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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De werkzaamheden van het 

Agentschap op het gebied van het 

voorkomen van verontreiniging en de 

paraatheid voor 

verontreinigingsbestrijding zijn niet alleen 

nuttig op financieel vlak, maar creëren 

ook een meerwaarde die niet in geld is uit 

te drukken. Gezien het risico van het 

verwoestend effect op het milieu en de 

hoge economische kosten die voortvloeien 

uit eventuele gevallen van 

verontreiniging, alsook de sociaal-

economische gevolgen ervan op andere 

sectoren zoals toerisme en visserij, is het 

van cruciaal belang voldoende te 

investeren in het Agentschap. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het Agentschap dient een actieve rol te 

spelen bij het in stand houden en verder 

ontwikkelen van de 

satellietbeeldvormingsdienst voor het 

toezicht, de snelle opsporing van 

verontreiniging en de identificatie van de 

verantwoordelijke schepen of olie- en 

gasinstallaties. Met dit systeem zullen er 

meer gegevens beschikbaar zijn en zal de 

bestrijding van verontreiniging efficiënter 

kunnen gebeuren. 

(9) Het Agentschap dient een actieve rol te 

spelen bij het in stand houden en verder 

ontwikkelen van de 

satellietbeeldvormingsdienst voor het 

toezicht, de snelle opsporing van 

verontreiniging en de identificatie van de 

verantwoordelijke schepen of olie- en 

gasinstallaties. Met dit systeem zullen er 

meer gegevens beschikbaar zijn, zal de 

bestrijding van verontreiniging efficiënter 

kunnen gebeuren, en zullen sneller een 

eerste reactie en passende 

ondersteuningsvoorzieningen kunnen 

worden geboden. 

Motivering 

Doeltreffendheid houdt ook een kortere reactietijd en een snellere beschikbaarstelling van de 

relevante middelen in, om de verontreiniging en de daaruit voortvloeiende gevolgen tot een 

minimum te beperken. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om nauwgezette uitvoering te 

garanderen, moet worden voorzien in een 

uitvoerbaar en rendabel systeem waarmee 

het Agentschap met name zijn operationele 

bijstand aan de getroffen staten kan 

financieren. 

(11) Om nauwgezette uitvoering van de 

actieplannen te garanderen, moet worden 

voorzien in een uitvoerbaar en rendabel 

systeem waarmee het Agentschap met 

name het verlenen van operationele 

bijstand aan de getroffen staten kan 

financieren. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Daarom moet er op basis van een 

meerjarige verbintenis een financiële 

garantie worden geboden voor de 

financiering van de taken waarmee het 

(12) Daarom moet er op basis van een 

meerjarige verbintenis een financiële 

garantie worden geboden voor de 

financiering van de taken waarmee het 
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Agentschap is belast op het gebied van de 

bestrijding van verontreiniging en 

aanverwante acties. De bedragen die de 

Unie jaarlijks bijdraagt, dienen 

overeenkomstig de begrotingsprocedure 

door de begrotingsautoriteit te worden 

vastgelegd. 

Agentschap is belast op het gebied van de 

bestrijding van verontreiniging en 

aanverwante acties. Bij het bepalen van de 

omvang van die meerjarige verbintenis 

moet rekening worden gehouden met de 

uitbreiding van het mandaat van het 

Agentschap en van het geografische 

toepassingsgebied van zijn 

bestrijdingsactiviteiten. De bedragen die 

de Unie jaarlijks bijdraagt, dienen 

overeenkomstig de begrotingsprocedure 

door de begrotingsautoriteit te worden 

vastgelegd. 

Motivering 

De meerjarenbegroting van het Agentschap moet ruim genoeg zijn voor het uitvoeren van zijn 

taken, die zijn uitgebreid bij Verordening (EU) nr. 100/2013. Daarom moet de begroting in 

overeenstemming zijn met de daadwerkelijke behoeften en uitdagingen. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De bedragen voor de financiering van 

verontreinigingsbestrijding dienen te 

worden toegekend voor de periode van 1 

januari 2014 tot en met 31 december 2020, 

overeenkomstig het nieuwe meerjarige 

financiële kader. Daarom dient er een 

financiële toewijzing voor dezelfde 

periode te worden verstrekt. 

(13) De bedragen voor de financiering van 

verontreinigingsbestrijding dienen te 

worden toegekend voor de periode van 1 

januari 2014 tot en met 31 december 2020, 

overeenkomstig het nieuwe meerjarige 

financiële kader. Daarom moet het 

Agentschap meer financiële middelen 

krijgen zodat het zijn nieuwe taken kan 

uitvoeren. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) De Unie en de lidstaten moeten, 

overwegende dat het Agentschap zich in 

een financieel veilige positie moet 

bevinden, en onafhankelijk van de 

meerjarenfinanciering van de Commissie, 

nagaan met behulp van welke 
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mechanismen de door het Agentschap 

gedragen kosten met betrekking tot de 

geleverde goederen, diensten of 

arbeidsprestaties op derden kunnen 

worden verhaald. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) "gevaarlijke en schadelijke stoffen": 

elke stof andere dan olie waarbij, indien 

deze in zee terechtkomt, het risico bestaat 

dat deze gevaren voor de menselijke 

gezondheid oplevert, levende hulpbronnen 

en zeeorganismen aantast, faciliteiten 

beschadigt of een belemmering vormt voor 

andere vormen van legitiem gebruik van de 

zee, zoals bedoeld in het Protocol inzake 

de voorbereiding op, de bestrijding van en 

de samenwerking bij verontreiniging door 

gevaarlijke en schadelijke stoffen van 

2000. 

(b) "gevaarlijke en schadelijke stoffen": 

elke stof andere dan olie, met inbegrip van 

dispergeermiddelen, waarbij, indien deze 

in zee terechtkomt, het risico bestaat dat 

deze gevaren voor de menselijke 

gezondheid oplevert, levende hulpbronnen 

en zeeorganismen aantast, faciliteiten 

beschadigt of een belemmering vormt voor 

andere vormen van legitiem gebruik van de 

zee, zoals bedoeld in het Protocol inzake 

de voorbereiding op, de bestrijding van en 

de samenwerking bij verontreiniging door 

gevaarlijke en schadelijke stoffen van 2000 

van de Internationale Maritieme 

Organisatie; 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "olie- en gasinstallatie": een 

statische vaste of mobiele voorziening, of 

een combinatie van voorzieningen die 

permanent onderling zijn verbonden door 

bruggen of andere structuren en die voor 

offshore olie- of gasactiviteiten of in het 

kader van deze activiteiten worden 

gebruikt; dit omvat uitsluitend mobiele 

offshore boorinstallaties indien zij in 

offshore wateren verankerd liggen met het 

oog op boringen, productie of andere 

activiteiten die verband houden met 

offshore olie- of gasactiviteiten, evenals 

infrastructuur en voorzieningen die 
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worden gebruikt om olie en gas aan land 

of naar onshore terminals te brengen; 

Motivering 

De definitie van de rapporteur moet worden uitgebreid met de voorzieningen die worden 

gebruikt om olie en gas aan land en naar onshore olie- en gasterminals te brengen. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) "offshore-olie- en -

gasactiviteiten": alle activiteiten met 

betrekking tot installaties of verbonden 

infrastructuur, onder meer het ontwerp, 

de planning, de bouw, de exploitatie en] 

de buitengebruikstelling ervan, die 

verband houden met de exploratie  en de 

productie. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) informatie, in het bijzonder het 

verzamelen, analyseren en verspreiden van 

beste praktijken, technieken en innovaties, 

zoals instrumenten voor het toezicht op het 

legen van tanks door schepen, op 

operationele lozingen door 

offshoreplatforms en op onopzettelijke 

lozingen; 

(a) informatie, in het bijzonder het 

verzamelen, analyseren en verspreiden van 

beste praktijken, technieken en innovaties, 

zoals instrumenten voor het toezicht op het 

legen van tanks door schepen, op 

operationele lozingen door 

offshoreplatforms en op onopzettelijke 

lozingen; in dit verband stellen de 

autoriteiten van de lidstaten die 

verantwoordelijk zijn voor 

tegenmaatregelen in noodsituaties, aan 

het Agentschap bewijs ter beschikking dat 

chemicaliën die als dispergeermiddelen 

worden gebruikt reeds eerder zijn 

geëvalueerd, teneinde de gevolgen voor de 

volksgezondheid en/of verdere schade aan 

het milieu te beperken; 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) operationele bijstand en het op verzoek 

aanvullende middelen verstrekken, zoals 

oproepbare 

verontreinigingsbestrijdingsschepen, 

satellietfoto's en uitrusting, ter 

ondersteuning van de acties door de 

getroffen staten ter bestrijding van door 

schepen veroorzaakte onopzettelijke of 

opzettelijke verontreiniging of door 

offshore-olie- en gasinstallaties 

veroorzaakte mariene verontreiniging. 

(c) operationele bijstand en het op verzoek 

aanvullende middelen verstrekken, zoals 

oproepbare 

verontreinigingsbestrijdingsschepen, 

satellietfoto's en uitrusting, voorstellen 

voor activiteiten en gedetailleerde 

technieken, alsook de ondersteuning van 

acties door de getroffen staten ter 

bestrijding van door schepen veroorzaakte 

onopzettelijke of opzettelijke 

verontreiniging of door offshore-olie- en 

gasinstallaties veroorzaakte mariene 

verontreiniging en maatregelen om deze 

verontreiniging aan te pakken. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de uitvoering van de in artikel 3 

vermelde taken tussen 1 januari 2014 en 31 

december 2020 verstrekt de Unie een 

referentiebedrag van 160.500.000 euro, 

uitgedrukt in huidige prijzen. 

Voor de uitvoering van de in artikel 3 

vermelde taken tussen 1 januari 2014 en 31 

december 2020 verstrekt de Unie een 

referentiebedrag van 185.500.000 euro, 

uitgedrukt in huidige prijzen. 

Motivering 

De voorgestelde totale begrotingstoewijzing ligt onder de minimumdrempel aan middelen die 

het Agentschap in staat zou stellen zijn huidige taken te blijven uitvoeren en nieuwe taken die 

het overeenkomstig verordening nr. 100/2013 moet uitvoeren, op zich te nemen. Er is in een 

periode van 7 jaar een extra bedrag van 25 miljoen EUR nodig voor een minimale uitvoering 

van de nieuwe taken, zonder de bestaande taken te benadelen. Al deze taken zijn "kerntaken" 

van het Agentschap en dus is de Unie wettelijk verplicht voldoende financiering hiervoor uit te 

trekken. Voor meer details, zie de toelichting. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de middelen voor het 

desbetreffende begrotingsjaar voor het 

Agentschap lager liggen dan wat in het 

vorige meerjarig financieel kader was 

uitgetrokken, moet het Agentschap een 

verslag opstellen, gericht aan het 

Europees Parlement en de Raad, waarin 

het uitlegt welke gevolgen de korting zal 

hebben voor de uitvoering van de 

toegewezen taken. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het bepalen van de vereisten voor het 

verstrekken van operationele bijstand door 

het Agentschap, zoals extra schepen voor 

de bestrijding van verontreiniging, is het 

van belang dat het Agentschap op gezette 

tijden een lijst opstelt van publieke en, 

indien beschikbaar, particuliere 

mechanismen voor de bestrijding van 

verontreiniging en aanverwante 

bestrijdingscapaciteit die in de diverse 

regio's van de Unie beschikbaar zijn. 

Voor het bepalen van de vereisten voor het 

verstrekken van operationele bijstand door 

het Agentschap, zoals extra schepen voor 

de bestrijding van verontreiniging, is het 

van belang dat het Agentschap op gezette 

tijden een lijst opstelt van publieke en, 

indien beschikbaar, particuliere 

mechanismen voor de bestrijding van 

verontreiniging en aanverwante 

bestrijdingscapaciteit die in de diverse 

regio's van de Unie beschikbaar zijn. Het 

stelt ook een lijst op van vereisten 

waaraan niet is voldaan, met uitleg wat 

hiervan de gevolgen zijn. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In overeenstemming met het beginsel van 

wederzijdse bijstand en met het oog op de 

uitbreiding van het mandaat van het 

Agentschap tot de landen die onder het 

uitbreidingsbeleid en het Europees 

nabuurschapsbeleid vallen, werken ook 

landen die aan de Europese zeebekkens 
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grenzen mee aan de bundeling van 

informatie en aan het opstellen van deze 

lijst. 

Motivering 

De uitbreiding van de taken en werkzaamheden van het Agentschap tot derde landen die aan de 

Europese zeebekkens grenzen houdt in dat die landen verschillende gegevens moeten 

verstrekken over hun publieke en/of particuliere mechanismen. Deze bundeling van informatie 

moet vrijwillig en op basis van wederzijdse bijstand zijn. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In het verslag wordt duidelijk melding 

gemaakt van de sociaal-economische, 

ecologische en financiële voordelen van 

de paraatheid van het Agentschap voor 

het nemen van maatregelen ter bestrijding 

van verontreiniging door schepen en van 

mariene verontreiniging door olie- en 

gasinstallaties. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Op basis van dit verslag kan de 

Commissie, indien nodig, relevante 

wijzigingen aan deze verordening 

voorstellen, met name om rekening te 

houden met de wetenschappelijke 

vooruitgang op het vlak van bestrijding van 

door schepen veroorzaakte verontreiniging 

en door olie- en gasinstallaties 

veroorzaakte mariene verontreiniging, en 

in het bijzonder van verontreiniging 

veroorzaakt door olie of gevaarlijke en 

schadelijke stoffen. 

Op basis van dat verslag kan de 

Commissie, indien nodig, relevante 

wijzigingen aan deze verordening 

voorstellen, met name om rekening te 

houden met de wetenschappelijke 

vooruitgang op het vlak van bestrijding van 

door schepen veroorzaakte verontreiniging 

en door olie- en gasinstallaties 

veroorzaakte mariene verontreiniging, en 

in het bijzonder van verontreiniging 

veroorzaakt door olie of gevaarlijke en 

schadelijke stoffen, alsook met wijzigingen 

in de regionale en internationale 

verbintenissen die de Unie op dit vlak is 

aangegaan. 
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Motivering 

Technische vooruitgang is niet de enige factor die tijdens de tussentijdse evaluatie van de 

resultaten en werkzaamheden van het Agentschap in overweging moet worden genomen. 

Aangezien de Unie lid is van verschillende regionale en internationale organisaties, moet ook 

rekening worden gehouden met eventuele wijzigingen in de verbintenissen die zij als lid van 

deze organisaties is aangegaan. 

 

 

 

 


