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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. in van mening dat de olieramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico voor de 
EU aanleiding moet zijn tot een urgente en, waar nodig, diepgaande herziening van haar 
desbetreffende wet- en regelgeving, waarbij gekeken wordt naar het voorzorgsbeginsel en 
het beginsel dat preventief moet worden opgetreden ten aanzien van alle aspecten van de 
offshore-winning en –exploratie van olie en gas, inclusief veilig transport via 
onderwaterpijpleidingen op of onder de zeebodem, op haar grondgebied; vindt het in dit 
verband verheugend dat bij de Commissie de wil aanwezig is de leemten in de bestaande 
wetgeving van de EU met spoed te vullen;

2. wijst erop dat ongelukken met platforms voor de offshore-winning en -exploratie van olie 
en gas grensoverschrijdende gevolgen hebben en derhalve EU-maatregelen voor het 
voorkomen en het opvangen van de gevolgen ervan rechtvaardigen;

3. wijst erop dat de offshore-winning en -exploratie van olie en gas steeds vaker in steeds 
extremere omgevingen plaatsvinden, met potentieel grote en rampzalige gevolgen voor 
het milieu en de economie van de zee en kustgebieden;

4. steunt de wens van de Commissie om de minimumnormen in de EU op te schroeven; 
meent dat veiligheids- en milieubelangen in alle wetgeving behoren te worden verwerkt 
en dat op alle gebieden van offshore-aardolie- en gasactiviteiten de hoogste veiligheids-
en milieunormen moeten worden toegepast;

5. waarschuwt er echter voor dat de doeltreffendheid van wetgeving uiteindelijk afhangt van 
de bekwaamheid van de betrokken Europese en nationale autoriteiten en organen om de 
desbetreffende wetgeving uit te voeren, te beheren en te handhaven; is van oordeel dat de 
Commissie er nadrukkelijk op moet letten dat de autoriteiten van de lidstaten zich aan de 
regels houden;

6. merkt op dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het Noordpoolgebied omdat 
dit kwetsbaar is en van groot belang voor het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering;

7. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de inspectiemethoden en de onderlinge 
samenwerking te versterken en te intensiveren en een EU-stelsel in het leven te roepen 
voor "controle op de controleurs" op basis van bindende minimumregels inzake 
veiligheid, teneinde de onafhankelijkheid van de monitoring en het toezicht op EU-niveau 
te verzekeren; is verder van mening dat het verzamelen van informatie, het uitwisselen 
van goede praktijken en het coördineren van de middelen voor respons op EU-niveau 
dienen te geschieden, en dat daarnaast een betere coördinatie tussen de bevoegde nationale 
autoriteiten moet worden bevorderd, teneinde het bijeenbrengen van goede praktijken te 
verbeteren en de procedures voor de verstrekking van vergunningen te optimaliseren;
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8. wijst erop dat een aantal olie- en gasbedrijven zowel binnen de EU als in de hele wereld 
verschillende veiligheidsnormen in acht nemen, afhankelijk van de nationale 
regelgevingsvereisten; roept de Commissie op samen met de lidstaten ten eerste de aanzet 
te geven tot een omvattende herziening van het wettelijk kader voor de offshore-olie- en –
gasindustrie en ten tweede de verschillende veiligheidsnormen op een zo hoog mogelijk 
minimumniveau te harmoniseren, zodat ondernemingen rechtszekerheid hebben en 
gewaarborgd is dat:

- de modernste praktijken voor alle activiteiten in de hele EU de norm worden; en dat
- in geval van een ongeluk maximale veiligheid kan worden gegarandeerd; 

dringt er bij de Commissie op aan dat zij met het oog daarop nagaat of zij met nieuwe 
wetgeving wil komen voor alle stadia van de offshore-olie- en –gasactiviteiten (exploratie, 
exploitatie, transport en stillegging) dan wel de bestaande wetgeving zodanig wil 
aanvullen en aanscherpen dat ook deze activiteiten daaronder vallen; 

9. is ervan overtuigd dat een alomvattende en actieve samenwerking met derde landen (in het 
bijzonder landen die een zeegrens met de Europese Unie hebben) ook nodig is voor het 
waarborgen van een goede milieubescherming en bescherming van de zeeën in verband 
met de exploratie, winning en het transport van olie en gas;

Versterking van het reactievermogen van de EU bij rampen

10. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen 
voor de oprichting van een EU-brigade voor civiele bescherming op basis van het EU-
mechanisme voor civiele bescherming en samen met de lidstaten een Europees actieplan 
te ontwikkelen, met specifieke instrumenten die de EU in staat stellen op te treden in 
geval van grootschalige verontreiniging door offshore-olie-installaties, waaronder 
begrepen olie- en gasleidingen op of onder de zeebodem;

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat bij het betere beheer van mariene gegevens, 
zoals bedoeld in de Mededeling van de Commissie getiteld "Mariene kennis 2020"1 en het 
voorstel voor een verordening tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van 
de ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid2, rekening wordt gehouden met het 
feit dat voor passende monitoring van verontreinigingsdreigingen moet worden gezorgd, 
teneinde tijdig de meest geschikte maatregelen te kunnen nemen;

12. verzoekt de Commissie een voorstel uit te werken dat offshore-exploitanten die met een 
overheidsvergunning werken, verplicht de door hen gegenereerde wetenschappelijke 
kennis ter beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten die werken met de in het 
kader van "Mariene kennis 2020" ontwikkelde normen en protocollen, teneinde het 
overheidstoezicht te verbeteren en de kennis van het mariene milieu te bevorderen;

13. dringt er bij de olie- en gasbedrijven op aan 5% van hun fondsen voor onderzoek en 
ontwikkeling te reserveren voor nieuwe technologieën voor preventie en hulp bij 

                                               
1 Mededeling van de Commissie getiteld "Mariene kennis 2020", mariene gegevens en observatie voor slimme 
en duurzame groei (COM(2010)0461).
2 COM (2010)0494.
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ongelukken; onderstreept dat, voordat rampenbestrijdingstechnologieën worden 
toegevoegd aan een goedgekeurd noodplan, deze door een onafhankelijke instantie 
moeten worden getest, beoordeeld en goedgekeurd;

14. stelt voor dat in de inventarisering van responsmiddelen door het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid (EMSA) alle van belang zijnde hulpmiddelen worden 
opgenomen waarover de overheid en de industrie beschikt, zodat het EMSA over de beste 
mogelijkheden beschikt om zo nodig bij een groot ongeluk een coördinerende rol te 
spelen;

15. stelt voor de uitrusting die beschikbaar is voor de bestrijding van eventuele olielekkages 
een essentieel onderdeel van de noodplannen te laten zijn en dergelijke uitrusting in de 
buurt van olie- of gasinstallaties beschikbaar te houden, zodat bij een groot ongeluk een 
snelle inzet mogelijk is;

Milieuaansprakelijkheidsregimes en financiële garantiestelsels

16. is van mening dat de werkingssfeer van de richtlijn milieuaansprakelijkheid1 zodanig moet 
worden uitgebreid dat het beginsel "de vervuiler betaalt" en strikte aansprakelijkheid van 
toepassing zijn op alle schade aan mariene wateren en de biodiversiteit, zodat olie- en 
gasmaatschappijen verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor alle door hen 
veroorzaakte milieuschade en de volledige aansprakelijkheid (zonder bovengrens) op zich 
kunnen nemen voor potentiële schade, waarvoor zij reserves moeten aanhouden; 

17. verzoekt om een zodanige herziening van de richtlijn milieuaansprakelijkheid dat deze 
richtlijn overeenkomstig de kaderrichtlijn inzake een strategie voor het mariene milieu2

gaat gelden voor alle mariene wateren van de EU;

18. verzoekt de Commissie via de richtlijn milieuaansprakelijkheid de schadedrempels te 
verlagen en een streng aansprakelijkheidsregime te handhaven voor alle schade aan 
mariene wateren en biodiversiteit, ongeacht eventuele maximumbedragen op basis van 
mutualisering of verzekeringsdekking, en stelt voor met de verzekeraars het gesprek aan te 
gaan over bindende pan-Europese verzekeringsstelsels, om invulling te geven aan de 
aansprakelijkheid;

19. is van oordeel dat de Commissie moet onderzoeken of in het kader van de 
milieuaansprakelijkheid een compensatiefonds voor olierampen kan worden opgericht, 
met bindende bepalingen inzake financiële zekerheid;

20. onderstreept dat, voordat de boorwerkzaamheden beginnen, ondubbelzinnig moet worden 
vastgesteld welke de financieel aansprakelijke partijen zijn;

21. is van mening dat van olie- en gasexploitanten moet worden verlangd dat zij tijdens de 
                                               
1 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 (PB L 143 van 
30.4.2004, blz. 56).
2 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn 
mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).
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vergunningsprocedure en tijdens alle stadia van offshore-projecten (verkenning, 
exploitatie en stillegging) aantonen over voldoende financiële draagkracht te beschikken 
voor herstel van de door hun specifieke activiteiten veroorzaakte milieuschade, met 
inbegrip van schade die wordt veroorzaakt door ongelukken met een lage 
waarschijnlijkheid, maar grote gevolgen – hetzij via een verplichte onderlinge regeling 
van de bedrijfstak, hetzij via een wettelijk verplichte verzekering, hetzij via een gemengd 
stelsel dat financiële garanties biedt;

22. onderstreept dat financiële garanties in principe inderdaad via verzekering of via 
industriemutualisering kunnen worden gegeven, maar het desalniettemin belangrijk is van 
exploitanten te verlangen dat zij aantonen over financiële garanties te beschikken voor de 
volledige kosten van opruimwerkzaamheden en compensatiebetalingen in het geval van 
een grote ramp, en dat moet worden voorkomen dat risico en aansprakelijkheid worden 
geëxternaliseerd naar kleinere bedrijven die in het geval van een ongeluk eerder failliet 
gaan; hamert erop dat gemeenschappelijke regelingen zodanig worden vormgegeven dat 
er sprake blijft van stimulansen voor het vermijden van risico's en de hoogste 
veiligheidsnormen bij individuele operaties in acht worden genomen;

23. erkent het nut van collectieve fondsen zoals OPOL in de Noordzee en bepleit dat zulke 
fondsen in elk zeegebied in de EU worden opgericht; pleit voor verplichte aansluiting van 
exploitanten bij die fondsen met het oog op rechtszekerheid doordat een 
veiligheidsvangnet wordt gecreëerd dat de lidstaten, de maritieme sector, inclusief met 
name vissers, en de belastingbetalers gerust moet stellen;

24. verzoekt de Commissie terug te komen op het standpunt dat zij in haar op 12 oktober 2010 
gepubliceerde verslag1 heeft verwoord, met als conclusie dat "de invoering van een 
geharmoniseerd systeem van verplichte financiële zekerheid momenteel nog niet 
gerechtvaardigd is"; dringt erop aan dat de Commissie niet de volgens artikel 18, lid 2, 
van de richtlijn milieuaansprakelijkheid vastgestelde termijn afwacht om een verslag in te 
dienen met alle nodige voorstellen tot wijziging van de richtlijn;

25. stelt voor dat de lidstaten naast de intrekking van de vergunning voor installaties als 
zwaarste maatregel nadere passende maatregelen goedkeuren om onachtzaamheid en niet-
naleving bij de uitvoering van de wet- en regelgeving inzake veiligheid te bestraffen, en 
regelmatig inspecties laten uitvoeren op basis van uniforme EU-methoden;

Verbetering van de EU-milieuwetgeving

26. verzoekt om uitbreiding van de richtlijn inzake de milieueffectbeoordeling (MEB)2 tot alle 
fasen van offshore-projecten (verkenning en exploitatie) en verzoekt om specifieke eisen 
die aan MEB's moeten worden gesteld in geval van complexe boorputten in diepe wateren 
en moeilijke booromstandigheden, alsmede bij transport van olie en gas via pijpleidingen 

                                               
1 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade (COM(2010)0581). 
2 Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (zoals gewijzigd); PB L 175 van 5.7.1985, bkz. 40.
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op of onder de zeebodem; is daarnaast van oordeel dat de Commissie ervoor moet zorgen 
dat MEB's voor door nationale autoriteiten goed te keuren offshore-projecten ook 
betrekking moeten hebben op de procedures die exploitanten moeten volgen tijdens 
stilleggingen; verzoekt de Commissie de rechtsvoorschriften inzake MEB's tegen het licht 
te houden en daarin vast te leggen dat de beoordelingen moeten worden uitgevoerd door 
deskundigen die onafhankelijk zijn van de opdrachtgevers;

27. verzoekt de Commissie een evaluatie uit te voeren van het bestaande regelgevingskader 
betreffende de ontmanteling van bestaande boorinstallaties en duidelijk te maken, zo 
nodig door middel van wetgeving, dat exploitanten verantwoordelijk zijn voor de veilige 
verwijdering van deze installaties en aansprakelijk zijn voor alle eventuele milieuschade 
als gevolg van de ontmanteling of voor milieuschade veroorzaakt door een boorlocatie na 
de ontmanteling;

28. verzoekt de Commissie te overwegen de goede beginselen in haar wetgeving voor de 
beheersing van gevaren op het vasteland (SEVESO II1 en III2) ook op te nemen in 
wetgeving gericht op offshore-olie- en -gasactiviteiten; verzoekt de Commissie inmiddels, 
indien zij geen voorstel voor dergelijke specifieke wetgeving doet, haar SEVESO III-
voorstel opnieuw te bekijken en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot 
booreilanden en pijpleidingen op of onder de zeebodem, alsook tot alle stadia van de 
exploratie van olie- en gasvelden tot de stillegging van de boorput; is verheugd over de 
toelichting van de Commissie over de herziening van de SEVESO II-richtlijn, waarin zij 
aangeeft dat zij zal bekijken wat de beste manier is om de milieuwetgeving te versterken;

29. is verheugd over het voorstel van de Commissie om in het mandaat van het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) ook gevallen van mariene verontreiniging 
op te nemen die door andere bronnen dan vaartuigen worden veroorzaakt, met name 
offshore-installaties voor olie- en gaswinning; is van mening dat ook mobiele en 
transportinstallaties alsmede pijpleidingterminals hieronder moeten vallen; steunt het 
verzoek van de Commissie om de begroting en het personeelsbestand van EMSA op 
dergelijke nieuwe taken af te stemmen; is van oordeel dat het mandaat van het EMSA 
verder zou kunnen worden uitgebreid om te voorzien in toetsing van de 
milieueffectbeoordelingen en de vergunningverstrekking voor offshore-olie- en -
gasactiviteiten, alsook periodieke inspecties van exploitanten, door onafhankelijke derden;

30. merkt op dat offshore-olie- en –gasactiviteiten zijn vrijgesteld van de centrale bepalingen 
van de richtlijn industriële emissies3; stelt voor dat de Commissie in Bijlage I, punt 1.5., 
"offshore-olie- en gasactiviteiten" toevoegt aan de vóór 31 december 2011 uit te voeren 
eerste herziening van het toepassingsgebied en stelt voor dat het Europese IPPC-bureau de 
beste beschikbare praktijken voor de offshore-olie- en gasactiviteiten vastlegt;

Gemeenschappelijke afspraken met derde landen en op internationaal vlak

                                               
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13).
2 Voorstel voor een richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken (COM(2010)0781).
3 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).
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31. verzoekt de Commissie een debat te starten over regelgeving op het gebied van 
aansprakelijkheid voor milieuschade en financiële garanties, en daarbij ook derde landen 
te betrekken;

32. is verheugd over het voorstel van de Commissie dat de lidstaten bedrijven die hun 
hoofdkantoor in de EU hebben, moeten verplichten bij al hun activiteiten wereldwijd de 
EU-normen toe te passen; steunt de Commissie in haar streven de dialoog en de 
samenwerking met EU-buurlanden over offshore-veiligheid te versterken, teneinde 
nieuwe gemeenschappelijke handhavingsmaatregelen, zoals inspecties van installaties, 
vast te stellen en in gebieden die aan EU-wateren grenzen tot de toepassing van even 
strenge veiligheidsnormen te komen; steunt het idee van de Commissie om de oprichting 
van regionale fora/initiatieven te bevorderen, alsmede netwerken van bevoegde nationale 
autoriteiten in het gebied van de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Oostzee te 
ontwikkelen en voort te borduren op bestaande samenwerkingsstructuren, zoals de Unie 
voor de Middellandse Zee;

33. steunt het doel van de Commissie om tot een mondiaal systeem te komen met 
gemeenschappelijke doelstellingen voor de veiligheid en duurzaamheid van offshore-
exploratie- en winningsactiviteiten, en roept haar op zich zowel op internationaal vlak als 
met oeverstaten voor gemeenschappelijke hoge veiligheidsnormen in te zetten;

Noordpool, chemische dispergeermiddelen enz.

34. vraagt de Commissie de vergunningsvereisten voor offshore-exploratie en -winning van 
olie en gas aan een grondige toetsing te onderwerpen en voorstellen te doen voor 
geharmoniseerde minimumvereisten op EU-niveau, inclusief onafhankelijke controles 
door derden, teneinde transparantie en openbaarmaking met betrekking tot 
milieupraktijken te waarborgen en het risico van belangenverstrengelingen te reduceren;

35. dringt gezien de kwetsbaarheid van het unieke milieu aldaar aan op een moratorium op 
alle offshore-exploratie- en -winningsactiviteiten voor olie en gas in het gebied van de 
Noordpool;

36. wijst op het meest recente rapport van de Britse Health and Safety Executive over 
arbeidsomstandigheden op de Noordzee, waaruit blijkt dat het aantal dodelijke en ernstige 
ongelukken het afgelopen jaar is verdubbeld, en dat aanzienlijke koolwaterstoflekken met 
een derde zijn toegenomen;

37. verzoekt de Commissie de desbetreffende wetgeving te herzien, teneinde er een verbod in 
op te nemen op offshore-exploratie- en booractiviteiten in wateren op minder dan 80 
kilometer van mariene natuurparken en natuurreservaten;

38. verzoekt de Commissie bij het beoordelen van offshore-projecten terdege rekening te 
houden met de negatieve gevolgen die offshore-activiteiten voor het winnen van olie en 
gas hebben op het toerisme in de betrokken gebieden;

39. bepleit een strikt toezicht op en het voortdurend testen en beoordelen van de 
milieueffecten van chemische dispergeermiddelen (inclusief rampenplannen die in het 



AD\870318NL.doc 9/10 PE462.884v02-00

NL

gebruik van dergelijke middelen voorzien) om er enerzijds voor te zorgen dat zij bij een 
optredende lekkage geschikt voor gebruik zijn en om anderzijds schade voor de 
volksgezondheid en het milieu uit te sluiten; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat 
gedetailleerder onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van dergelijke chemische 
stoffen, indien nodig via onderzoekprogramma's van de EU.
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