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Poprawka  2 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Strategia UE na rzecz Arktyki 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

15. ponownie stwierdza, Ŝe powaŜne 

obawy dotyczące stanu środowiska na 

wodach arktycznych wymagają specjalnej 

uwagi, aby zagwarantować ochronę 

środowiska Arktyki w związku z wszelką 

działalnością związaną ze złoŜami ropy 

naftowej i gazu ziemnego na obszarach 

morskich, z uwzględnieniem ryzyka 

powaŜnych wypadków i konieczności 

skutecznego reagowania na nie, jak 

przewiduje dyrektywa 2013/30/UE; 

15. ponownie stwierdza, Ŝe powaŜne 

obawy dotyczące stanu środowiska na 

wodach arktycznych wymagają specjalnej 

uwagi, aby zagwarantować ochronę 

środowiska Arktyki w związku z wszelką 

działalnością związaną ze złoŜami ropy 

naftowej i gazu ziemnego na obszarach 

morskich, z uwzględnieniem ryzyka 

powaŜnych wypadków i konieczności 

skutecznego reagowania na nie, jak 

przewiduje dyrektywa 2013/30/UE; 

apeluje do państw członkowskich UE i 

EOG, by przy dokonywaniu oceny 

zdolności finansowej podmiotów 

prowadzących działalność związaną ze 

złoŜami ropy naftowej i gazu ziemnego na 

obszarach morskich zgodnie z art. 4 

dyrektywy 2013/30/UE, zbadały zdolność 

finansową wnioskodawców do 

wypełnienia wszelkich zobowiązań 

potencjalnie wynikających z działalności 

związanej ze złoŜami ropy naftowej i gazu 

ziemnego na obszarach morskich 

prowadzonej w Arktyce, w tym 

odpowiedzialności za szkody dla 

środowiska w zakresie objętym przepisami 

dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko (2004/35/WE); 
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Poprawka  3 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Strategia UE na rzecz Arktyki 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla potrzebę ustanowienia 

wiąŜącego instrumentu w zakresie 

zapobiegania zanieczyszczeniom;  

18. podkreśla potrzebę ustanowienia 

wiąŜącego instrumentu w zakresie 

zapobiegania zanieczyszczeniom i domaga 

się wprowadzenia ograniczeń 

eksploatacyjnych w działalności 

zawiązanej ze złoŜami ropy naftowej w 

Arktyce w przypadku, gdy warunki 

środowiskowe uniemoŜliwiają skuteczne 

reagowanie na wypadek wycieku ropy; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Strategia UE na rzecz Arktyki 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. z zadowoleniem przyjmuje wdraŜanie 

przez członków Rady Arktycznej umowy 

dotyczącej akcji poszukiwawczo-

ratowniczych oraz umowy w sprawie 

reagowania na wypadek wycieku ropy; 

uwaŜa jednak za godne ubolewania, Ŝe 

umowa ta nie zawiera konkretnych 

wiąŜących wspólnych norm;  

17. z zadowoleniem przyjmuje wdraŜanie 

przez członków Rady Arktycznej umowy 

dotyczącej akcji poszukiwawczo-

ratowniczych oraz umowy w sprawie 

reagowania na wypadek wycieku ropy; 

uwaŜa jednak za godne ubolewania, Ŝe 

umowa ta nie zawiera konkretnych 

wiąŜących wspólnych norm; apeluje w 

szczególności do UE o wprowadzenie 

zakazu stosowania i przewoŜenia cięŜkich 

paliw kopalnych na Arktykę, zgodnie z 

regulacją do konwencji IMO MARPOL nr 

43 o zapobieganiu zanieczyszczeniu 

olejami; 

Or. en 

 

 

 


