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Amendamentul 1
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui 
cadru de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru Strategia pentru mediul marin)1,

Or. en

Amendamentul 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 11 și articolul 
191 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

Or. en

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

                                               
1 JO L 162, 21.6.2008, p. 11.
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Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere incidentul de pe 
platforma petrolieră Deepwater Horizon 
care a dus la pierderi de vieți omenești și a 
produs pagube semnificative mediului,

Or. en

Amendamentul 4
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 11 și articolul 
191 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 5
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Referirea 12b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică 
(Directiva privind habitatele),
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Or. en

Amendamentul 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Referirea 12b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Comisia națională a 
SUA însărcinată cu anchetarea deversării 
și forării în larg a petrolului pe platforma 
Deepwater Horizon exploatată de BP”,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât articolul 194 din TFUE sprijină 
în mod deosebit dreptul unui stat membru 
de a stabili condițiile de exploatare a 
resurselor sale energetice;

A. întrucât articolul 194 din TFUE sprijină 
în mod deosebit dreptul unui stat membru 
de a stabili condițiile de exploatare a 
resurselor sale energetice ținând seama, în 
același timp, de principiul solidarității și 
de aspectele privind protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 8
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât articolul 191 din TFUE 
prevede că politica Uniunii în domeniul 
mediului urmărește un nivel ridicat de 
protecție și se bazează pe principiile 
precauției și acțiunii preventive, pe 
principiul remedierii, cu prioritate la 
sursă, a daunelor provocate mediului și pe 
principiul „poluatorul plătește”;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sursele autohtone de petrol și de 
gaze contribuie în mod semnificativ la 
satisfacerea nevoilor energetice ale Europei 
și sunt esențiale pentru securitatea noastră 
energetică;

B. întrucât sursele autohtone de petrol și de 
gaze contribuie în mod semnificativ la 
satisfacerea nevoilor energetice actuale ale 
Europei și sunt esențiale în prezent pentru 
securitatea și diversitatea noastră 
energetică;

Or. en

Amendamentul 10
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Considerentul B 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sursele autohtone de petrol și de 
gaze contribuie în mod semnificativ la 
satisfacerea nevoilor energetice ale Europei 
și sunt esențiale pentru securitatea 
noastră energetică;

B. întrucât sursele autohtone de petrol și de 
gaze contribuie la satisfacerea nevoilor 
energetice actuale ale Europei;

Or. en

Amendamentul 11
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) stabilește cadrul juridic în 
limitele căruia trebuie să se desfășoare 
activitățile pe mări și pe oceane, inclusiv 
delimitarea platformei continentale și a 
zonei economice exclusive (ZEE);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât deversarea petrolului de la 
platforma Deepwater Horizon a 
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demonstrat ce consecințe devastatoare 
pentru oameni și mediu poate avea 
exploatarea petrolului în condiții extreme, 
precum și costurile economice enorme 
asociate cu un astfel de impact asupra 
mediului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât efectele unui accident nu ar 
ține seama de granițe, justificând, astfel, 
pregătirea în prealabil a unei capacități a 
UE de intervenție în caz de poluare, care 
să țină seama de accidentele survenite în 
afara apelor UE;

Or. en

Amendamentul 14
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât efectele unui accident nu ar 
ține seama de granițe, justificând, astfel, 
adoptarea unor măsuri de prevenire și de 
reducere a efectelor unui asemenea 
accident, precum și pregătirea în prealabil 
a unei capacități a UE de intervenție în 
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caz de poluare, care să țină seama de 
accidentele survenite în afara apelor UE;

Or. en

Amendamentul 15
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât trebuie să se garanteze, la cel 
mai ridicat nivel, siguranța și integritatea 
operațiunilor de explorare a petrolului și 
a gazelor și protecția cetățenilor Europei 
și a mediului înconjurător;

Or. lt

Amendamentul 16
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. subliniază faptul că mecanismele 
diferite de reglementare din statele 
membre creează dificultăți serioase în 
ceea ce privește asigurarea, în mod 
constant, a integrității măsurilor de 
siguranță, impun o sarcină financiară 
suplimentară întreprinderilor și împiedică 
funcționarea adecvată a pieței interne;
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Or. lt

Amendamentul 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât unele recomandări ale 
„Comisiei naționale a SUA însărcinată cu 
anchetarea deversării și forării în larg a 
petrolului pe platforma Deepwater
Horizon exploatată de BP” reflectă mai 
multe practici care predomină în unele 
părți ale UE de 20 de ani sau chiar mai 
mult;

Or. en

Amendamentul 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât dezastrul din Golful Mexic a 
determinat acest sector industrial și 
autoritățile competente să creeze forumuri 
precum GIRG1 și OSPRAG2 pentru a 
trage învățăminte din acest dezastru; 
întrucât multe dintre aceste inițiative au 
deja rezultate concrete;

                                               
1 Grupul Mondial Industrial de Intervenție
2 Grupul de intervenție pentru deversările de petrol
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Or. en

Amendamentul 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât, în 2007, companiile 
naționale de petrol dețineau o pondere de 
52 % din producția mondială de petrol și 
controlau 88 % din rezervele de petrol 
identificate; întrucât importanța lor în 
raport cu companiile petroliere 
internaționale crește dramatic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât există dovezi care sugerează 
că separarea procesului de autorizare de 
evaluările de sănătate și siguranță poate 
evita orice potențial conflict de interese 
sau confuzie legată de obiective;

Or. en

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



PE462.887v01-00 12/74 AM\864968RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât autoritățile naționale de 
reglementare trebuie să evalueze 
viabilitatea și capacitatea financiară 
înainte de a acorda autorizația și permisul 
final de forare, asigurându-se că există 
fonduri suficiente, inclusiv prin 
intermediul unei asigurări de răspundere 
civilă și prin fonduri comunale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât există deja diferite forumuri 
internaționale în cadrul cărora 
autoritățile de reglementare pot face 
schimb de bune practici, inclusiv 
NSOAF1;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ci (nou)

                                               
1Forumul autorităților offshore din Marea Nordului
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ci. întrucât Comisia Europeană, în 
numele UE, este deja parte contractantă a 
OSPAR1, o convenție regională privind 
protecția mediului marin al Atlanticului 
de nord-est;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cj. întrucât în prezent există mecanisme 
de raportare a accidentelor, printre 
acestea numărându-se și raportul anual 
al OSPAR cu privire la eliminări, 
deversări și emisii, precum și canale fără 
caracter de reglementare care pot fi 
folosite pentru a disemina concluziile 
desprinse din acest tip de incidente, de 
exemplu, „buletinele de siguranță” ale 
NSOAF;

Or. en

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

                                               
1 Convenția OSPAR este actualul instrument juridic care reglementează cooperarea internațională în 
domeniul protejării mediului marin al Atlanticului de nord-est.
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ck (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ck. întrucât numeroase acorduri 
existente, cum ar fi acordul OCES1,
stabilesc deja proceduri pentru 
intervențiile internaționale în caz de 
deversări de amploare internațională;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cl (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cl. întrucât Directiva privind 
echipamentele tehnice a UE se aplică în 
general echipamentelor utilizate în 
instalațiile offshore de petrol și gaz, dar 
domeniul său de aplicare nu include 
unitățile mobile de forare offshore și 
echipamentele utilizate de acestea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cm (nou)

                                               
1 Serviciile offshore de cooperare de urgență (Offshore Cooperative Emergency Services) reunesc 
asociațiile naționale din Danemarca, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Norvegia și Regatul Unit.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cm. întrucât Agenția Europeană pentru 
Siguranța Maritimă oferă deja asistență 
tehnică Comisiei Europene în scopul 
dezvoltării și punerii în aplicare a 
legislației UE în domeniul siguranței 
maritime și i s-au alocat sarcini 
operaționale în ceea ce privește 
intervenția în caz de poluare cu petrol, 
monitorizarea prin satelit și identificarea 
și reperarea navelor pe rază lungă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cn (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cn. întrucât există deja un corp vast de 
legi și convenții internaționale care 
guvernează activitățile maritime, inclusiv 
apele europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Co (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Co. întrucât responsabilitatea curățării 



PE462.887v01-00 16/74 AM\864968RO.doc

RO

apelor în urma unei deversări de petrol și 
răspunderea juridică pentru pagubele 
produse se bazează pe articolul 191 din 
TFUE care stabilește principiul 
„poluatorul plătește”, aceste dispoziții 
reflectându-se și în legislația secundară 
precum Directiva privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător (DRM) și 
Directiva privind deșeurile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cp (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cp. întrucât pentru Marea Nordului 
există deja un sistem voluntar de 
despăgubire în cazul unei deversări de 
petrol;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că eliberarea licențelor 
și a altor autorizații pentru prospectarea și 
exploatarea resurselor de hidrocarburi este 
de competența statului membru și că orice 
suspendare a activităților rămâne la 

1. recunoaște faptul că eliberarea licențelor 
și a altor autorizații pentru prospectarea și 
exploatarea resurselor de hidrocarburi este 
de competența statului membru și că orice 
suspendare a activităților rămâne la 
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latitudinea statului membru vizat; latitudinea statului membru vizat; 
subliniază, totuși, că procedurile de 
autorizare trebuie să respecte anumite 
criterii comune la nivelul UE și indică 
faptul că statele membre ar trebui să 
aplice principiul precauției atunci când 
emit autorizații de explorare și exploatare 
a resurselor de hidrocarburi;

Or. en

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că activitățile de 
foraj în largul coastelor unui stat pot avea 
un impact semnificativ asupra altor state 
membre și, în consecință, consideră 
necesar să se respecte pentru activitățile 
de foraj criterii de performanță în materie 
de siguranță;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. insistă, prin urmare, asupra faptului 
că introducerea, la nivelul întregii UE, a 
unui moratoriu privind toate exploatările
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petroliere marine noi în apele UE ar fi o 
reacție disproporționată la nevoia de a 
stabili standarde înalte de siguranță în 
UE;

Or. en

Amendamentul 34
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. accentuează faptul că regimul legislativ 
și de reglementare al fiecărui stat membru 
ar trebui să adopte o abordare de tip
„dosar de siguranță”;

2. accentuează faptul că regimul legislativ 
și de reglementare al fiecărui stat membru 
trebuie să garanteze că toți operatorii 
prezintă un „dosar de siguranță” axat pe 
riscuri, specific fiecărui sit, care îi obligă 
pe aceștia să demonstreze autorităților 
competente în domeniul sănătății, 
siguranței și mediului că toate riscurile 
specifice sitului și alte riscuri au fost 
evaluate, că au fost incluse măsuri de 
siguranță solide și mecanisme de 
transparență și că pentru fiecare instalație 
în parte se aplică controale și evaluări la 
intervale adecvate, efectuate de experți 
independenți;

Or. en

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



AM\864968RO.doc 19/74 PE462.887v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. accentuează faptul că regimul legislativ 
și de reglementare al fiecărui stat membru 
ar trebui să adopte o abordare de tip
„dosar de siguranță”;

2. accentuează faptul că regimul legislativ 
și de reglementare al fiecărui stat membru 
trebuie să garanteze că toți operatorii 
prezintă un „dosar de siguranță” axat pe 
riscuri, specific fiecărui sit, care îi obligă 
pe aceștia să demonstreze autorităților 
naționale competente în domeniul 
sănătății, siguranței și mediului că toate 
riscurile specifice sitului și alte riscuri au 
fost evaluate și că pentru fiecare instalație 
în parte se aplică controale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că dosarul de siguranță 
trebuie să fie aprobat pentru a putea începe 
operațiunile și revizuit cel puțin o dată la 
cinci ani; menționează că toate 
schimbările de ordin material trebuie, de 
asemenea, aprobate, astfel încât dosarul 
de siguranță să devină un document 
dinamic și perfectibil;

3. subliniază faptul că toate cadrele
legislative și de reglementare ale statelor 
membre ar trebui să adopte un regim 
solid, aliniat la cele mai bune practici 
actuale, în care toate propunerile de 
forare sunt însoțite de un dosar de 
siguranță care trebuie să fie aprobat pentru 
a putea începe operațiunile, incluzând 
proceduri de verificare efectuate de terți 
independenți și revizuiri periodice;
subliniază faptul că stabilirea unor 
„puncte-limită” înainte de forare va 
constitui o garanție suplimentară că toate 
riscurile au fost analizate și eliminate;
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Or. en

Amendamentul 37
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că dosarul de siguranță 
trebuie să fie aprobat pentru a putea începe 
operațiunile și revizuit cel puțin o dată la 
cinci ani; menționează că toate schimbările 
de ordin material trebuie, de asemenea, 
aprobate, astfel încât dosarul de siguranță 
să devină un document dinamic și 
perfectibil;

3. subliniază faptul că dosarul de siguranță 
trebuie să fie aprobat pentru a putea începe 
operațiunile și revizuit cel puțin o dată la 
cinci ani; menționează că toate schimbările 
de ordin material trebuie, de asemenea, 
aprobate, astfel încât dosarul de siguranță 
să devină un document dinamic și 
perfectibil și că viabilitatea dosarului de 
siguranță este garantată de inspecții 
amănunțite;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită ca toate dosarele de siguranță 
să devină documente dinamice și 
perfectibile, astfel încât modificările 
materiale, tehnice sau de echipamente să 
facă obiectul unei aprobări emise de 
autoritatea competentă și ca toate 
dosarele de siguranță să fie revizuite cel 
puțin o dată la cinci ani, inclusiv de 
autoritățile de reglementare 
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independente; subliniază faptul că toate 
procedurile și echipamentele de pe teren 
disponibile pentru a interveni în caz de 
erupție trebuie să fie incluse în dosarul de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 39
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o singură lege europeană 
nouă riscă să destabilizeze rețeaua 
actuală de regimuri, îndepărtându-le de 
abordarea demonstrată a dosarului de 
siguranță;

eliminat

Or. lt

Amendamentul 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o singură lege europeană 
nouă riscă să destabilizeze rețeaua 
actuală de regimuri, îndepărtându-le de 
abordarea demonstrată a dosarului de 
siguranță;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o singură lege europeană 
nouă riscă să destabilizeze rețeaua actuală
de regimuri, îndepărtându-le de 
abordarea demonstrată a dosarului de 
siguranță;

4. consideră că mediul, cetățenii europeni 
și industria europeană trebuie să 
beneficieze de un nivel ridicat de 
securitate, iar industria de profil să 
beneficieze de un cadru legislativ 
simplificat și de condiții egale de 
concurență; solicită Comisiei și statelor 
membre să analizeze practicile cele mai 
avansate pentru activitățile de prospectare 
și producție offshore și să propună 
îmbunătățirea cadrului legislativ;

Or. ro

Amendamentul 42
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o singură lege europeană 
nouă riscă să destabilizeze rețeaua actuală 
de regimuri, îndepărtându-le de abordarea 
demonstrată a dosarului de siguranță;

4. consideră că valoarea adăugată a unui 
rol consolidat al UE ar trebui să fie 
analizată pe deplin, ținând seama de 
faptul că ar trebui să se evite orice act 
legislativ nou care ar slăbi actualele cadre 
ale statelor membre; recunoaște faptul că 
există deja o rețea de regimuri și de bune 
practici și că nicio lege europeană nouă nu 
ar trebui să submineze legislația actuală;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că o singură lege europeană 
nouă riscă să destabilizeze rețeaua actuală 
de regimuri, îndepărtându-le de abordarea 
demonstrată a dosarului de siguranță;

4. recunoaște faptul că există deja o rețea 
de regimuri și de cele mai bune practici și 
consideră că o singură lege europeană nouă 
riscă să destabilizeze rețeaua actuală de 
regimuri, îndepărtându-le de abordarea 
demonstrată a dosarului de siguranță și că 
aceasta nu trebuie să urmărească 
dublarea sau subminarea celor mai bune 
practici deja existente;

Or. en

Amendamentul 44
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că este necesară revizuirea 
și oferirea unei consecvențe sporite 
cadrului juridic pentru activitățile de 
explorare și extracție offshore din 
Europa, pentru a asigura, în mod 
uniform, standarde de siguranță la nivel 
ridicat, prevenirea accidentelor, 
răspunsuri în situații de criză și 
responsabilitatea în toate statele membre;
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Or. lt

Amendamentul 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE; 
consideră că preocupările privind siguranța 
și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga 
legislație;

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE; 
consideră că preocupările privind siguranța 
și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga 
legislație și că cele mai înalte standarde de 
siguranță și de mediu ar trebui să se 
aplice în toate domeniile de activități 
offshore de exploatare a petrolului și a 
gazului; invită UE să creeze un mecanism 
terț independent care să sporească nivelul 
de coordonare; recomandă ca EMSA să 
fie instituția desemnată să îndeplinească 
acest rol;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE; 
consideră că preocupările privind siguranța 

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE; 
consideră că preocupările privind siguranța 
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și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga 
legislație;

și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga 
legislație și că cele mai înalte standarde de 
siguranță și de mediu ar trebui să se 
aplice în toate domeniile de activități 
offshore de exploatare a petrolului și a 
gazului;

Or. en

Amendamentul 47
Tiziano Motti

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE; 
consideră că preocupările privind siguranța 
și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga 
legislație;

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica 
standardele minime din cadrul UE, în 
cooperare cu statele membre; consideră că 
preocupările privind siguranța și mediul ar 
trebui să fie incluse în întreaga legislație;

Or. it

Amendamentul 48
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște necesitatea de a stabili 
criterii de mediu solide în procesele de 
evaluare anterioare acordării licențelor; 
indică faptul că activitățile offshore de 
explorare a rezervelor de hidrocarburi au 
efecte dăunătoare semnificative asupra 
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mediului marin; prin urmare, solicită o 
extindere a domeniului de aplicare al 
Directivelor EIA pentru a include aceste 
activități;

Or. en

Amendamentul 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că eficiența legislației 
depinde în cele din urmă de competența 
autorităților naționale relevante;

6. avertizează, totuși, că eficiența 
legislației depinde în cele din urmă de 
competența autorităților și organismelor 
naționale și europene relevante de a pune
în aplicare, gestiona și implementa
legislația relevantă; consideră că Comisia 
ar trebui să se asigure că autoritățile 
statelor membre respectă această 
legislație;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că eficiența legislației 
depinde în cele din urmă de competența 
autorităților naționale relevante;

6. avertizează, totuși, că eficiența 
legislației depinde în cele din urmă de 
competența autorităților și organismelor 
naționale și europene relevante de a pune
în aplicare, gestiona și implementa
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legislația relevantă; consideră că Comisia 
ar trebui să fie vigilentă și să se asigure că 
autoritățile statelor membre respectă 
această legislație;

Or. en

Amendamentul 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunere de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că eficiența legislației 
depinde în cele din urmă de competența 
autorităților naționale relevante;

6. subliniază faptul că eficiența legislației 
depinde în cele din urmă de calitatea 
punerii în aplicare a acesteia de către
autoritățile naționale relevante; recunoaște 
faptul că monitorizarea și coordonarea la 
nivelul UE facilitează armonizarea 
abordărilor din toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 52
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 
specialiști instruiți familiarizați cu 
condițiile locale; menționează că resursele 
sunt limitate atunci când este nevoie de 
inspectori cu experiență; menționează că 
regimul de inspecție al unui operator 

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 
specialiști instruiți familiarizați cu 
condițiile locale; menționează că resursele 
sunt limitate atunci când este nevoie de 
inspectori cu experiență; menționează că 
regimul de inspecție al unui operator 
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trebuie să fie supus verificării de către o 
parte terță;

trebuie să fie supus verificării de către o 
parte terță; subliniază importanța 
independenței autorităților naționale și a 
transparenței în abordarea posibilelor 
conflicte de interes între inspectori și 
viitori posibili angajatori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 
specialiști instruiți familiarizați cu 
condițiile locale; menționează că resursele 
sunt limitate atunci când este nevoie de 
inspectori cu experiență; menționează că 
regimul de inspecție al unui operator 
trebuie să fie supus verificării de către o 
parte terță;

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 
specialiști instruiți și independenți 
familiarizați cu condițiile locale; consideră
că regimurile de inspecție ale unui 
operator trebuie, de asemenea, să fie 
supuse verificării de către o parte terță; 
sprijină eforturile depuse deja unele state 
membre pentru a spori numărul 
inspecțiilor riguroase;

Or. en

Amendamentul 54
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 

7. subliniază importanța unor inspecții 
periodice, variate și riguroase efectuate de 
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specialiști instruiți familiarizați cu 
condițiile locale; menționează că resursele 
sunt limitate atunci când este nevoie de 
inspectori cu experiență; menționează că 
regimul de inspecție al unui operator 
trebuie să fie supus verificării de către o 
parte terță;

specialiști instruiți familiarizați cu 
condițiile locale; menționează că la nivelul 
UE și al statelor membre este nevoie de 
asistență și investiții suplimentare pentru 
dezvoltarea unei rețele de inspecție mai 
specializate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. observă că resursele sunt limitate 
atunci când este nevoie de inspectori cu 
experiență și solicită investiții 
suplimentare în dezvoltarea unei rețele de 
inspecție mai specializate în statele 
membre; invită Comisia să analizeze 
modalități prin care statele membre pot fi 
ajutate să își creeze propriile inspectorate;

Or. en

Amendamentul 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. orice potențială extindere a legislației 
UE în materie de produse la 
echipamentele de pe instalațiile offshore 
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ar trebui să reflecte ritmul accelerat al 
progresului tehnologic, întrucât 
specificațiile tehnice deosebit de detaliate 
ar putea să devină rapid superflue; cu 
toate acestea, toate echipamentele utilizate 
la instalațiile offshore trebuie să respecte 
toate standardele UE, astfel cum sunt 
stabilite în legislația actuală și viitoare 
care reglementează utilizarea 
echipamentelor industriale și a 
substanțelor chimice, precum Directiva 
2003/105/CE și Directiva 2006/42/CE, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. orice potențială extindere a legislației 
UE în materie de produse la 
echipamentele de pe instalațiile offshore 
ar trebui să recunoască faptul că, din 
cauza ritmului accelerat al progresului 
tehnologic, specificațiile tehnice deosebit 
de detaliate ar putea să devină rapid 
superflue;

Or. en

Amendamentul 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente;

8. invită Comisia și statele membre să 
consolideze cooperarea reciprocă 
eficientă și să creeze la nivelul UE un 
sistem de „control al controlorilor” 
folosind competențele Agenției Europene 
pentru Siguranța Maritimă;

Or. en

Amendamentul 59
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente;

8. observă că regimul de inspecție al unui 
operator trebuie să fie supus verificării de 
către o parte terță; recunoaște potențialul 
deținut de EMSA datorită experienței sale 
în acțiuni de prevenire a accidentelor cu 
petrol, în acțiuni de monitorizare și 
detectare, precum și în acțiuni de control 
și auditare a navelor la nivelul UE, care 
urmează să fie extinse la platformele 
maritime de petrol și gaz; invită Comisia 
să analizeze dacă un organism european 
de reglementare pentru operațiunile 
offshore, care reunește autoritățile 
naționale de reglementare după modelul 
BEREC în domeniul telecomunicațiilor, 
ar putea să aducă valoare adăugată și să 
consolideze punerea în aplicare a celor 
mai înalte standarde de siguranță și de 
mediu în UE, fără a exploata resursele 
umane deja limitate în acest domeniu;

Or. en
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Amendamentul 60
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente;

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivelul UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente; invită Comisia să 
analizeze dacă un organism european de 
reglementare pentru operațiunile 
offshore, care reunește autoritățile 
naționale de reglementare după modelul 
BEREC în domeniul telecomunicațiilor, 
ar putea să aducă valoare adăugată și să 
consolideze punerea în aplicare a celor 
mai înalte standarde de siguranță și de 
mediu în UE, fără a exploata resursele 
umane deja limitate în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 61
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce 
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
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naționale competente; naționale competente; invită Comisia să 
analizeze posibilitatea de a înființa o 
autoritate europeană responsabilă cu 
stabilirea și supravegherea unor 
standarde europene de siguranță în 
materie de foraje, foraje offshore și surse 
neconvenționale de carbohidrați;

Or. en

Amendamentul 62
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE nu va aduce
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente;

8. este preocupat de faptul că „controlul 
controlorilor” de la nivel UE ar putea să 
nu aducă suficientă valoare adăugată 
pentru a justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente; totuși, colectarea 
datelor, schimbul de cele mai bune 
practici și intervenția în cazul unor 
dezastre ar trebui să fie coordonate în 
întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este preocupat de faptul că „controlul 8. este preocupat de faptul că „controlul 
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controlorilor” de la nivel UE nu va aduce
suficientă valoare adăugată pentru a 
justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente;

controlorilor” de la nivel UE ar putea să 
nu aducă suficientă valoare adăugată 
pentru a justifica cheltuirea resurselor de 
reglementare limitate ale autorităților 
naționale competente; totuși, colectarea 
datelor, schimbul de cele mai bune 
practici și coordonarea resurselor alocate 
intervențiilor ar trebui să aibă loc la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că ar putea fi 
realizate economii importante pentru 
statele membre cu operațiuni mai puțin 
elaborate prin partajarea inspectoratelor;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că ar putea fi realizate 
economii importante pentru statele membre 
cu operațiuni mai puțin elaborate prin 
partajarea inspectoratelor;

9. recunoaște faptul că, în cadrul unor 
operațiuni de mai mică amploare, se pot 
realiza economii importante pentru statele 
membre pentru partajarea inspectoratelor;
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Or. en

Amendamentul 66
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că ar putea fi realizate 
economii importante pentru statele membre 
cu operațiuni mai puțin elaborate prin 
partajarea inspectoratelor;

9. recunoaște faptul că ar putea fi realizate 
economii importante pentru statele membre 
prin partajarea inspectoratelor;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Schimb de informații și bune practici Prevenire, schimb de informații și bune 
practici

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) (după subtitlul 2)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută inițiativa Comisiei de a 
organiza reuniuni comune UE/NSOAF ca 
oportunitate de a face schimb de bune 
practici în întreaga comunitate; 
subliniază faptul că aceste reuniuni ar 
trebui să fie apreciate de participanți;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că ar trebui instituite 
forumuri similare NSOAF din Marea 
Nordului pentru statele membre din jurul 
Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră;

10. subliniază importanța inițiativelor 
regionale ca prim nivel pentru acțiuni 
multilaterale și consideră că ar trebui 
instituite forumuri similare NSOAF din 
Marea Nordului pentru statele membre din 
jurul Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră 
pentru a supraveghea adoptarea și 
aplicarea de standarde minime de 
sănătate și siguranță; în acest sens, salută 
inițiativa Comisiei de a înființa Forumul 
Autorităților Offshore din Marea 
Mediterană (MOAF) și încurajează 
participarea țărilor din afara UE;

Or. en

Amendamentul 70
Michèle Rivasi
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că ar trebui instituite 
forumuri similare NSOAF din Marea 
Nordului pentru statele membre din jurul 
Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră;

10. subliniază importanța inițiativelor 
regionale ca prim nivel pentru acțiuni 
multilaterale și consideră că ar trebui 
instituite forumuri similare NSOAF din 
Marea Nordului pentru statele membre din 
jurul Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră 
pentru a supraveghea adoptarea și 
aplicarea de standarde minime de 
siguranță; în acest sens, salută inițiativa 
Comisiei de a înființa Forumul 
Autorităților Offshore din Marea 
Mediterană (MOAF) și încurajează 
participarea țărilor din afara UE;

Or. en

Amendamentul 71
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că ar trebui instituite 
forumuri similare NSOAF din Marea 
Nordului pentru statele membre din jurul 
Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră;

10. consideră că ar trebui instituite 
forumuri similare NSOAF din Marea 
Nordului pentru statele membre din jurul 
Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră;
consideră că standardele și normele 
adoptate de Uniunea Europeană ar trebui 
să țină cont de considerentele de mediu 
referitoare la explorarea hidrocarburilor 
în zonele din afara UE;

Or. pl



PE462.887v01-00 38/74 AM\864968RO.doc

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște varietatea de condiții din 
diferitele regiuni maritime, dar consideră 
că ar trebui să existe o coordonare între 
forumuri în ceea ce privește inițiativele 
regionale, după caz, pentru a asigura 
aplicarea celor mai bune practici la 
nivelul UE; subliniază faptul că Comisia 
ar trebui să aibă un rol activ în cadrul 
acestor forumuri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. salută decizia Asociației 
Internaționale a Producătorilor de Petrol 
și Gaze de a înființa Grupul Mondial 
Industrial de Intervenție (GIRG) în urma 
dezastrului din Golful Mexic; îndeamnă 
acest grup să lucreze în mod transparent 
atunci când furnizează informații și 
colaborează cu autoritățile;

Or. en
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Amendamentul 74
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște beneficiile pentru siguranță 
generate de programele de angajare a 
forței de muncă; promovează legăturile 
puternice și inițiativele comune între 
industrie, forța de muncă și autoritățile 
naționale competente din domeniile 
sănătății, siguranței și protecției mediului;

11. subliniază beneficiile pentru siguranță 
ale programelor de angajare a forței de 
muncă; promovează legăturile puternice și 
inițiativele comune între industrie, forța de 
muncă și autoritățile naționale competente 
din domeniile sănătății, siguranței și 
protecției mediului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită sectorul industrial să creeze o 
adevărată cultură a siguranței în 
organizațiile sale, indiferent dacă acestea 
sunt offshore sau într-un mediu de birou; 
prin urmare, susține programe de formare 
regulate pentru toți angajații și 
angajatorii;

Or. en

Amendamentul 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunere de rezoluție Amendamentul

12. salută programele de schimburi 
internaționale destinate personalului 
autorităților naționale competente;

12. salută programele de schimburi 
internaționale destinate personalului 
autorităților naționale competente și 
solicită Comisiei și statelor membre să 
propună inițiative pentru a le încuraja;

Or. en

Amendamentul 77
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută programele de schimburi 
internaționale destinate personalului 
autorităților naționale competente;

12. salută programele de schimburi 
internaționale și de formare comună 
destinate personalului autorităților 
naționale competente;

Or. en

Amendamentul 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită sectorul industrial să respecte 
cele mai bune practici cu privire la 
reprezentanții pentru siguranță, așa cum 
se întâmplă în Norvegia, unde comitetele 
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pentru siguranță ar trebui să poată alege 
un reprezentant pentru siguranță care să 
se implice în probleme legate de siguranță 
la toate nivelurile procesului de 
funcționare și de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 79
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită sectorul industrial să respecte 
cele mai bune practici cu privire la 
reprezentanții pentru siguranță;

Or. en

Amendamentul 80
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși bunele practici referitoare la 
reglementare, standarde, proceduri și 
incidente;

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși cele mai bune practici referitoare 
la reglementare, standarde, proceduri și 
incidente, inclusiv regimuri de siguranță 
operațională și protecție a mediului, 
gestionarea riscurilor, proceduri de 
intervenție etc.;

Or. en
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Amendamentul 81
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși bunele practici referitoare la 
reglementare, standarde, proceduri și 
incidente;

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși bunele practici referitoare la 
reglementare, standarde, proceduri și la 
raportarea și gestionarea incidentelor;

Or. en

Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși bunele practici referitoare la 
reglementare, standarde, proceduri și 
incidente;

13. sprijină eforturile mai mari de a 
împărtăși bunele practici referitoare la 
reglementare, standarde, proceduri și 
intervenții în caz de incidente;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să partajeze 
informațiile privind raportarea unui 
incident – în conformitate cu informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial –
astfel încât să se poată trage învățăminte;

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să partajeze 
informațiile din rapoartele referitoare la 
incidente – în conformitate cu informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial –
astfel încât să se poată trage învățăminte; 
aceste informații ar trebui împărtășite cât 
mai rapid posibil după producerea unui 
incident și ar trebui să includă, printre 
altele, incidente în care este implicat
personalul, defecțiuni ale echipamentelor, 
deversări de hidrocarburi și alte incidente 
relevante;

Or. en

Amendamentul 84
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să partajeze
informațiile privind raportarea unui 
incident – în conformitate cu informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial –
astfel încât să se poată trage învățăminte;

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să publice
informațiile privind raportarea unui 
incident – în conformitate cu informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial –
astfel încât să se poată trage învățăminte, 
iar cetățenii să fie informați;

Or. en

Amendamentul 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să partajeze 
informațiile privind raportarea unui 
incident – în conformitate cu informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial –
astfel încât să se poată trage învățăminte;

15. solicită autorităților naționale 
competente să colecteze și să partajeze 
informațiile privind raportarea unui 
incident astfel încât să se poată trage 
învățăminte;

Or. en

Amendamentul 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită statelor membre să ia 
măsurile evidențiate de inițiativa intitulată 
„Cunoașterea mediului marin 2020”, 
pentru a crea un cadru deschis pentru 
schimbul de informații cu privire la starea 
coloanei de apă și a fundului mării; 
îndeamnă industria să aloce resurse 
adecvate în acest scop;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. recunoaște că o consolidare și o 
supracoordonare a actualelor practici și 
raportări în materie de incidente ar putea 
contribui la garantarea transparenței și a 
coerenței la nivelul UE; salută inițiativele 
internaționale, inclusiv grupul de lucru al 
G20, care sprijină la nivel mondial 
diseminarea de cunoștințe cu privire la 
incidente și la orice măsuri de remediere 
necesare;

Or. en

Amendamentul 88
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că Comisia ar trebui să 
evalueze eficacitatea diferitelor canale de 
informare disponibile, nevoia de 
sistematizare și/sau necesitatea instituirii 
de noi regimuri internaționale, luând în 
considerare în mod adecvat sarcina 
administrativă care decurge din aceasta;

16. recunoaște că o consolidare și o 
supracoordonare a actualelor practici și 
raportări în materie de incidente ar putea 
contribui la garantarea transparenței și a 
coerenței la nivelul UE, astfel încât să se 
poată desprinde anumite lecții; aceste 
informații ar trebui împărtășite cât mai 
rapid posibil după producerea unui 
incident și ar trebui să includă, printre 
altele, incidente în care este implicat
personalul, defecțiuni ale echipamentelor, 
deversări de hidrocarburi și alte incidente 
relevante;

Or. en
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Amendamentul 89
Fiona Hall, Diana Wallis, Peter Skinner, Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia să colaboreze cu 
parteneri și vecini pentru a obține un 
regim special pentru orice operațiuni din 
Oceanul Arctic, ținând seama de aspecte 
legate de durabilitatea și necesitatea
activităților offshore într-un mediu unic, 
atât de vulnerabil;

Or. en

Amendamentul 90
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă diferența dintre acordarea
licenței și permisul de foraj; subliniază că 
titularul licenței poate să nu fie organizația 
de foraj; consideră că ar trebui să existe 
puncte limită stabilite după acordarea 
licenței și înainte de foraj;

17. observă diferența dintre licențele de 
exploatare emise operatorilor și licențele 
de foraj; subliniază că titularul utilizator al 
licenței poate să nu fie organizația de foraj; 
consideră că ar trebui să existe restricții  
normative la acordarea licenței înainte de 
foraj de către firma parteneră care deține 
o licență separată pentru astfel de 
activități;

Or. pl

Amendamentul 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă diferența dintre acordarea 
licenței și permisul de foraj; subliniază că 
titularul licenței poate să nu fie organizația 
de foraj; consideră că ar trebui să existe 
puncte limită stabilite după acordarea 
licenței și înainte de foraj;

17. observă diferența dintre licența și 
permisul de foraj și că titularul licenței 
poate să nu fie organizația de foraj; 
consideră că ar trebui să existe puncte 
limită stabilite după acordarea licenței și 
înainte de foraj;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă ca acordarea licenței și 
funcțiile în materie de sănătate și siguranță 
să fie separate în toate statele membre;

18. recomandă ca acordarea licenței și 
funcțiile în materie de sănătate și siguranță 
să fie separate în toate statele membre; 
consideră că ar trebui să existe o 
colaborare între Comisie și statele 
membre cu scopul de a stabili criterii 
comune, transparente și obiective de 
acordare a licenței, asigurându-se astfel 
că acordarea licenței și aspectele legate de 
sănătate și siguranță sunt separate, 
pentru a reduce riscul unui conflict de 
interese; 

Or. en

Amendamentul 93
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră necesar să se efectueze 
înainte de acordarea licențelor pentru 
exploatațiile offshore studii de impact 
asupra mediului;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că în timpul procesului de 
autorizare este esențial să se stabilească 
cu certitudine că pe parcursul 
operațiunilor și după finalizarea acestora 
se va respecta cel mai înalt nivel de 
siguranță și de protecție a mediului; în 
acest sens, trebuie să se acorde atenția 
cuvenită dezafectării instalațiilor și 
infrastructurilor de conducte aflate la 
sfârșitul ciclului de viață și reciclării cât 
mai extinse a materialelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. observă că un număr important de 
instalații din apele UE se învechesc; 
salută încercările de a îmbunătăți 
integritatea bunurilor aflate pe 
platformele existente;

Or. en

Amendamentul 96
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. susține utilizarea de planuri pentru 
situații de criză specifice siturilor care să 
identifice riscurile, să evalueze potențialele 
surse de poluare și să realizeze și să 
proiecteze o strategie de răspuns, împreună 
cu planuri de foraj pentru eventualele 
puțuri de descărcare; susține că operatorii 
ar trebui să își depună planurile pentru 
situații de criză cu cel puțin două luni 
înainte de începerea operațiunilor, iar în 
cazul puțurilor complexe sau al condițiilor 
de foraj potrivnice, planul pentru situații de 
criză ar trebui evaluat, supus consultării și 
aprobat în același timp cu celelalte procese 
de aprobare cu rol de reglementare (legate 
de mediu sau de proiectarea puțului, de 
exemplu); este de părere că, în toate 
cazurile, operațiunile nu trebuie să înceapă 
înainte de aprobarea unui plan pentru 
situații de criză; susține că planurile pentru 
situații de criză ar trebui publicate de către 
autoritatea națională competentă, luând în 
considerare în mod adecvat protecția 

19. susține utilizarea de planuri pentru 
situații de criză specifice siturilor care să 
identifice riscurile, să evalueze potențialele 
surse de poluare și să realizeze și să 
proiecteze o strategie de răspuns, împreună 
cu planuri de foraj pentru eventualele 
puțuri de descărcare; susține că operatorii, 
care obțin o licență, ar trebui, ca o 
condiție de obținere a licenței, să își 
depună planurile pentru situații de criză cu 
cel puțin două luni înainte de începerea 
operațiunilor, iar în cazul puțurilor 
complexe sau al condițiilor de foraj 
potrivnice, planul pentru situații de criză ar 
trebui evaluat, supus consultării și aprobat 
în același timp cu celelalte procese de 
aprobare cu rol de reglementare (legate de 
mediu sau de proiectarea puțului, de 
exemplu); este de părere că, în toate 
cazurile, operațiunile nu trebuie să înceapă 
înainte de aprobarea unui plan pentru 
situații de criză de către statul membru în 
care se vor desfășura aceste lucrări; 
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datelor; susține că planurile pentru situații de criză 
ar trebui publicate de către autoritatea 
națională competentă, luând în considerare 
în mod adecvat protecția datelor;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. susține utilizarea de planuri pentru 
situații de criză specifice siturilor care să 
identifice riscurile, să evalueze potențialele 
surse de poluare și să realizeze și să 
proiecteze o strategie de răspuns, 
împreună cu planuri de foraj pentru 
eventualele puțuri de descărcare; susține că
operatorii ar trebui să își depună planurile 
pentru situații de criză cu cel puțin două 
luni înainte de începerea operațiunilor, iar
în cazul puțurilor complexe sau al 
condițiilor de foraj potrivnice, planul 
pentru situații de criză ar trebui evaluat, 
supus consultării și aprobat în același timp 
cu celelalte procese de aprobare cu rol de 
reglementare (legate de mediu sau de 
proiectarea puțului, de exemplu); este de 
părere că, în toate cazurile, operațiunile nu 
trebuie să înceapă înainte de aprobarea 
unui plan pentru situații de criză; susține că 
planurile pentru situații de criză ar trebui 
publicate de către autoritatea națională 
competentă, luând în considerare în mod 
adecvat protecția datelor;

19. susține utilizarea de planuri pentru 
situații de criză specifice siturilor care să 
identifice riscurile, să evalueze potențialele 
surse de poluare, să realizeze și să 
proiecteze o strategie de răspuns și să 
prezinte planuri de foraj pentru eventualele 
puțuri de descărcare; recomandă ca
operatorii să își depună planurile pentru 
situații de criză cu cel puțin două luni 
înainte de începerea operațiunilor; în cazul 
puțurilor complexe sau al condițiilor de 
foraj potrivnice, planul pentru situații de 
criză ar trebui evaluat, consultat și aprobat 
în același timp cu celelalte procese de 
aprobare cu rol de reglementare (legate de 
impactul asupra mediului sau de 
proiectarea puțului, de exemplu). Este de 
părere că, în toate cazurile, operațiunile nu 
trebuie să înceapă înainte de aprobarea 
unui plan pentru situații de criză; susține că 
planurile pentru situații de criză ar trebui 
publicate de către autoritatea națională 
competentă, luând în considerare în mod 
adecvat protecția datelor;

Or. en
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Amendamentul 98
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. atrage atenția asupra necesității de a 
supraveghea procesul de autorizare la 
nivelul UE pentru a asigura metode 
consecvente în toate statele membre și 
pentru a reduce riscurile unui conflict de 
interese;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recomandă să se acorde mai multă 
atenție formării sistematice, în special în 
ceea ce privește folosirea în practică a 
echipamentelor de intervenție în caz de 
dezastru;

Or. en

Amendamentul 100
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre să proiecteze, 
să modifice sau să actualizeze planurile 
pentru situații de criză, care să detalieze 
canalele și mecanismele de comunicare 
pentru utilizarea bogățiilor naționale și a 
resurselor industriale în eventualitatea unei 
scurgeri;

20. solicită statelor membre să proiecteze, 
să modifice sau să actualizeze planurile 
pentru situații de criză, care să detalieze 
canalele și mecanismele de comunicare 
pentru utilizarea bogățiilor naționale și a 
resurselor industriale în eventualitatea unei 
scurgeri; invită statele membre să 
colaboreze între ele și cu țările vecine ale 
UE la elaborarea unor planuri regionale 
de criză, ceea ce ar presupune activități 
comune de formare și schimb de resurse 
naționale disponibile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită statelor membre să proiecteze, 
să modifice sau să actualizeze planurile 
pentru situații de criză, care să detalieze 
canalele și mecanismele de comunicare 
pentru utilizarea bogățiilor naționale și a 
resurselor industriale în eventualitatea unei 
scurgeri;

20. solicită statelor membre să proiecteze, 
să modifice sau să actualizeze planurile 
pentru situații de criză, care să detalieze 
canalele și mecanismele de comunicare 
pentru utilizarea bogățiilor naționale și a 
resurselor industriale în eventualitatea unei 
scurgeri; acestea ar trebui să fie transmise 
către EMSA;

Or. en

Amendamentul 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sugerează ca inventarele EMSA privind 
resursele afectate intervențiilor să includă 
și resursele industriale relevante; în fiecare 
zonă maritimă a UE trebuie să fie 
disponibile resurse adecvate;

21. sugerează ca inventarele EMSA privind 
resursele afectate intervențiilor să includă 
toate resursele industriale și publice
relevante, astfel încât EMSA să fie în 
măsură să asigure un rol de coordonare 
în cazul unui accident de amploare;

Or. en

Amendamentul 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. evenimentele din ultima perioadă au 
evidențiat riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și exploatare a 
petrolului și a gazului le pot avea pentru 
transportul maritim și mediul marin;
utilizarea capacităților de intervenție ale 
EMSA ar trebui să fie extinsă în mod 
explicit pentru a include acțiunile de 
prevenire și intervenție în caz de poluare 
generate de astfel de activități;

Or. en

Amendamentul 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. sugerează faptul că echipamentele 
disponibile pentru limitarea potențialelor 
deversări ar trebui să constituie o parte 
esențială a planurilor de criză și că aceste 
echipamente ar trebui să fie plasate în 
apropierea instalațiilor pentru a putea fi 
utilizate rapid în cazul unui accident 
grav;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. îndeamnă companiile să aloce în 
continuare fonduri pentru activitățile de 
cercetare și dezvoltare a unor tehnologii 
noi de prevenire și remediere în caz de 
accident; subliniază faptul că, înainte de a 
fi introduse în planurile de urgență 
aprobate, toate tehnologiile de intervenție 
în caz de dezastru ar trebui să fie supuse 
unei testări, evaluări și autorizări 
independente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. susține controlarea strictă și testarea 
continuă a substanțelor chimice 
dispersante, atât pentru a se garanta 
durabilitatea acestora în caz de deversare, 
cât și pentru a preveni eventuale efecte ale 
acestora asupra sănătății publice și a 
mediului;

Or. en

Amendamentul 107
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 21d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. propune ca inventarele EMSA 
privind resursele afectate intervențiilor să 
includă toate resursele industriale și 
publice relevante, astfel încât EMSA sau 
autoritatea națională competentă să fie în 
măsură să asigure un rol de coordonare 
în cazul unui accident de amploare;

Or. en

Amendamentul 108
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că industria are 22. propune ca inventarele EMSA privind 
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responsabilitatea primară pentru a 
interveni în caz de catastrofe; salută 
inițiativele comune ale industriei de a 
dezvolta, mobiliza și utiliza resursele 
pentru a combate scurgerile de petrol;

resursele afectate intervențiilor să includă 
toate resursele industriale și publice 
relevante, astfel încât EMSA să fie în 
măsură să asigure un rol de coordonare 
în cazul unui accident de amploare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că industria are 
responsabilitatea primară pentru a interveni 
în caz de catastrofe; salută inițiativele 
comune ale industriei de a dezvolta, 
mobiliza și utiliza resursele pentru a 
combate scurgerile de petrol;

22. recunoaște faptul că industria are 
responsabilitatea primară pentru a interveni 
în caz de catastrofe. Salută inițiativele 
comune ale industriei de a dezvolta, 
mobiliza și utiliza resursele pentru a 
combate scurgerile de petrol; subliniază 
faptul că sectorul public are un rol 
important în reglementarea, siguranța și 
coordonarea unei intervenții în caz de 
dezastru;

Or. en

Amendamentul 110
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită statelor membre și Comisiei 
să se asigure că regimul de autorizare 
include instrumente financiare de 
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securitate adecvate astfel încât în caz de 
incidente majore să poată fi mobilizate 
urgent sursele financiare necesare 
acoperirii daunelor economice, sociale și 
de mediu cauzate de o scurgere de petrol 
sau gaze;

Or. ro

Amendamentul 111
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă companiile să aloce 5 % 
din fondurile lor pentru activități de 
cercetare și dezvoltare a unor tehnologii 
noi de prevenire și remediere în caz de 
accident; subliniază faptul că, înainte de a 
fi introduse în planurile de criză aprobate, 
toate tehnologiile de intervenție în caz de 
dezastru ar trebui să fie supuse unei 
testări, evaluări și autorizări 
independente;

Or. en

Amendamentul 112
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. susține controlarea strictă și testarea 
continuă, de exemplu a substanțelor 
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chimice dispersante înainte de utilizarea 
lor, atât pentru a se garanta durabilitatea 
acestora în caz de deversare, cât și pentru 
a preveni eventuale efecte ale acestora 
asupra sănătății publice și a mediului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunere de rezoluție Amendamentul

23. consideră că utilizarea expertizei și a 
resurselor EMSA ar trebui să se facă la 
solicitarea statelor membre;

23. observă că utilizarea expertizei și a 
resurselor EMSA va fi stabilită de 
regulamentul EMSA revizuit, dar că ar 
trebui să fie extinsă în mod explicit pentru 
a include acțiunile de intervenție în caz de 
poluare generată de explorarea rezervelor 
de petrol și gaz și ar trebui să fie 
disponibilă în întreaga UE și în țările 
învecinate, dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită efectuarea de evaluări 
prealabile, atunci când se stabilesc 
planuri de intervenție de urgență, cu 
privire la utilizarea substanțelor chimice 
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dispersante, pentru a minimiza efectele 
acestora asupra sănătății publice și alte 
daune aduse mediului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că instrumentele de 
intervenție și monitorizare dezvoltate la 
nivelul UE, respectiv Rețeaua de vase 
stand-by ale EMSA mobilizate în caz de 
scurgeri de petrol și CleanSeaNet (CSN) 
pentru monitorizarea și detectarea 
deversărilor de petrol, pot fi utilizate în 
caz de incidente/accidente la instalațiile 
offshore;

Or. en

Amendamentul 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. recomandă, așadar, utilizarea Rețelei 
de vase stand-by ale EMSA mobilizate în 
caz de scurgeri de petrol (SOSRV) după 
revizuirea următoarelor puncte:
(a) nu toate vasele pot funcționa în 
atmosfere cu temperatura minimă de 
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minus 60º;
(b) contractele trebuie să fie îmbunătățite 
astfel încât să permită operațiuni de 
recuperare a petrolului cu o durată mai 
mare;
(c) lacunele din actuala rețea trebuie să 
fie acoperite;
trebuie analizate noi tehnici, de exemplu, 
lucrul cu plase pentru petrol;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. recomandă folosirea serviciului 
CleanSeaNet Service al EMSA pentru a 
monitoriza platformele petroliere și 
deversările ilegale de pe vase; recunoaște 
faptul că 50 % din imaginile furnizate în 
prezent către CleanSeaNet pot fi folosite 
pentru a monitoriza platformele 
petroliere;

Or. en

Amendamentul 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. sprijină serviciile inovatoare 
orientate către sectorul maritim și salută 
discuțiile dintre Comisie și statele membre 
cu privire la o nouă inițiativă e-maritimă 
care să continue proiectul SafeSeaNet, 
considerând că aceasta ar putea să ofere 
industriei offshore de petrol și gaze 
beneficii suplimentare în ceea ce privește 
siguranța;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază faptul că toate regiunile 
maritime trebuie să aibă mereu acces la 
echipamente disponibile suficiente pe care 
să le folosească în caz de deversări 
semnificative, conform celui mai grav 
scenariu posibil pentru o zonă maritimă 
specifică, nu numai în apele UE;

Or. en

Amendamentul 120
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie atente 
să nu ceară prețuri atât de mari încât să 
scoată de pe piață operatorii de mărimi 
mici sau mijlocii;

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie atente 
să calculeze condițiile financiare de 
asigurare pe baza riscului real reprezentat 
de dificultățile din timpul forajelor și a 
exploatării, astfel încât să nu scoată de pe 
piață operatorii de mărimi mici sau mijlocii
care solicită o licență;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie atente
să nu ceară prețuri atât de mari încât să 
scoată de pe piață operatorii de mărimi 
mici sau mijlocii;

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie 
suficient de atente pentru a nu cere prețuri 
atât de mari încât să scoată de pe piață 
operatorii de mărimi mici sau mijlocii, 
asigurându-se în același timp că se 
menține acoperirea pentru răspunderea 
integrală;

Or. en

Amendamentul 122
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 25



AM\864968RO.doc 63/74 PE462.887v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie atente
să nu ceară prețuri atât de mari încât să 
scoată de pe piață operatorii de mărimi 
mici sau mijlocii;

25. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când iau în considerare necesitatea 
asigurării de răspundere civilă, să fie 
suficient de atente pentru a nu cere prețuri 
atât de mari încât să scoată de pe piață 
operatorii de mărimi mici sau mijlocii, 
asigurându-se în același timp că 
acoperirea răspunderii este menținută;

Or. en

Amendamentul 123
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită evaluarea fondurilor 
comunale și, dacă este posibil, stabilirea 
acestor fonduri în fiecare zonă maritimă a 
UE; solicită obligativitatea calității de 
membru pentru operatori și un mecanism 
cu rol de plasă de siguranță proiectat să 
reasigure statele membre și contribuabilii;

26. îndeamnă statele membre ca, atunci 
când analizează mecanismele de garanție 
financiară care includ obligativitatea unei 
asigurări de răspundere civilă, să țină 
seama și de resursele relative ale 
operatorilor mici și mijlocii și să creeze 
aceste sisteme având în vedere acest 
aspect, menținând în același timp 
acoperirea integrală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită evaluarea fondurilor comunale 
și, dacă este posibil, stabilirea acestor 
fonduri în fiecare zonă maritimă a UE; 
solicită obligativitatea calității de membru 
pentru operatori și un mecanism cu rol de 
plasă de siguranță proiectat să reasigure 
statele membre și contribuabilii;

26. recunoaște meritul fondurilor 
comunale precum OPOL în Marea 
Nordului și stabilirea acestor fonduri în 
fiecare zonă maritimă a UE; solicită 
obligativitatea calității de membru pentru 
operatori și asigurarea certitudinii 
juridice, astfel încât să se creeze un 
mecanism cu rol de plasă de siguranță 
proiectat să reasigure statele membre, 
sectorul maritim, în special pescarii, și 
contribuabilii;

Or. en

Amendamentul 125
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită evaluarea fondurilor comunale 
și, dacă este posibil, stabilirea acestor 
fonduri în fiecare zonă maritimă a UE; 
solicită obligativitatea calității de membru 
pentru operatori și un mecanism cu rol de 
plasă de siguranță proiectat să reasigure
statele membre și contribuabilii;

26. solicită evaluarea fondurilor comunale 
și, dacă este posibil, crearea acestora în 
fiecare zonă maritimă a UE, conform unei 
baze administrate în mod independent și 
obligatorii din punct de vedere juridic; 
solicită obligativitatea calității de membru 
pentru operatori, ca un mecanism cu rol de 
plasă de siguranță proiectat să liniștească
statele membre și contribuabilii;

Or. en

Amendamentul 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi
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Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază faptul că, dat fiind 
caracterul voluntar al unor sisteme 
precum OPOL, controlul juridic al 
acestora este limitat și consideră că aceste 
fonduri ar putea fi consolidate prin 
impunerea obligativității lor pentru
autorizare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. consideră că în timpul procesului de 
obținere a permisului de forare, societățile 
autorizate trebuie să își dovedească 
capacitatea de a plăti, fie prin sisteme de 
garanții financiare, fie printr-o asigurare 
de răspundere civilă, fie prin alte 
mijloace, despăgubiri pentru daunele 
provocate mediului marin (și de coastă, 
după caz);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. subliniază faptul că părțile 
răspunzătoare financiar ar trebui să fie 
stabilite fără echivoc înainte de începerea 
forărilor;

Or. en

Amendamentul 129
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că părțile care 
răspund din punct de financiar ar trebui 
să fie stabilite fără echivoc înainte de 
începerea forărilor; solicită stabilirea în 
mod clar a identității și a ierarhiei părților 
responsabile; ca parte esențială a 
procesului de autorizare, societatea 
autorizată ar trebui să își dovedească 
capacitatea de a plăti pentru daunele 
provocate de un eventual incident;

Or. en

Amendamentul 130
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că DRM este un act eliminat
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legislativ foarte complex; afirmă că toate 
amendamentele propuse trebuie să fie 
însoțite de o evaluare riguroasă a 
impactului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că DRM este un act legislativ 
foarte complex; afirmă că toate 
amendamentele propuse trebuie să fie 
însoțite de o evaluare riguroasă a 
impactului;

28. consideră că DRM este un act legislativ 
foarte complex; solicită ca toate 
amendamentele propuse să fie însoțite de o 
evaluare riguroasă a impactului; consideră, 
totuși, că anumite definiții trebuie să fie 
clarificate și că domeniul său de aplicare 
ar trebui să fie extins pentru a include 
zonele economice exclusive ale statelor 
membre și, după caz, platforma 
continentală a acestora;

Or. en

Amendamentul 132
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recomandă ca statele membre să ia în 
considerare adoptarea de mijloace de 
descurajare a neglijenței, precum amenzile, 
retragerea licențelor și răspunderea penală 

29. recomandă ca statele membre să ia în 
considerare adoptarea și consolidarea 
mijloacelor de descurajare a neglijenței și 
nerespectării normelor, precum amenzile, 
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pentru angajați; subliniază totuși că un 
sistem de acest gen a existat în SUA 
înainte de scurgerea de la Deepwater 
Horizon;

retragerea licențelor și răspunderea penală 
pentru angajați; subliniază totuși că un 
sistem de acest gen a existat în SUA 
înainte de scurgerea de la Deepwater 
Horizon și că pentru a se asigura plata 
despăgubirilor pentru daunele aduse 
mediului, este necesar să se stabilească 
răspunderea strictă în acest sens;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recomandă ca statele membre să ia în 
considerare adoptarea de mijloace de 
descurajare a neglijenței, precum amenzile, 
retragerea licențelor și răspunderea penală 
pentru angajați; subliniază totuși că un 
sistem de acest gen a existat în SUA 
înainte de scurgerea de la Deepwater 
Horizon;

29. recomandă ca statele membre să ia în 
considerare adoptarea și consolidarea
mijloacelor de descurajare a neglijenței și
nerespectării normelor, precum amenzile, 
retragerea licențelor și răspunderea penală 
pentru angajați; subliniază totuși că un 
sistem de acest gen a existat în SUA 
înainte de scurgerea de la Deepwater 
Horizon;

Or. en

Amendamentul 134
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)



AM\864968RO.doc 69/74 PE462.887v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că este esențial să se 
desfășoare activități științifice de 
cercetare specifice și inovatoare, pentru a 
permite utilizarea de sisteme automate de 
monitorizare a exploatărilor puțurilor de 
foraj și de întrerupere a activității 
acestora, și prin urmare, pentru a crește 
fiabilitatea lucrărilor de foraj și 
exploatare și a sistemelor de protecție
împotriva incendiilor în condiții 
meteorologice extreme;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă industria să folosească 
standarde la fel de ridicate, indiferent unde 
în lume operează; este sceptic cu privire la 
posibilitatea punerii în aplicare a unei 
cerințe pentru companiile stabilite în UE 
de a opera la nivel mondial în conformitate 
cu standardele UE;

30. îndeamnă industria să folosească 
uniform standarde ridicate, indiferent unde 
în lume operează companiile; este sceptic 
cu privire la posibilitatea de a mandata
companiile stabilite în UE să opereze la 
nivel mondial în conformitate cu 
standardele UE, dar invită Comisia să 
analizeze mecanismele care ar putea 
garanta că companiile stabilite în UE 
operează la nivel mondial conform celor 
mai înalte standarde; consideră că și 
răspunderea corporatistă ar trebui să fie 
un factor-cheie în acest domeniu și că 
sistemele de autorizare din statele membre 
ar putea să ia în considerare, la eliberarea 
licențelor, incidentele internaționale în 
care sunt implicate companiile, cu 
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condiția ca aceste incidente să fie însoțite 
de analize detaliate;

Or. en

Amendamentul 136
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă industria să folosească 
standarde la fel de ridicate, indiferent unde 
în lume operează; este sceptic cu privire la
posibilitatea punerii în aplicare a unei 
cerințe pentru companiile stabilite în UE 
de a opera la nivel mondial în 
conformitate cu standardele UE;

30. îndeamnă industria să folosească 
uniform cele mai înalte standarde de 
mediu și de siguranță, indiferent unde în 
lume operează companiile; invită Comisia 
să analizeze mecanismele care ar putea 
garanta că companiile stabilite în UE 
operează la nivel mondial conform celor 
mai înalte standarde; consideră că și 
răspunderea corporatistă ar trebui să fie 
un factor-cheie în acest domeniu și că 
sistemele de autorizare din statele membre 
ar putea să ia în considerare, la eliberarea 
licențelor, incidentele internaționale în 
care sunt implicate companiile, cu 
condiția ca aceste incidente să fie însoțite 
de analize detaliate;

Or. en

Amendamentul 137
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă industria să folosească 
standarde la fel de ridicate, indiferent unde 
în lume operează; este sceptic cu privire la 
posibilitatea punerii în aplicare a unei 
cerințe pentru companiile stabilite în UE de 
a opera la nivel mondial în conformitate cu 
standardele UE;

30. îndeamnă industria să folosească 
standarde la fel de ridicate, indiferent unde 
în lume operează; este sceptic cu privire la 
posibilitatea punerii în aplicare a unei 
cerințe pentru companiile stabilite în UE de 
a opera la nivel mondial în conformitate cu 
standardele UE; invită Comisia să 
promoveze folosirea acestor standarde 
ridicate alături de parteneri mondiali;

Or. en

Amendamentul 138
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Comisia și statele membre să 
contribuie în continuare la inițiativele 
offshore în cadrul G20;

31. îndeamnă Comisia și statele membre să 
contribuie în continuare la inițiativele 
offshore în cadrul G20, ținând seama în 
același timp de Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS);

Or. en

Amendamentul 139
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă Comisia să se asocieze în 
mod activ cu statele membre riverane astfel 
încât cadrele de reglementare și de 
supraveghere să ofere niveluri de siguranță 
la fel de ridicate;

32. îndeamnă Comisia să se asocieze în 
mod activ cu statele membre riverane astfel 
încât cadrele de reglementare și de 
supraveghere ale UE să ofere niveluri de 
siguranță ridicate pentru situații de criză și 
de protecție a mediului marin împotriva 
factorilor poluanți, inclusiv împotriva
emulsiilor de petrol din apă, prin 
monitorizare;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă Comisia să se asocieze în 
mod activ cu statele membre riverane
astfel încât cadrele de reglementare și de 
supraveghere să ofere niveluri de siguranță 
la fel de ridicate;

32. îndeamnă Comisia Europeană să se 
asocieze în mod activ cu alte state 
învecinate cu regiunile maritime ale UE
astfel încât cadrele de reglementare și de 
supraveghere să ofere niveluri de siguranță 
la fel de ridicate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. susține încheierea de parteneriate 
internaționale bilaterale prin intermediul 
planurilor de acțiune ale politicii 
europene de vecinătate care, printre 
altele, încurajează țările terțe să adopte 
standarde înalte de siguranță; încurajează 
țările care încă nu au activat pe deplin 
PEV să facă acest lucru;

Or. en

Amendamentul 142
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. susține încheierea de parteneriate 
internaționale bilaterale prin intermediul 
planurilor de acțiune ale politicii 
europene de vecinătate care, printre 
altele, încurajează țările terțe să adopte 
standarde înalte de siguranță și de mediu; 
încurajează țările care încă nu au activat 
pe deplin PEV să facă acest lucru;

Or. en

Amendamentul 143
Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. menționează importanța legislației 
existente inițiată de Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu prin planul 
de acțiune pentru Marea Mediterană și
Convenția de la Barcelona;

33. menționează importanța legislației 
existente inițiată de Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu prin 
Convenția OSPAR și Convențiile de la 
Barcelona și Helsinki, dar recunoaște că 
dreptul internațional actual nu conține un 
cadru complet sau coerent pentru 
standarde de siguranță și de mediu pentru 
activități de forare offshore și că poate fi 
dificil de pus în aplicare, fiind necesar, 
prin urmare, un cadru solid al UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază importanța punerii pe 
deplin în aplicare a Protocolului din 1994 
privind activitățile „offshore” în Marea 
Mediterană, încă neratificat, care vizează 
protecția împotriva poluării rezultate din 
activitățile de explorare și exploatare;

Or. en


