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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde Verordening betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -
exploratie- en -productieactiviteiten 2011/0309(COD) is een zeer belangrijke wettekst – een 
unieke kans voor de EU om ernstige hiaten te dichten en vooral om een daadwerkelijke 
veiligheidscultuur in de EU tot stand te brengen. De rapporteur voor advies acht de Verordening 
wenselijk, aangezien de rechtsgrond een consistente, snelle en rechtstreekse toepassing in heel 
Europa waarborgt. Door te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden en ruimte te laten voor 
nationale en regionale interpretaties, kan de gewenste doelstelling van de verordening 
doeltreffend worden bereikt, en zal dit uiteindelijk voordelen opleveren voor de bedrijfstak, 
nationale regeringen en de EU-burgers. Toch is de rapporteur ervan overtuigd dat een meer 
alomvattende hervorming en striktere bepalingen voor risicovolle activiteiten nodig zijn. Wat de 
keuze van beleidsoptie betreft, zou een meer geïnstitutionaliseerde aanpak moeten worden 
gevolgd die leidt tot een grotere rol voor Europa bij het toezicht op offshore-olie- en -
gasactiviteiten (beleidsoptie 3), bij voorkeur via het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid (EMSA). In dat opzicht mag de rol van het Agentschap niet slechts tot het reageren op 
noodsituaties worden beperkt. Integendeel: Europa moet voordeel trekken uit de ervaring die 
EMSA heeft met de preventie van olierampen (audits, opsporing, inspectie en opleiding) en met 
het toezicht op een juiste tenuitvoerlegging van EU-regelgeving. Meer in het algemeen verzoekt 
de rapporteur voor advies het Europees Parlement, als medewetgever, om de tekst te herschikken 
op het gebied van kustgemeenschappen, werknemers en milieukwesties.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 191 van het VWEU bepaalt de 
doelstellingen van behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu 
en schrijft voor dat elk optreden van de 
Unie moet worden ondersteund door een 
hoog niveau van bescherming op basis van 
het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
preventief handelen. Daarnaast streeft het 
naar een behoedzaam en rationeel gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen.

(1) Artikel 191 van het VWEU bepaalt de 
doelstellingen van behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu 
en schrijft voor dat elk optreden van de 
Unie moet worden ondersteund door een 
hoog niveau van bescherming op basis van 
het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
preventief handelen. Daarnaast streeft het 
naar een behoedzaam en rationeel gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen.
Overeenkomstig artikel 191, lid 2, geldt 
voor volledige aansprakelijkheid in 
verband met schade als gevolg van 
activiteiten in het kader van deze 
verordening het beginsel "de vervuiler 
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betaalt".

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening is erop gericht de 
kans op zware ongevallen met betrekking 
tot offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
verkleinen en de gevolgen ervan te 
beperken. Op die manier wil zij het 
mariene milieu en kusteconomieën tegen 
verontreiniging beschermen, alsook
minimumvoorwaarden vastleggen voor 
veilige offshore-olie- en -gasprospectie, -
exploratie en -exploitatie, en mogelijke 
onderbrekingen in de eigen 
energieproductie van de Unie inperken en 
de reactiemechanismen in geval van 
ongevallen verbeteren.

(2) Deze verordening is erop gericht zware 
ongevallen met betrekking tot offshore-
olie- en -gasactiviteiten te voorkomen of 
de kans daarop te verkleinen en de 
gevolgen ervan te beperken. Op die manier 
wil zij het mariene milieu en 
kusteconomieën tegen verontreiniging 
beschermen, alsook minimumvoorwaarden 
vastleggen voor veilige offshore-olie- en -
gasprospectie, -exploratie en -exploitatie, 
en mogelijke onderbrekingen in de eigen 
energieproductie van de Unie inperken en 
de reactiemechanismen in geval van 
ongevallen verbeteren.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het bestaande versnipperde 
regelgevingskader dat van toepassing is op 
de veiligheid van offshore-activiteiten in 
Europa, alsook de huidige 
veiligheidspraktijken in de sector 
waarborgen onvoldoende dat risico's van 
offshore-ongevallen tot een minimum 
worden beperkt en dat bij eventuele 
ongevallen in EU-wateren tijdig de meest 
doeltreffende reactie wordt gegeven. Op 
basis van de huidige
aansprakelijkheidsregelingen is het niet 
altijd mogelijk om duidelijk te bepalen
welke partij aansprakelijk is. Die partij is 
soms ook niet in staat of niet aansprakelijk
om de kosten voor de schade die de ramp 
heeft aangericht, te herstellen.

(8) Het bestaande versnipperde 
regelgevingskader dat van toepassing is op 
de veiligheid van offshore-activiteiten in 
Europa, alsook de huidige 
veiligheidspraktijken in de sector 
waarborgen onvoldoende dat risico's van 
offshore-ongevallen tot een minimum 
worden beperkt en dat bij eventuele 
ongevallen in EU-wateren tijdig de meest 
doeltreffende reactie wordt gegeven. Er 
moet gewaarborgd worden dat op basis 
van de bestaande
aansprakelijkheidsregelingen in alle 
gevallen reeds voor de start van de 
activiteiten duidelijk is welke partij 
aansprakelijk is en dat deze in staat is om 
de kosten voor eventuele schade te 
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vergoeden, zo nodig door middel van een 
onderlinge schadevergoedingsregeling.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet worden verduidelijkt dat 
houders van vergunningen voor offshore-
activiteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG ook potentiële aansprakelijke 
'exploitanten' zijn in de zin van Richtlijn 
2004/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en bijgevolg hun
verantwoordelijkheden in dit opzicht niet 
aan door hen aangenomen derde partijen 
mogen overdragen.

(10) Er moet worden verduidelijkt dat de 
houder van een vergunning voor offshore-
activiteiten uit hoofde van Richtlijn 
94/22/EG ook de aansprakelijke exploitant 
is in de zin van Richtlijn 2004/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en bijgevolg zijn
verantwoordelijkheden in dit opzicht niet 
aan door hem aangenomen derde partijen 
mag overdragen.

Met betrekking tot andere verplichtingen 
moet voor aanvang van de offshore-
activiteiten ondubbelzinnig worden 
vastgesteld welke partijen aansprakelijk 
zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een voldoende
strikt aansprakelijkheidsstelsel voor schade 
door offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 

(48) De lidstaten moeten erop toezien dat 
binnen hun jurisdictie opererende 
exploitanten aantonen dat zij in staat zijn 
de kosten van de gevolgen van hun 
activiteiten te dekken door een financiële 
zekerheid te stellen, en zij moeten tevens 
besluiten welke instrumenten (zoals
fondsen, bankgaranties, verzekerings-
en/of risicobundeling) hiervoor geschikt 
zijn. Aangezien geen enkele van de 
bestaande instrumenten inzake financiële 
zekerheid, waaronder maatregelen inzake 
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inbegrip van de beschikbaarheid van 
passende financiële-
zekerheidsinstrumenten of andere
maatregelen. 

onderlinge risicoverdeling, alle mogelijke 
gevolgen van extreme ongevallen kan 
opvangen, moet de Commissie overgaan 
tot verdere analyses en studies van 
passende maatregelen om een strikt 
aansprakelijkheidsstelsel voor schade door 
offshore-olie- en -gasactiviteiten te 
waarborgen, met daarbij ook eisen 
betreffende de financiële draagkracht, met 
inbegrip van een verbetering van de 
beschikbaarheid van financiële-
zekerheidsinstrumenten en -maatregelen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om de eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen.

2. In het bijzonder bij de beoordeling van 
de technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de entiteiten die een 
vergunning voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten aanvragen, moet er rekening 
worden gehouden met het risico, de 
gevaren en andere relevante informatie 
over het betrokken vergunningsgebied en 
het specifieke stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten en ook met de 
financiële capaciteit van de aanvragers, o.a. 
enige financiële zekerheid en het vermogen 
om alle eventueel uit de desbetreffende 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen. Er wordt 
eveneens rekening gehouden met 
ongevallen of incidenten waarbij de 
aanvrager aantoonbaar verantwoordelijk 
of nalatig was, en met de transparantie en 
de doeltreffendheid van eventuele 
responsmaatregelen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanvrager toont aan dat hij heeft 
gezorgd voor voldoende financiële 
zekerheid om alle uit zijn offshore-olie- en 
-gasactiviteiten voortvloeiende 
aansprakelijkheden, in het bijzonder de 
aansprakelijkheid voor milieuschade, te 
dragen. Deze financiële zekerheid is 
rechtsgeldig en reëel voordat de 
boorputactiviteiten aanvangen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergunningverlenende autoriteit geen 
goedkeuring verleent tenzij zij van oordeel 
is dat de aanvrager heeft aangetoond dat 
er voldoende maatregelen zijn of zullen 
worden getroffen in de vorm van een 
financiële zekerheid, volgens door de 
lidstaten vast te stellen bepalingen, om de 
uit zijn offshore-olie- en -gasactiviteiten 
voortvloeiende aansprakelijkheden, in het 
bijzonder de aansprakelijkheid voor 
milieuschade, te dragen. Deze financiële 
zekerheid is rechtsgeldig en reëel voordat 
de boorputactiviteiten aanvangen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 

4. Wanneer vergunningverlenende 
autoriteiten uit hoofde van Richtlijn 
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94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten.

94/22/EG de technische bekwaamheden en 
financiële draagkracht beoordelen van de 
entiteiten die een vergunning voor 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
aanvragen, houden zij rekening met de 
risico's, gevaren en andere relevante 
informatie over de locatie in kwestie en het 
specifieke stadium van de exploratie- en 
productieactiviteiten. 
Vergunningverlenende autoriteiten zien 
erop toe dat financiële middelen voor 
aansprakelijkheid die overeenkomstig lid 
2 bis worden geboden in verhouding staan 
tot dergelijke risico's, gevaren en alle 
andere relevante informatie met 
betrekking tot de desbetreffende locatie en 
het stadium van de activiteiten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het creëren van duurzame 
producten inzake financiële zekerheid 
wordt door de lidstaten gestimuleerd en 
vergemakkelijkt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie zendt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk [één jaar 
na goedkeuring van de verordening] een 
verslag over de beschikbaarheid van 
producten inzake financiële zekerheid toe, 
evenals voorstellen voor maatregelen om 
het stellen van financiële zekerheid te 
vereenvoudigen, overeenkomstig lid 2 bis.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Entiteiten die een vergunning 
aanvragen voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten maken bewijs inzake de 
technische bekwaamheid en financiële
draagkracht volledig openbaar, evenals 
alle andere relevante informatie over het 
betrokken gebied en het specifieke 
stadium van exploratie- en 
productieactiviteiten, en maken dit bewijs 
publiekelijk toegankelijk.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. Er moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan in ecologisch 
opzicht kwetsbare mariene en 
kustgebieden, met name ecosystemen die 
een belangrijke rol spelen bij de 
beperking van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, zoals zilte kwelders 
en zeegrasvelden, beschermde mariene 
gebieden zoals de in de habitatrichtlijn of 
de vogelrichtlijn opgenomen speciale 
beschermingszones en beschermde 
mariene gebieden zoals bepaald door de 
Unie of de betrokken lidstaten in het 
kader van internationale of regionale 
overeenkomsten waarbij zij partij zijn.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 2004/35/EG is 
de vergunninghouder aansprakelijk voor de 
preventie en het herstel van milieuschade 
die wordt veroorzaakt door offshore-olie-
en -gasactiviteiten van de 
vergunninghouder of van een entiteit die 
op basis van een contract met de 
vergunninghouder aan de offshore-olie- en 
-gasactiviteiten meewerkt. De 
vergunningsprocedure voor activiteiten uit 
hoofde van deze verordening doet geen 
afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 
vergunninghouder. 

Overeenkomstig Richtlijn 2004/35/EG is 
de vergunninghouder aansprakelijk voor de 
preventie en het herstel van milieuschade 
die wordt veroorzaakt door offshore-olie-
en -gasactiviteiten van de 
vergunninghouder of van een entiteit die 
op basis van een contract met de 
vergunninghouder aan de offshore-olie- en 
-gasactiviteiten meewerkt. De 
vergunningsprocedure voor activiteiten uit 
hoofde van deze verordening waarborgt 
dat de vergunninghouders in staat zijn 
alle eventuele aansprakelijkheden te 
dragen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig Richtlijn 2004/35/EG is 
de vergunninghouder aansprakelijk voor de 
preventie en het herstel van milieuschade 
die wordt veroorzaakt door offshore-olie-
en -gasactiviteiten van de 
vergunninghouder of van een entiteit die 
op basis van een contract met de 
vergunninghouder aan de offshore-olie- en 
-gasactiviteiten meewerkt. De 
vergunningsprocedure voor activiteiten uit 
hoofde van deze verordening doet geen 
afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 
vergunninghouder.

1. Overeenkomstig Richtlijn 2004/35/EG is 
de vergunninghouder, die tevens geacht 
wordt exploitant in de zin van de richtlijn 
te zijn, aansprakelijk voor de preventie en 
het herstel van milieuschade die wordt 
veroorzaakt door offshore-olie- en -
gasactiviteiten van de vergunninghouder of 
van een exploitant die op basis van een 
contract met de vergunninghouder aan de 
offshore-olie- en -gasactiviteiten 
meewerkt. De vergunningsprocedure voor 
activiteiten uit hoofde van deze 
verordening doet geen afbreuk aan de 
aansprakelijkheid van de 
vergunninghouder.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Controle van de offshoreveiligheid door 

het Agentschap
1. Het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA), hierna "het 
Agentschap", verleent de Commissie en 
de lidstaten technische en 
wetenschappelijke bijstand met het oog op 
de minimalisering van risico's en de juiste 
tenuitvoerlegging van de wetgeving van de 
Unie op het gebied van offshore-olie- en -
gasveiligheid.
2. Het Agentschap beoordeelt krachtens 
deze verordening verleende 
vergunningen, controleert bevoegde 
autoriteiten en ziet toe op de inspecties en 
de regelingen van de lidstaten met 
betrekking tot de reactie op noodsituaties.
3. Daarnaast heeft het Agentschap de 
volgende bevoegdheden: 
(i) ondersteuning van de lidstaten en de 
Commissie bij de opsporing van en het 
toezicht op de ernst en de milieueffecten 
van olierampen en de veiligheidsrisico's 
van installaties of vaartuigen die zich in 
de omgeving van een olieramp bevinden;
(ii) ondersteuning van de lidstaten bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
rampenplannen na zware ongevallen, met 
name als er sprake is van 
grensoverschrijdende gevolgen, ook in 
geval van grensoverschrijdende gevolgen 
buiten de wateren van de Unie;
(iii) ondersteuning van de lidstaten bij 
herstel- en schoonmaakactiviteiten, en 
coördinatie van een grensoverschrijdende 
respons op noodsituaties na een zwaar 
ongeval, ook in geval van 
grensoverschrijdende gevolgen buiten de 
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EU-wateren;
(iiii) ondersteuning van de lidstaten bij 
het onderzoeken van ongevallen waarbij 
offshore- olie- en gasinstallaties 
betrokken zijn, met inbegrip van de 
toetsing van corrigerende maatregelen.
Het Agentschap bevordert op 
internationaal niveau hoge 
veiligheidsnormen en optimale 
werkmethoden voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten, via passende regionale en 
mondiale fora.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een productie-installatie bevat de gegevens 
als bepaald in bijlage II, delen 2 en 5.

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een productie-installatie bevat de gegevens 
als bepaald in bijlage II, delen 2 en 5, 
alsook een bewijs dat er rekening is 
gehouden met het standpunt van 
werknemersvertegenwoordigers en 
milieugroepen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een niet-productie-installatie bevat de 
gegevens als bepaald in bijlage II, delen 3 
en 5.

1. Het rapport inzake grote gevaren voor 
een niet-productie-installatie bevat de 
gegevens als bepaald in bijlage II, delen 3 
en 5, alsook een bewijs dat er rekening is 
gehouden met het standpunt van 
werknemersvertegenwoordigers en 
milieugroepen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie, het forum voor 
offshore-autoriteiten van de Unie en de 
betrokken bevoegde autoriteiten werken 
met andere internationale fora en 
exploitanten binnen de Unie samen om de 
toepassing van de strengst mogelijke 
veiligheids- en milieunormen in de hele 
wereld te bevorderen.

Motivering

Er doen zich aanzienlijke handhavingsproblemen voor met betrekking tot de verplichting van in 
de EU gevestigde ondernemingen om zich aan EU-normen te houden wanneer zij elders in de 
wereld activiteiten ontplooien, met name omdat exploitanten moeten voldoen aan de wettelijke 
vereisten van het land/rechtsstelsel waarin zij hun activiteiten ontplooien. Exploitanten moeten 
er echter voor zorgen dat zij al hun activiteiten op erkende optimale werkmethoden baseren en 
daarnaast het lokale wettelijke kader eerbiedigen. De Commissie en het EU-forum voor 
offshore-autoriteiten moeten hierop nauwlettend toezien.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitant test periodiek de 
doeltreffendheid van de interne 
rampenplannen.

5. De exploitant maakt de interne 
rampenplannen openbaar, met inbegrip 
van de resultaten van de tests van de 
doeltreffendheid van het reactievermogen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in overeenstemming met 
bijlage I en V en ter beschikking gesteld 
van de Commissie en indien nodig van het 
publiek.

3. De externe rampenplannen worden 
opgesteld in overeenstemming met 
bijlage I en V en ter beschikking gesteld 
van de Commissie en indien nodig van het 
publiek, waarbij de regels voor 
gegevensbescherming worden 
geëerbiedigd.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen sancties vast voor 
inbreuken van de sector op deze 
verordening en treffen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat deze 
sancties ten uitvoer worden gelegd. De 
aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

De lidstaten stellen sancties vast voor 
inbreuken van de sector op deze 
verordening en treffen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat deze 
sancties ten uitvoer worden gelegd, 
teneinde verschillen in sancties tussen 
regio's te vermijden. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"5 bis. "mariene wateren": alle wateren 
waarop Richtlijn 2008/56/EG van 
toepassing is;"

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG 

inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht

1. Aan artikel 3 wordt de volgende letter 
toegevoegd: 
"i bis) een zwaar olievervuilingsongeval."
2. Aan bijlage A wordt het volgende 
streepje toegevoegd: 
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"– Verordening XX/XX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de veiligheid van offshore-
olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -
productieactiviteiten."
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