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15.5.2013 A7-0121/2 

Amendement  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Younous 

Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie bevordert hoge 

veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -

gasactiviteiten op internationaal niveau op 

de gepaste regionale en wereldfora, 

inclusief diegene die betrekking hebben op 

de Arctische wateren. 

3. De Commissie bevordert hoge 

veiligheidsnormen voor offshore-olie- en -

gasactiviteiten op internationaal niveau op 

de gepaste regionale en wereldfora, 

inclusief diegene die betrekking hebben op 

de Arctische wateren. Zij maakt zich 

binnen de hiervoor bedoelde instanties en 

met volledige betrokkenheid van de 

volkeren van het Noordpoolgebied sterk 

voor een moratorium op offshore-olie- en 

gasactiviteiten in de Arctische wateren en 

een begeleidende overeenkomst inzake 

compensatie voor deze volkeren. 

Or. en 

Motivering 

De kans op een zwaar offshore-ongeval is door de Commissie aangemerkt als een ernstig 

risico. Dergelijke risico's zijn vele malen groter in de Arctische wateren, waar 

ondernemingen geen ervaring hebben met boringen. De gevolgen van een ongeval in de 

poolzee zouden desastreus en onbeheersbaar zijn. Gelekte olie zou immers niet kunnen 

worden opgeruimd totdat het ijs is gesmolten. De EU moet derhalve aandringen op een 

moratorium en op passende financieringsbronnen voor duurzame ontwikkeling ten behoeve 

van de volkeren van het Noordpoolgebied. 
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15.5.2013 A7-0121/3 

Amendement  3 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 bis) De lidstaten moeten zich 

onthouden van offshoreboringen, met 

name in de buurt van toeristische of 

geologisch onstabiele gebieden, of in 

gebieden waar de gevolgen voor de 

kustgemeenschappen en het mariene 

milieu rampzalig zouden zijn. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0121/4 

Amendement  4 

Michèle Rivasi, Bart Staes, Bas Eickhout, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, 

Lepage Corinne 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0121/2013 

Ivo Belet 

Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten 

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) De ernstige milieuzorgen met 

betrekking tot de Arctische wateren, een 

aangrenzend marien milieu dat van 

bijzonder belang is voor de Gemeenschap, 

vereisen bijzondere aandacht om te 

waarborgen dat het milieu in het 

Noordpoolgebied bij offshore-activiteiten, 

met inbegrip van exploratie, wordt 

beschermd. 

(40) De Arctische wateren vormen een 

aangrenzend marien milieu dat van 

bijzonder belang is voor de Unie, en spelen 

een belangrijke rol bij het beperken van 

de klimaatverandering. De ernstige 

milieuzorgen met betrekking tot de 

Arctische wateren vereisen bijzondere 

aandacht om te waarborgen dat het milieu 

in het Noordpoolgebied bij offshore-olie- 

en gasactiviteiten, met inbegrip van 

exploratie, en rekening houdend met het 

risico van zware ongevallen en de 

noodzaak van een doeltreffende reactie, 

wordt beschermd. Zolang er geen 

doeltreffende respons kan worden 

gewaarborgd op een ongeval onder 

Arctische omstandigheden, dienen 

lidstaten geen vergunning te verlenen 

voor offshore-activiteiten, met inbegrip 

van exploratie, in het gebied. De lidstaten 

die lid zijn van de Arctische Raad worden 

aangemoedigd actief de hoogste normen 

ten aanzien van de milieuveiligheid in dit 

kwetsbare en unieke ecosysteem te 

propageren, bijvoorbeeld door middel van 

de opstelling van internationale 

instrumenten betreffende preventie van, 

paraatheid voor en reactie op 

olievervuiling van de Arctische wateren, 

en door onder meer voort te bouwen op 



 

AM\936398NL.doc  PE509.805v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

het werk van de door de Arctische Raad 

opgerichte Taskforce en de bestaande 

richtsnoeren voor offshore olie- en 

gasactiviteiten van de Arctische Raad. 

Or. en 

 

 


