitwisseling van optimale praktijken en de 
respons op rampen dient via de EU te 
worden gecoördineerd;

Or. en

Amendement 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau niet voldoende 
meerwaarde zal opleveren om onttrekking 
van schaarse reguleringsmiddelen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten te 
rechtvaardigen;

8. vreest dat een "controleur van 
controleurs" op EU-niveau wellicht niet 
voldoende meerwaarde zal opleveren om 
onttrekking van schaarse 
reguleringsmiddelen aan de nationaal 
bevoegde  autoriteiten te rechtvaardigen;
het verzamelen van informatie, de 
uitwisseling van optimale praktijken en de 
coördinatie van de middelen voor respons 
op rampen dient via de EU te geschieden;

Or. en

Amendment 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent dat er schaalvoordelen te 
behalen zijn voor lidstaten met minder 

Schrappen
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uitgerijpte activiteiten, door inspectie-
instanties te delen;

Or. ro

Amendement 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent dat er schaalvoordelen te 
behalen zijn voor lidstaten met minder 
uitgerijpte activiteiten, door inspectie-
instanties te delen;

9. onderkent dat er bij sommige minder 
uitgebreide operaties wellicht 
schaalvoordelen te behalen zijn voor 
lidstaten, door inspectie-instanties te delen;

Or. en

Amendment 66
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent dat er schaalvoordelen te 
behalen zijn voor lidstaten met minder 
uitgerijpte activiteiten, door inspectie-
instanties te delen;

9. onderkent dat er schaalvoordelen voor 
lidstaten te behalen zijn door inspectie-
instanties te delen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Subheading 2

Ontwerpresolutie Amendement

Uitwisseling van informatie en beste 
praktijken

Preventie, uitwisseling van informatie en 
beste praktijken

Or. en



AM\864968NL.doc 31/64 PE462.887v01-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) (na subtitel 2)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot invoering van gezamenlijke 
EU/NSOAF-vergaderingen als 
gelegenheid voor de uitwisseling van 
optimale praktijken in de gehele 
Gemeenschap; onderstreept dat deze 
vergaderingen alleen bij voldoende 
belangstelling onder de deelnemers 
moeten worden gehouden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat fora zoals de NSOAF in de 
Noordzee ook zouden moeten worden 
opgericht voor de lidstaten rond de 
Middellandse, de Baltische en de Zwarte 
Zee;

10. onderstreept het belang van regionale 
initiatieven als eerste fase van 
multilaterale actie en meent dat fora zoals 
de NSOAF in de Noordzee ook zouden 
moeten worden opgericht voor de lidstaten 
rond de Middellandse, de Baltische en de 
Zwarte Zee om erop toe te zien dat 
minimum gezondheids- en 
veiligheidsnormen worden vastgesteld en 
gehandhaafd; is in dit verband verheugd 
over het initiatief van de Commissie tot 
instelling van het Mediterranean Offshore 
Authorities Forum (MOAF), en moedigt 
deelname van niet-EU-landen aan;

Or. en

Amendement 70
Michèle Rivasi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat fora zoals de NSOAF in de 
Noordzee ook zouden moeten worden 
opgericht voor de lidstaten rond de 
Middellandse, de Baltische en de Zwarte 
Zee;

10. onderstreept het belang van regionale 
initiatieven als eerste fase van 
multilaterale actie en meent dat fora zoals 
de NSOAF in de Noordzee ook zouden 
moeten worden opgericht voor de lidstaten 
rond de Middellandse, de Baltische en de 
Zwarte Zee om erop toe te zien dat 
minimum veiligheidsnormen worden 
vastgesteld en gehandhaafd; is in dit 
verband verheugd over het initiatief van 
de Commissie tot instelling van het 
Mediterranean Offshore Authorities 
Forum (MOAF), en moedigt niet-EU-
landen aan hieraan deel te nemen;

Or. en

Amendment 71
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. meent dat fora zoals de NSOAF in de 
Noordzee ook zouden moeten worden 
opgericht voor de lidstaten rond de 
Middellandse, de Baltische en de Zwarte 
Zee;

10. meent dat fora zoals de NSOAF in de 
Noordzee ook zouden moeten worden 
opgericht voor de lidstaten rond de 
Middellandse, de Baltische en de Zwarte 
Zee; is van oordeel dat normen en 
voorschriften die voor de EU zijn 
vastgesteld rekening moeten houden met 
milieuoverwegingen in verband met de 
exploratie van koolwaterstoffen in niet-
EU-gebieden;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat in de diverse 
zeegebieden ook verschillende 
omstandigheden heersen, maar is van 
mening dat er, waar van toepassing, een 
inter-fora coördinatie tussen regionale 
initiatieven moet zijn om de optimale 
praktijk op EU-niveau te waarborgen; 
benadrukt dat de Commissie in deze fora 
een actieve rol dient te spelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is ingenomen met het besluit van 
de Internationale vereniging van olie- en 
gasproducenten tot instelling van de 
Global Industry Response Group (GIRG) 
in de nasleep van de ramp in de Golf van 
Mexico; dringt er bij deze groep op aan 
transparantie te betrachten bij de 
uitwisseling van informatie en de 
samenwerking met autoriteiten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er veiligheidswinst wordt 
geboekt met de programma's voor 
motivering van het personeel; pleit voor 
nauwe banden tussen en 
gemeenschappelijke initiatieven van 
industrie, werknemers en bevoegde 

11. benadrukt de veiligheidswinst van
programma's voor motivering van het 
personeel; pleit voor nauwe banden tussen 
en gemeenschappelijke initiatieven van 
industrie, werknemers en nationaal 
bevoegde autoriteiten op gebied van 
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nationale autoriteiten op gebied van 
gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming;

gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. doet een beroep op het 
bedrijfsleven zich tot een werkelijke 
veiligheidscultuur in zijn organisaties te 
verplichten, in de offshore sector of 
binnen een kantooromgeving; bepleit 
daarom regelmatige 
opleidingsprogramma's voor alle 
werkgevers en werknemers;

Or. en

Amendement 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verwelkomt internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de bevoegde nationale 
autoriteiten;

12. verwelkomt internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de bevoegde nationale 
autoriteiten en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten voorstellen te doen voor 
initiatieven om deze aan te moedigen;

Or. en

Amendement 77
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verwelkomt internationale 
uitwisselingsprogramma's voor het 
personeel van de bevoegde nationale 
autoriteiten;

12. verwelkomt internationale 
uitwisselingsprogramma's en 
gemeenschappelijke 
opleidingsprogramma's voor het personeel 
van de bevoegde nationale autoriteiten;

Or. en

Amendement 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt het bedrijfsleven zich te 
houden aan de optimale praktijken ten 
aanzien van 
veiligheidsvertegenwoordigers zoals 
gebeurt in Noorwegen, waar 
veiligheidscommissies een 
veiligheidsvertegenwoordiger kunnen 
kiezen die zich in alle onderdelen van de 
bedrijfsvoering en het 
besluitvormingsproces met 
veiligheidsvraagstukken bezighoudt;

Or. en

Amendement 79
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt het bedrijfsleven zich te 
houden aan de optimale praktijken ten 
aanzien van 
veiligheidsvertegenwoordigers;

Or. en
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Amendement 80
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken op het punt van regulering, 
normen, procedures en ongevallen;

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken onder de lidstaten op het punt 
van regulering, normen, procedures en 
ongevallen, met inbegrip van regelingen 
voor bedrijfsveiligheid en 
milieubescherming, risicobeheer, 
responsprocedures, enz.;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken op het punt van regulering, 
normen, procedures en ongevallen;

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken op het punt van regulering, 
normen, procedures en in de rapportage 
over en het beheer van ongevallen;

Or. en

Amendment 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken op het punt van regulering, 
normen, procedures en ongevallen;

13. is voorstander van krachtiger 
inspanningen tot deling van beste 
praktijken op het punt van regulering, 
normen, procedures en de respons op 
incidenten;



AM\864968NL.doc 37/64 PE462.887v01-00

NL

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen – met inachtneming van commercieel 
gevoelige aspecten – zodat er lering uit kan 
worden getrokken;

15. roept de nationaal bevoegde 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen – met inachtneming van commercieel 
gevoelige aspecten – zodat er lering uit kan 
worden getrokken; deze informatie moet 
zo spoedig mogelijk worden gedeeld 
worden nadat een incident heeft 
plaatsgevonden en dient onder meer te 
omvatten: incidenten met het personeel, 
machinestoringen, vrijkomen van 
koolwaterstoffen en andere incidenten die 
zorgen baren; 

Or. en

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen – met inachtneming van commercieel 
gevoelige aspecten – zodat er lering uit kan 
worden getrokken;

15. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen en openbaar te maken – met 
inachtneming van commercieel gevoelige 
aspecten – zodat er lering uit kan worden 
getrokken en het publiek op de hoogte kan 
worden gehouden;

Or. en

Amendement 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov



PE462.887v01-00 38/64 AM\864968NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen – met inachtneming van 
commercieel gevoelige aspecten – zodat er 
lering uit kan worden getrokken;

15. roept de bevoegde nationale 
autoriteiten op om de uit 
incidentmeldingen gewonnen informatie te 
delen,  zodat er lering uit kan worden 
getrokken;

Or. en

Amendement 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. doet een beroep op de lidstaten de 
maatregelen te nemen die zijn beschreven 
in het initiatief "Mariene kennis 2020"om 
een open kader te creëren om informatie 
uit te wisselen over de toestand van de 
waterkolom en de zeebodem; dringt er bij 
het bedrijfsleven op aan hiervoor 
voldoende middelen uit te trekken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. erkent dat consolidering en extra 
coördinatie van bestaande praktijken en 
het rapporteren van incidenten kunnen 
helpen bij het waarborgen van 
transparantie en een consequente aanpak 
in de gehele EU; is ingenomen met 
internationale initiatieven, waaronder de 
G 20 werkgroep, die op wereldniveau 
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kennis helpen verspreiden over incidenten 
en eventueel noodzakelijke
herstelmaatregelen;SS

Or. en

Amendement 88
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat de Commissie een 
beoordeling moet maken: van de 
doeltreffendheid van de verschillende
bestaande informatiekanalen, van de voor-
en nadelen van rationalisering; en/of van 
de voor- en nadelen van nieuw in te 
voeren internationale regimes, met de 
geboden aandacht voor de daarmee 
gemoeide administratieve lasten;

16. erkent dat consolidering en extra 
coördinatie van bestaande praktijken en 
het rapporteren van incidenten kunnen 
helpen bij het waarborgen van 
transparantie en een consequente aanpak 
in de gehele EU, zodat er lessen kunnen 
worden geleerd; deze informatie moet zo 
spoedig mogelijk worden gedeeld worden 
nadat een incident heeft plaatsgevonden 
en dient onder meer te omvatten: 
incidenten met het personeel, 
machinestoringen, vrijkomen van 
koolwaterstoffen en andere incidenten die 
aanleiding tot zorg zijn; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om met partners en buurlanden samen te 
werken om een bijzondere regeling in te 
voeren voor activiteiten in het Arctische 
gebied, waarbij zeer nauwlettend in de 
gaten wordt gehouden of de 
offshoreactiviteiten in dit zeer kwetsbare 
en unieke milieu wel duurzaam zijn, en of 
ze echt noodzakelijk zijn;
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Or. en

Amendment 90
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het verschil tussen vergunning 
en toestemming voor booroperaties; wijst 
erop dat de vergunninghouder niet de 
organisatie hoeft te zijn die de boringen 
verricht; stelt dat de regulering moet 
voorzien in "controlepauzes" tussen de 
toekenning van een vergunning en de 
aanvang van de booractiviteiten;

17. wijst op het verschil tussen 
exploitatievergunningen die aan 
exploitanten worden afgegeven en 
boorvergunningen; wijst erop dat de 
exploitatievergunninghouder niet de 
organisatie hoeft te zijn die de boringen 
verricht; stelt dat er in de regelgeving 
beperkingen moeten worden opgenomen 
op de toekenning van een vergunning en de 
aanvang van de booractiviteiten door een 
partnerfirma die houder is van een 
afzonderlijke vergunning voor dergelijke 
operaties;

Or. pl

Amendement 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het verschil tussen vergunning 
en toestemming voor booroperaties; wijst 
erop dat de vergunninghouder niet de 
organisatie hoeft te zijn die de boringen 
verricht; stelt dat de regulering moet 
voorzien in "controlepauzes" tussen de 
toekenning van een vergunning en de 
aanvang van de booractiviteiten;

17. wijst op het verschil tussen vergunning 
en toestemming voor booroperaties en 
constateert dat de vergunninghouder niet 
de organisatie hoeft te zijn die de boringen 
verricht; stelt dat de regulering moet 
voorzien in "controlepauzes" tussen de 
toekenning van een vergunning en de 
aanvang van de booractiviteiten;

Or. en

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



AM\864968NL.doc 41/64 PE462.887v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan dat vergunningverlening en 
gezondheids- en veiligheidstaken in alle 
lidstaten gescheiden blijven;

18. beveelt aan dat vergunningverlening en 
gezondheids- en veiligheidstaken in alle 
lidstaten gescheiden blijven; is van oordeel 
dat de Commissie met de lidstaten moet 
samenwerken om gemeenschappelijke, 
transparante en objectieve 
vergunningscriteria vast te stellen 
waarbij, om belangenconflicten te 
voorkomen, gegarandeerd wordt dat de 
vergunningverlening en gezondheids- en 
veiligheidsaspecten van elkaar worden 
gescheiden;

Or. en

Amendment 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat 
milieueffectbeoordelingen moeten worden 
uitgevoerd voordat vergunningen voor 
offshore booractiviteiten worden 
afgegeven;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat het bij de 
vergunningverlening cruciaal is ervoor te 
zorgen dat tijdens en na de beëindiging 
van de werkzaamheden de strengste 
milieu- en veiligheidsnormen in acht 



PE462.887v01-00 42/64 AM\864968NL.doc

NL

worden genomen en wenst in dit verband 
dat ook voldoende aandacht wordt besteed 
aan de noodzaak van een adequate 
ontmanteling van installaties en 
pijpleidinginfrastructuur die aan het 
einde van hun levensduur zijn gekomen, 
waarbij de materialen zo veel mogelijk 
gerecycleerd moeten worden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. constateert dat een groot aantal 
installaties in de EU-wateren tamelijk oud 
begint te worden; verwelkomt stappen die 
ertoe moeten leiden dat de bestaande 
platforms beter op hun taak berekend 
zijn;

Or. en

Amendment 96
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit voor locatiespecifieke 
noodplannen waarin risico's worden 
herkend, mogelijke vervuilingsbronnen en 
gevolgen worden beoordeeld, en een 
responsstrategie wordt omschreven, met 
boorplannen voor eventuele hulpputten; 
stelt dat operatoren ten minste twee 
maanden voor aanvang van de operaties 
hun noodplannen moeten voorleggen, en 
dat die noodplannen in het geval van 
ingewikkelde boorputten of moeilijke 
booromstandigheden moeten worden 

19. pleit voor locatiespecifieke 
noodplannen waarin risico's worden 
herkend, mogelijke vervuilingsbronnen en 
gevolgen worden beoordeeld, en een 
responsstrategie wordt omschreven, met 
boorplannen voor eventuele hulpputten; 
stelt dat operatoren aan wie een 
vergunning wordt verleend als 
voorwaarde voor het verkrijgen van de 
vergunning ten minste twee maanden voor 
aanvang van de operaties hun noodplannen 
moeten voorleggen, en dat die 
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beoordeeld, voor consultering moeten 
worden vrijgegeven, en worden 
goedgekeurd tegelijk met andere 
goedkeuringsprocedures (in verband met 
het milieu of de plannen voor de 
boorputten, bijvoorbeeld); is van mening 
dat de operaties in geen geval mogen 
beginnen voordat een noodplan is 
goedgekeurd; houdt staande dat 
noodplannen door de bevoegde nationale 
autoriteit moeten worden gepubliceerd, met 
inachtneming van de 
gegevensbescherming;

noodplannen in het geval van ingewikkelde 
boorputten of moeilijke 
booromstandigheden moeten worden 
beoordeeld, voor consultering moeten 
worden vrijgegeven, en worden 
goedgekeurd tegelijk met andere 
goedkeuringsprocedures (in verband met 
het milieu of de plannen voor de 
boorputten, bijvoorbeeld); is van mening 
dat de operaties in geen geval mogen 
beginnen voordat een noodplan is 
goedgekeurd door de lidstaat waarin zij 
zullen worden uitgevoerd; houdt staande 
dat noodplannen door de bevoegde 
nationale autoriteit moeten worden 
gepubliceerd, met inachtneming van de 
gegevensbescherming;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit voor locatiespecifieke 
noodplannen waarin risico's worden 
herkend, mogelijke vervuilingsbronnen en 
gevolgen worden beoordeeld, en een 
responsstrategie wordt omschreven, met 
boorplannen voor eventuele hulpputten;
stelt dat operatoren ten minste twee 
maanden voor aanvang van de operaties 
hun noodplannen moeten voorleggen, en 
dat die noodplannen in het geval van 
ingewikkelde boorputten of moeilijke 
booromstandigheden moeten worden 
beoordeeld, voor consultering moeten 
worden vrijgegeven, en worden 
goedgekeurd tegelijk met andere 
goedkeuringsprocedures (in verband met 
het milieu of de plannen voor de 
boorputten, bijvoorbeeld); is van mening 
dat de operaties in geen geval mogen 
beginnen voordat een noodplan is 
goedgekeurd; houdt staande dat

19. pleit voor locatiespecifieke 
noodplannen waarin risico's worden 
herkend, mogelijke vervuilingsbronnen en 
gevolgen worden beoordeeld; een 
responsstrategie wordt omschreven en
boorplannen voor eventuele hulpputten 
worden gegeven; beveelt aan dat 
operatoren ten minste twee maanden voor 
aanvang van de operaties hun noodplannen 
voorleggen; in het geval van ingewikkelde 
boorputten of moeilijke 
booromstandigheden moeten die 
noodplannen worden beoordeeld, 
geconsulteerd en worden goedgekeurd 
tegelijk met andere 
goedkeuringsprocedures (bij voorbeeld 
procedures in verband met milieueffecten 
of de plannen voor de boorputten). De 
operaties mogen in geen geval beginnen 
voordat een noodplan is goedgekeurd; 
Noodplannen moeten door de nationaal 
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noodplannen door de bevoegde nationale 
autoriteit moeten worden gepubliceerd, met 
inachtneming van de 
gegevensbescherming;

bevoegde nationale autoriteit worden 
gepubliceerd, met inachtneming van de 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 98
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vestigt er de aandacht op dat de 
EU een overkoepelende rol in het 
vergunningsproces moet spelen om ervoor 
te zorgen dat in de gehele sector van de 
maritieme veiligheid consequent bepaalde 
methoden worden toegepast en het gevaar 
van belangenconflicten wordt 
verminderd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt aan meer nadruk te leggen 
op een stelselmatige opleiding, vooral op 
het gebruik in de praktijk van apparatuur 
voor de respons op rampen;

Or. en

Amendement 100
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de lidstaten om hun nationale 
noodplannen op te stellen, te wijzigen of te 
actualiseren, met vermelding van 
bevelslijnen en mechanismen voor de inzet 
van nationale middelen naast de 
hulpmiddelen waarover de industrie 
beschikt voor het geval van een lekkage;

20. vraagt de lidstaten om hun nationale 
noodplannen op te stellen, te wijzigen of te 
actualiseren, met vermelding van 
bevelslijnen en mechanismen voor de inzet 
van nationale middelen naast de 
hulpmiddelen waarover de industrie 
beschikt voor het geval van een lekkage;
dringt bij de lidstaten aan op 
samenwerking onderling en met aan de 
EU grenzende landen bij de opstelling van 
regionale noodplannen, wat ook zou 
moeten leiden tot een gemeenschappelijke 
opleiding en het delen van de beschikbare 
nationale materiële middelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de lidstaten om hun nationale
noodplannen op te stellen, te wijzigen of 
te actualiseren, met vermelding van 
bevelslijnen en mechanismen voor de inzet 
van nationale middelen naast de 
hulpmiddelen waarover de industrie 
beschikt voor het geval van een lekkage;

20. vraagt de lidstaten om Nationale 
Noodplannen op te stellen, te wijzigen of 
te actualiseren, met vermelding van 
bevelslijnen en mechanismen voor de inzet 
van nationale middelen naast de 
hulpmiddelen waarover de industrie 
beschikt voor het geval van een lekkage;
deze moeten aan het EMSA worden 
doorgegeven;

Or. en

Amendement 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt voor dat in de inventarisering van 21. stelt voor dat in de inventarisering van 
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responsmiddelen door het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) ook de van belang zijnde 
hulpmiddelen worden opgenomen 
waarover de industrie beschikt; in alle 
zeegebieden van de EU moeten 
toereikende hulpmiddelen beschikbaar 
zijn;

responsmiddelen door het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) alle van belang zijnde 
hulpmiddelen worden opgenomen 
waarover de overheid en de industrie 
beschikt, zodat het EMSA over de beste 
mogelijkheden beschikt om zo nodig bij 
een groot ongeluk een coördinerende rol 
te spelen;

Or. en

Amendement 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst erop dat recente 
gebeurtenissen de risico's hebben 
aangetoond van offshorewinning-, 
gasexploratie- en productie-installaties 
voor het zeevervoer en het mariene 
milieu; is van oordeel dat het gebruik van 
de responsmogelijkheden van het 
Agentschap uitdrukkelijk moet worden 
uitgebreid naar de voorkoming en 
bestrijding van verontreiniging door 
dergelijke activiteiten;

Or. en

Amendement 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt voor de uitrusting die 
beschikbaar is voor de bestrijding van 
eventuele olielekkages een essentieel 
onderdeel van de noodplannen te laten 
zijn en dergelijke uitrusting in de buurt 
van olie- of gasinstallaties beschikbaar te 
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houden, zodat bij een groot ongeluk een 
snelle inzet mogelijk is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. dringt er bij de bedrijven op aan 
fondsen te blijven reserveren voor 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe 
technologie voor preventie en hulp bij 
ongelukken; onderstreept dat, voordat 
rampenbestrijdingsmethoden worden 
toegevoegd aan een goedgekeurd 
noodplan, deze door een onafhankelijke 
instantie moeten worden getest, 
beoordeeld en goedgekeurd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. bepleit een strikt toezicht op en 
het voortdurend testen van chemische 
dispergeermiddelen om ervoor te zorgen 
dat zij bij een optredende lekkage geschikt 
voor gebruik zijn en schade voor 
volksgezondheid en milieu uitgesloten is;

Or. en

Amendement 107
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. stelt voor dat in de 
inventarisering van responsmiddelen door 
het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid (EMSA) alle van belang zijnde 
hulpmiddelen worden opgenomen 
waarover de overheid en de industrie 
beschikt, zodat het EMSA, of de 
betrokken nationale bevoegde autoriteit, 
zo nodig bij een groot ongeluk een  
coördinerende rol kan spelen;

Or. en

Amendement 108
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderkent dat de industrie de primaire 
verantwoordelijkheid heeft voor het 
ingrijpen bij rampen; is ingenomen met 
gezamenlijke initiatieven van de industrie
voor de ontwikkeling, de mobilisering en 
de inzet van hulpmiddelen om olielekken 
tegen te gaan;

22. stelt voor dat in de inventarisering van 
responsmiddelen door het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) alle van belang zijnde 
hulpmiddelen worden opgenomen 
waarover de overheid en de industrie 
beschikt, zodat het EMSA over de beste 
mogelijkheden beschikt om bij een groot 
ongeluk een coördinerende rol te spelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderkent dat de industrie de primaire 
verantwoordelijkheid heeft voor het 
ingrijpen bij rampen; is ingenomen met
gezamenlijke initiatieven van de industrie 
voor de ontwikkeling, de mobilisering en 

22. onderkent dat de industrie de primaire 
verantwoordelijkheid heeft voor het 
ingrijpen bij rampen. Is ingenomen met 
gezamenlijke initiatieven van de industrie 
voor de ontwikkeling, de mobilisering en 
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de inzet van hulpmiddelen om olielekken 
tegen te gaan;

de inzet van hulpmiddelen om olielekken 
tegen te gaan; onderstreept dat de 
overheidssector een belangrijke 
regelende, veiligheidsgaranderende en 
coördinerende rol bij de respons op een 
ramp moet spelen; 

Or. en

Amendment 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. doet een beroep op de lidstaten en 
de Commissie ervoor te zorgen dat het 
vergunningsstelsel voorziet in financiële 
beschermingsinstrumenten die de 
mogelijkheid bieden met spoed de nodige 
financiële middelen te mobiliseren ter 
compensatie van de economische en 
sociale verliezen, alsmede milieuschade 
als gevolg van een olie- of gaslekkage; 

Or. ro

Amendement 111
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de bedrijven op aan 
5% van hun fondsen te reserveren voor 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe 
technologie voor preventie en hulp bij 
ongelukken; onderstreept dat, voordat 
rampenbestrijdingsmethoden worden 
toegevoegd aan een goedgekeurd 
noodplan, deze door een onafhankelijke 
instantie moeten worden getest, 
beoordeeld en goedgekeurd;

Or. en
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Amendement 112
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. bepleit een strikt toezicht op en het 
testen van bij voorbeeld chemische 
dispergeermiddelen vóór hun toepassing 
om ervoor te zorgen dat zij bij een 
optredende lekkage geschikt voor gebruik 
zijn en schade voor volksgezondheid en 
milieu uitgesloten is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat de deskundigheid en de 
middelen van het EMSA eerst op verzoek 
van de lidstaten moeten worden ingezet;

23. stelt vast dat de inzet van de 
deskundigheid en de middelen van het 
EMSA door de herziene EMSA-
verordening zullen worden bepaald, maar 
dat deze inzet expliciet zodanig moet 
worden verruimd dat hij ook geldt voor de 
respons op vervuiling als gevolg van olie-
en gasexploratie, en dat hij zo nodig in de 
gehele EU en de aangrenzende landen 
beschikbaar moet zijn;

Or. en

Amendement 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt erop aan dat bij het opzetten 
van rampenplannen eerst de gevolgen van 
het gebruik van chemische 
dispergeermiddelen wordt beoordeeld, 
teneinde negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid en verdere milieuschade 
te voorkomen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van oordeel dat de op EU-niveau 
ontwikkelde instrumenten voor respons en 
toezicht, respectievelijk het netwerk van 
gereedgehouden bergingsvaartuigen voor 
olielekkages van het EMSA en het 
netwerk van toezicht op en de detectie van 
olielekkages CleanSeaNet (CSN), kunnen 
worden ingezet voor 
incidenten/ongelukken met offshore 
installaties;

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. beveelt daarom, na overweging van 
de volgende punten, het gebruik aan van 
het Service Network of Stand-by EMSA 
Oil Spill Respond Vessels (SOSRV):
a) niet alle vaartuigen kunnen opereren 
in atmosferen met een vlampunt dat lager 
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is dan 60º;
b) de contracten moeten verbeterd 
worden, zodat langere 
oliebergingsoperaties mogelijk zijn;
c) leemten in het huidige network moeten 
worden gesloten;
Nieuwe technieken moeten worden 
uitgeprobeerd: bij voorbeeld het werken 
met olienetten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. beveelt aan het CleanSeaNet 
Service van het EMSA te gebruiken voor 
het toezicht op olieplatforms en illegale 
lozingen vanaf vaartuigen; stelt vast dat 
50% van de thans door CleanSeaNet 
geleverde beelden gebruikt kan worden 
voor het toezicht op olieplatforms;

Or. en

Amendement 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. steunt innovatieve, op de 
maritieme sector gerichte diensten en is 
verheugd over de discussie van de 
Commissie en de lidstaten over een nieuw 
e-maritiem initiatief dat voortbouwt op het 
SafeSeaNet-project, en meent dat het 
verdere veiligheidsvoordelen kan bieden 
aan de offshore olie- en gasindustrie;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt met nadruk dat ieder 
zeegebied steeds toegang moet hebben tot 
voldoende, direct inzetbaar materieel om 
grote lekkages overeenkomstig het 
ongunstigste scenario in dit specifieke 
zeegebied, dat eventueel niet alleen EU-
wateren omvat, aan te pakken;

Or. en

Amendment 120
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te 
passen dat kleine en middelgrote 
operatoren niet uit de markt worden 
geprijsd ;

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering op te letten 
dat de verzekeringspremies worden 
vastgesteld op basis van het werkelijke 
risico als gevolg van boor- en 
exploitatiemoeilijkheden, zodat kleine en 
middelgrote operatoren die een 
vergunning aanvragen  niet van de markt 
worden uitgesloten;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te 
passen dat kleine en middelgrote 
operatoren niet uit de markt worden 
geprijsd ;

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te 
passen dat kleine en middelgrote 
operatoren niet uit de markt worden 
geprijsd en er daarbij voor te zorgen dat 
de volledige aansprakelijkheidsdekking 
gehandhaafd blijft;

Or. en

Amendement 122
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te 
passen dat kleine en middelgrote 
operatoren niet uit de markt worden 
geprijsd ;

25. vraagt de lidstaten om er bij hun 
onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te 
passen dat kleine en middelgrote 
operatoren niet uit de markt worden 
geprijsd en er daarbij voor te zorgen dat 
de aansprakelijkheidsdekking 
gehandhaafd blijft;

Or. en

Amendement 123
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt erop aan dat collectieve fondsen 
op hun merites worden bezien en dat 
zulke fondsen bij gebleken nut in elke 
zeegebied in de EU worden opgericht; 
pleit voor verplichte aansluiting van 
exploitanten bij die fondsen, bij wijze van 
veiligheidsvangnet dat de lidstaten en de 

26. dringt er bij de lidstaten, wanneer zij 
financiële garantiemechanismen en ook 
de noodzaak van een derden-
aansprakelijkheidsverzekering overwegen, 
op aan, de relatief geringere middelen van 
kleine en middelgrote exploitanten in 
aanmerking te nemen en dergelijke 
systemen zodanig te ontwerpen dat 
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belastingbetalers gerust moet stellen; hiermee op de juiste wijze rekening wordt 
gehouden, terwijl toch een volledige 
dekking gehandhaafd blijft;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt erop aan dat collectieve fondsen 
op hun merites worden bezien en dat zulke 
fondsen bij gebleken nut in elke zeegebied 
in de EU worden opgericht; pleit voor 
verplichte aansluiting van exploitanten bij 
die fondsen, bij wijze van
veiligheidsvangnet dat de lidstaten en de 
belastingbetalers gerust moet stellen;

26. erkent het nut van collectieve fondsen 
zoals OPOL in de Noordzee en bepleit dat 
zulke fondsen in elke zeegebied in de EU 
worden opgericht; pleit voor verplichte 
aansluiting van exploitanten bij die fondsen 
en wenst dat rechtszekerheid wordt 
geboden doordat een veiligheidsvangnet 
wordt gecreëerd dat de lidstaten, de 
maritieme sector, - met name vissers - en 
de belastingbetalers gerust moet stellen;

Or. en

Amendement 125
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt erop aan dat collectieve fondsen 
op hun merites worden bezien en dat zulke 
fondsen bij gebleken nut in elke zeegebied 
in de EU worden opgericht; pleit voor 
verplichte aansluiting van exploitanten bij 
die fondsen, bij wijze van 
veiligheidsvangnet dat de lidstaten en de 
belastingbetalers gerust moet stellen;

26. dringt erop aan dat collectieve fondsen 
op hun merites worden bezien en dat zulke 
fondsen bij gebleken nut in elke zeegebied 
in de EU worden gecreëerd op een 
onafhankelijk geadministreerde en 
wettelijk bindende basis; pleit voor 
verplichte aansluiting van exploitanten bij 
die fondsen, bij wijze van 
veiligheidsvangnet dat de lidstaten en de 
belastingbetalers gerust moet stellen;

Or. en
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Amendement 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept dat het vrijwillige 
karakter van waarborgregelingen als 
OPOL beperkingen oplegt aan hun 
wettelijke controle en meent daarom dat 
de positie van deze waarborgfondsen zou 
worden versterkt als hun instelling als 
voorwaarde zou worden gesteld voor de 
afgifte van een vergunning;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is van oordeel dat de kandidaat-
vergunninghouder in de fase waarin 
toestemming voor booroperaties is 
gegeven zijn solvabiliteit moet aantonen, 
hetzij via financiële waarborgregelingen, 
een derden-aansprakelijkheidsverzekering 
of andere regelingen, in verband met het 
vergoeden van schade die veroorzaakt is 
aan het mariene milieu (en het 
kustmilieu, indien van toepassing);

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. onderstreept dat, voordat de 
boorwerkzaamheden beginnen, 
ondubbelzinnig moet worden vastgesteld 
welke de financieel aansprakelijke 
partijen zijn;

Or. en

Amendement 129
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept dat, voordat de 
boorwerkzaamheden beginnen, 
ondubbelzinnig moet worden vastgesteld 
welke de financieel aansprakelijke 
partijen zijn; dringt erop aan dat 
helderheid bestaat omtrent de identiteit en 
de hiërarchie van de aansprakelijke 
partijen en is van mening dat het een 
essentieel onderdeel van de procedures 
voor het verlenen van een vergunning 
moet zijn dat de kandidaat-
vergunninghouder aantoont in staat te 
zijn te betalen voor de gevolgen van elk 
incident dat zich zou kunnen voordoen;

Or. en

Amendement 130
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn als een 
zeer ingewikkeld staaltje van wetgeving; 
stelt dat eventuele wijzigingsvoorstellen 
vergezeld moeten gaan van een grondige 

Schrappen
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effectbeoordeling;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn als een 
zeer ingewikkeld staaltje van wetgeving; 
stelt dat eventuele wijzigingsvoorstellen 
vergezeld moeten gaan van een grondige 
effectbeoordeling;

28. beschouwt de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn als een 
zeer ingewikkeld staaltje van wetgeving; 
wenst dat eventuele wijzigingsvoorstellen 
vergezeld gaan van een grondige 
effectbeoordeling; is echter van oordeel 
dat sommige definities duidelijker moeten 
zijn en dat het toepassingsgebied van de 
richtlijn verbreed moet worden en ook 
betrekking moet hebben op de exclusieve 
economische zones van de lidstaten en, 
waar van toepassing, hun continentaal 
plat;

Or. en

Amendement 132
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. raadt de lidstaten aan de mogelijkheid 
te bezien van negatieve prikkels om 
nalatigheid tegen te gaan, zoals boetes, 
intrekking van vergunningen, en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
werknemers; wijst er evenwel op dat er in 
de VS op het moment van de olielekkage 
uit de Deepwater Horizon al een dergelijk 
regime bestond;

29. raadt de lidstaten aan de mogelijkheid 
te bezien van de invoering en versterking 
van negatieve prikkels om nalatigheid en 
niet-naleving tegen te gaan, zoals boetes, 
intrekking van vergunningen, en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
werknemers; wijst er evenwel op dat er in 
de VS op het moment van de olielekkage 
uit de Deepwater Horizon al een dergelijk 
regime bestond;

Or. en
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Amendement 133
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. raadt de lidstaten aan de mogelijkheid 
te bezien van negatieve prikkels om 
nalatigheid tegen te gaan, zoals boetes, 
intrekking van vergunningen, en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
werknemers; wijst er evenwel op dat er in 
de VS op het moment van de olielekkage 
uit de Deepwater Horizon al een dergelijk 
regime bestond;

29. raadt de lidstaten aan de mogelijkheid 
te bezien van de invoering en versterking 
van negatieve prikkels om nalatigheid en 
niet-naleving tegen te gaan, zoals boetes, 
intrekking van vergunningen, en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
werknemers; wijst er evenwel op dat er in 
de VS op het moment van de olielekkage 
uit de Deepwater Horizon al een dergelijk 
regime bestond;

Or. en

Amendment 134
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. acht het van essentieel belang dat 
gericht en innovatief wetenschappelijk 
onderzoek plaatsvindt teneinde het 
mogelijk te maken automatische systemen 
te gebruiken voor het toezicht op het 
verloop en het stoppen van de operaties op 
boorplatforms en daarbij de 
betrouwbaarheid te verhogen van de boor-
en exploitatiewerkzaamheden en de 
brandveiligheidssystemen onder extreme 
weersomstandigheden;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van dezelfde hoge normen, waar ter wereld 
zij ook actief zijn; betwijfelt of een 
verplichting voor in de EU gevestigde 
ondernemingen om over de hele wereld 
volgens EU-normen te werk te gaan, 
afdwingbaar is;

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van dezelfde hoge normen, waar ter wereld 
ondernemingen ook actief zijn; betwijfelt 
of verlening van een mandaat aan in de 
EU gevestigde ondernemingen om over de 
hele wereld volgens EU-normen te werk te 
gaan, afdwingbaar is, maar vraagt de 
Commissie te onderzoeken welke 
mechanismen geschikt zouden zijn om 
ervoor te zorgen dat in de EU gevestigde 
ondernemingen overal ter wereld volgens 
de strengste normen te werk gaan; is van 
oordeel dat verantwoord 
ondernemerschap op dit gebied ook een 
uiterst belangrijke factor moet zijn en dat 
de vergunningsstelsels van de lidstaten bij 
het verlenen van vergunningen rekening 
zouden kunnen houden met incidenten in 
de wereld waarbij bepaalde bedrijven 
betrokken zijn, mits over deze incidenten 
de resultaten van diepgaand onderzoek 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 136
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van dezelfde hoge normen, waar ter wereld 
zij ook actief zijn; betwijfelt of een 
verplichting voor in de EU gevestigde 
ondernemingen om over de hele wereld 
volgens EU-normen te werk te gaan, 
afdwingbaar is;

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van de strengste milieu- en 
veiligheidsnormen, waar ter wereld 
ondernemingen ook actief zijn; vraagt de 
Commissie te onderzoeken welke 
mechanismen geschikt zouden zijn om 
ervoor te zorgen dat in de EU gevestigde 
ondernemingen overal ter wereld volgens 
de strengste normen te werk gaan; is van 
oordeel dat verantwoord 
ondernemerschap op dit gebied ook een 
uiterst belangrijke factor moet zijn en dat 
de vergunningsstelsels van de lidstaten bij 
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het verlenen van vergunningen rekening 
zouden kunnen houden met incidenten in 
de wereld waarbij bepaalde bedrijven 
betrokken zijn, mits over deze incidenten 
de resultaten van diepgaand onderzoek 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 137
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van dezelfde hoge normen, waar ter wereld 
zij ook actief zijn; betwijfelt of een 
verplichting voor in de EU gevestigde 
ondernemingen om over de hele wereld 
volgens EU-normen te werk te gaan, 
afdwingbaar is;

30. dringt bij de industrie aan op hantering 
van dezelfde hoge normen, waar ter wereld 
zij ook actief zijn; betwijfelt of een 
verplichting voor in de EU gevestigde 
ondernemingen om over de hele wereld 
volgens EU-normen te werk te gaan, 
afdwingbaar is; vraagt de Commissie om 
bevordering, samen met andere partners 
in de wereld, van de toepassing van deze 
strenge normen;

Or. en

Amendement 138
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie en de lidstaten
dringend, in het kader van de G20 te 
blijven meewerken aan offshore-
initiatieven ;

31. vraagt de Commissie en de lidstaten 
dringend, in het kader van de G20 te 
blijven meewerken aan offshore-
initiatieven met inachtneming van het 
Zeerechtverdrag van de VN (UNCLOS);

Or. en

Amendment 139
Adam Gierek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. vraagt de Commissie dringend om zich 
actief met de kustlidstaten in te zetten om 
ervoor te zorgen dat regelgevingskaders en 
toezicht even hoge veiligheidsniveaus 
bieden;

32. vraagt de Commissie dringend om zich 
actief met de kustlidstaten in te zetten om 
ervoor te zorgen dat EU-
regelgevingskaders en toezicht even hoge 
veiligheidsniveaus in noodsituaties bieden 
en van bescherming van het mariene 
milieu tegen verontreinigende stoffen, 
waaronder water/olie-emulsies, door 
middel van monitoring;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. vraagt de Commissie dringend om zich 
actief met de kustlidstaten in te zetten om 
ervoor te zorgen dat regelgevingskaders en 
toezicht even hoge veiligheidsniveaus 
bieden;

32. vraagt de Europese Commissie 
dringend om zich actief met andere aan 
EU-zeegebieden grenzende staten in te 
zetten om ervoor te zorgen dat 
regelgevingskaders en toezicht even hoge 
veiligheidsniveaus bieden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. bepleit de vorming van 
internationale bilaterale partnerschappen 
via de actieplannen in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, die onder 
meer derde landen aansporen zich aan 
strenge veiligheidsnormen te houden; 
moedigt landen die het Europees 
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nabuurschapsbeleid nog niet volledig 
hebben geactiveerd, aan dit te doen;

Or. en

Amendement 142
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. bepleit de vorming van 
internationale bilaterale partnerschappen 
via de actieplannen in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, die onder 
meer derde landen aansporen zich aan 
strenge veiligheidsnormen te houden; 
moedigt landen die het Europees 
nabuurschapsbeleid nog niet volledig 
hebben geactiveerd, aan dit te doen;

Or. en

Amendement 143
Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst op het belang van de bestaande 
wetgeving die met het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties werd geïnitieerd, 
via het Mediterrane Actieplan en het 
Verdrag van Barcelona ;

33. wijst op het belang van de bestaande 
wetgeving die met het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties werd geïnitieerd, 
via het OSPAR-verdrag en de verdragen 
van Barcelona en Helsinki, maar erkent 
dat het huidige internationaal recht geen 
volledig of consequent kader biedt voor 
veiligheids- of milieunormen bij offshore 
boorwerkzaamheden en dat het soms 
moeilijk te handhaven is, zodat er 
behoefte is aan een sterk EU-kader;

Or. en
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Amendement 144
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat het niet-geratificeerde Mediterranean 
Offshore Protocol uit 1994 volledig in 
werking treedt, dat zich richt op de 
bescherming tegen vervuiling als gevolg 
van exploratie en exploitatie; 

Or. en


