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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 diepgaande herziening van haar 
wetgeving inzake alle aspecten van de offshore-winning en –exploratie van olie en 
gas, met inachtneming van het voorzorgsbeginsel; vindt het in dit verband verheugend 
dat bij de Commissie de wil aanwezig is de leemte in de bestaande wetgeving van de 
EU te vullen;

2. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de onderlinge samenwerking 
doeltreffend te versterken en een EU-stelsel in het leven te roepen voor "controle op 
de controleurs";

Versterking van het vermogen van de EU om op rampen re reageren

3. 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, waarin specifieke instrumenten worden 
gekoppeld die de EU in staat stellen op te treden in gevallen van grootschalige 
verontreiniging door offshore-olie-installaties;

Milieuaansprakelijkheidsregimes en financiële garantiestelsels

4. is van mening dat in het kader van de richtlijn milieuaansprakelijkheid (RMA) het 
beginsel "de vervuiler betaalt" strikt moet worden toegepast bij alle schade aan 
mariene wateren en de biodiversiteit, zodat oliemaatschappijen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor alle door hen veroorzaakte schade;

5. verzoekt om een zodanige herziening van de RMA dat deze richtlijn overeenkomstig 
de kaderrichtlijn inzake een strategie voor het mariene milieu gaat gelden voor alle 
mariene wateren van de EU;

6. verzoekt de Commissie via de RMA de schadedrempels te verlagen en 
maximumbedragen te vermijden, die ertoe leiden dat vervuilers ontkomen aan een 
streng aansprakelijkheidsregime voor schade die wordt toegebracht aan mariene 
wateren;

7. is van mening dat van olie- en gasexploitanten moet worden verlangd dat zij tijdens de 
vergunningsprocedure aantonen over voldoende verzekeringsdekking of andere 
financiële garanties te beschikken voor herstel en schadevergoeding met betrekking tot 
veroorzaakte milieuschade – hetzij via een onderlinge regeling van de bedrijfstak,
zoals OPOL, hetzij via wettelijk verplichte verzekering;

8. verzoekt de Commissie daarom terug te komen op het standpunt dat zij in haar op 12 
oktober 2010 gepubliceerde verslag (COM(2010) 581) heeft verwoord, met als 
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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 RMA vastgestelde termijn afwacht om een 
verslag in te dienen met alle nodige voorstellen tot wijziging van de richtlijn;

9. stelt voor dat de lidstaten een pakket maatregelen goedkeuren om onachtzaamheid bij 
de uitvoering van veiligheidsvoorschriften te bestraffen;

Verbetering van de EU-milieuwetgeving

10. verzoekt om uitbreiding van de richtlijnen inzake de milieueffectbeoordeling (MEB) 
tot alle fasen van offshore-projecten (verkenning, exploitatie en stillegging) en 
verzoekt om specifieke eisen die aan MEB's moeten worden gesteld in geval van 
booractiviteiten in diepe wateren;

11. verzoekt de Commissie haar voorstel inzake de beheersing van de gevaren van zware 
industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III) opnieuw 
te bekijken en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot booreilanden;

12. 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;

13. merkt op dat offshore-olie- en –gasactiviteiten zijn vrijgesteld van de centrale 
bepalingen van de richtlijn industriële emissies; stelt voor dat het Europese IPPC-
bureau de beste beschikbare praktijken voor de offshore-activiteiten gericht op 
koolwaterstofexploitatie vastlegt.


