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B7-0000/2010

Resolutie van het Europees Parlement over maatregelen van de EU in verband met de 
opsporing en winning van aardolie in Europa

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 11 en artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit,

– gezien het Natura 2000-netwerk, opgericht uit hoofde van richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna1, dat het voornaamste instrument vormt voor de bescherming van de 
maritieme biodiversiteit in Europa,

– gezien het biodiversiteitsactieplan van de EU2,

– gezien de olieramp in de Golf van Mexico als gevolg van het zinken van het boorplatform 
Deepwater Horizon,

– gezien de boorinstallaties voor de winning van aardolie in de EU-wateren,

– gezien de vragen van … aan de Raad en de Commissie over de gevolgen van de olieramp 
in de Golf van Mexico voor de EU en over EU-maatregelen in verband met de winning en 
opsporing van aardolie in de EU (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-
0000/2010),

– gelet op artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van het Reglement,

A. overwegende, in het licht van de olieramp in de Golf van Mexico, dat de EU en haar 
lidstaten dringend alle aspecten van de winning en opsporing van aardolie in de Europese 
Unie moeten bestuderen en vervolgens de nodige maatregelen moeten nemen om te 
vermijden dat in EU-wateren een dergelijke milieuramp plaatsvindt,

B. overwegende dat een zo hoog mogelijk niveau van milieubescherming en van veiligheid 
op het vlak van de exploitatie van aardolie in Europa het uitgangspunt voor alle EU-
maatregelen op dit vlak moet vormen,

C. overwegende dat het aanboren en de winning van aardolie voornamelijk gebeurt in de 
Noordzee,

1. verklaart zich solidair met de slachtoffers van de olieramp in de Golf van Mexico en 
vraagt dat de EU op deze ramp reageert met de verlening van technisch advies en 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. 
2 SEC (2006) 607 en 621. 
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technische ondersteuning;

2. erkent dat er dringend nood is aan een gemeenschappelijke Europese respons voor wat 
grensoverschrijdende olierampen betreft;

3. vraagt dat de Commissie de resultaten van het onderzoek door de Amerikaanse overheid 
naar de menselijke, natuurlijke en technologische factoren die tot de ramp in de Golf van 
Mexico hebben geleid, nauwlettend in het oog houdt en hieruit de nodige conclusies trekt 
om dergelijke rampzalige gebeurtenissen op offshore boorplatforms in de zee- en 
kustgebieden van de EU te voorkomen;

4. vraagt in het bijzonder dat de Commissie de capaciteiten van de EU om onmiddellijk te 
reageren op ongevallen op offshore boorplatforms, onder de loep neemt en in 
samenwerking met de lidstaten een Europees actieplan opstelt;

5. is ingenomen met de ‘stressproef’ van de Commissie met betrekking tot het aanboren van 
aardolie in EU-wateren, die tot doel heeft eventuele leemten en zwakke plekken in het 
Europese regelgevingskader te identificeren; vraagt de Commissie haar analyse zo snel 
mogelijk beschikbaar te maken voor het Parlement;

6. verzoekt de Commissie in het bijzonder om een herziening van de huidige wetgeving uit 
hoofde waarvan de houders van vergunningen voor offshore aardoliewinning installaties 
kunnen verhuren aan derde partijen, zodat de aansprakelijkheid voor schade aan 
mensenlevens en aan het milieu als gevolg van ongevallen en rampen op offshore 
boorplatforms gemakkelijker kan worden vastgesteld tijdens de burgerlijke rechtszaken 
achteraf;

7. verzoekt de Commissie met aandrang om het Parlement zo snel mogelijk na haar evaluatie 
van het regelgevingskader de wetgevingsvoorstellen voor te leggen die volgens haar nodig 
zijn om de vastgestelde zwakke punten in de regelgeving betreffende de winning en 
opsporing van aardolie in de EU weg te werken;

8. is van mening dat de huidige wetgeving inzake milieuaansprakelijkheid in dit opzicht 
verscheidene leemten vertoont en verzoekt de Commissie daarom te overwegen de inhoud 
ervan te herzien en het toepassingsgebied van de huidige EU-wetgeving (inclusief de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn1 en de SEVESO II-richtlijn2) uit te breiden tot offshore 
aardoliewinning;

9. is voorts van mening dat alle eventuele wetgevingsvoorstellen in een allesomvattend 
rechtskader moeten passen, dat

- voor zover mogelijk verhindert dat potentieel gevaarlijke activiteiten op of in de 
zeebodem schade berokkenen aan het maritieme milieu en aan de kustgebieden;

                                               
1 Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade; PB L 143 van 
30.4.2004, blz. 56.
2 Richtlĳn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbĳ 
gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken; PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97.
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- garandeert dat de vervuiler aansprakelijk is voor om het even welke schade die 
dergelijke activiteiten teweegbrengen; en

- de bescherming van de maritieme biodiversiteit in Europa waarborgt; 

10. vraagt dat de Commissie, de Raad en de lidstaten samenwerken met bedrijven en 
regulateurs om ervoor te zorgen dat op alle boorplatformen voor aardolie en bij alle 
booractiviteiten in de EU dezelfde en zo streng mogelijke veiligheidsnormen worden 
gehanteerd, en zich in samenwerking met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) 
actief inspannen om de internationale veiligheids- en controlevoorschriften en -normen te 
verscherpen;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten met aandrang een moratorium in te stellen op 
diepzeeontginning van aardolie in de EU totdat de toepassing van dergelijke normen in de 
hele EU gewaarborgd is;

12. dringt erop aan dat de Commissie zich buigt over de oprichting van een doeltreffend 
surveillancesysteem om ‘toezicht te houden op de toezichthouders’, en vraagt een 
spoedige verscherping van de inspectiemethodes en van de verplichte minimale EU-
veiligheidsvoorschriften;

13. is van mening dat het mandaat van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) uitgebreid moet worden van schepen tot boorplatformen voor aardolie; vraagt 
voorts dat de toekenning van nieuwe taken in dit verband gepaard moet gaan met een 
verhoging van de financiële middelen van EMSA en met een toename van het aantal 
personeelsleden;

14. roept de Commissie ertoe op om in samenwerking met de overheden van de lidstaten en 
onafhankelijke deskundigen een jaarverslag op te stellen waarin de technische veiligheid 
van installaties en offshore boorplatforms in de EU op zee en voor de kust wordt 
beoordeeld, en dit verslag te publiceren; 

15. meent dat het van het grootste belang is dat de Commissie alle met de ontginning van 
aardolie in de EU verbonden kwesties op het vlak van financiën en aansprakelijkheid te 
bestuderen, en indien nodig verplichte communautaire verzekeringsinstrumenten of 
andere instrumenten in te voeren, zoals een bijzonder Europees fonds; gelooft dat 
dergelijke instrumenten terdege rekening moeten houden met de verantwoordelijkheid van 
olieproducenten, ervoor moeten zorgen dat exploitanten afdoende verzekerd zijn of over 
voldoende andere financiële garanties beschikken voor herstel en compensatie van 
eventuele veroorzaakte milieuschade, en bijkomende financiële waarborgen voor herstel 
en compensatie moeten bieden – bijvoorbeeld in de vorm van een fonds – voor het geval 
dat de financiële garanties van de exploitanten niet volstaan;

16. dringt er in het bijzonder op aan dat de Commissie overweegt verplichte 
verzekeringsstelsels op EU-niveau in te voeren, die tot doel hebben vissers en andere 
getroffen bedrijven in het geval van een olieramp compensatie te bieden; 

17. verzoekt de Commissie met aandrang de ontmanteling van bestaande boorinstallaties te 
onderzoeken en te verduidelijken, indien nodig door middel van wetgeving, dat 
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exploitanten verantwoordelijk zijn voor de veilige verwijdering van deze installaties en 
aansprakelijk zijn voor alle eventuele milieuschade als gevolg van de ontmanteling;

18. vraagt de Commissie een streng en verplichtend kader uit te werken voor de 
bekendmaking door bedrijven van hun sociale praktijken en hun praktijken op het vlak 
van milieu en beheer;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


