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B7-0000/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiunea UE în domeniul prospectării 
și extracției petrolului în Europa

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 11 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția ONU privind diversitatea biologică,

– având în vedere rețeaua Natura 2000, înființată prin Directiva nr. 92/43/CEE a Consiliului 
din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică1, care reprezintă principalul mijloc de protecție a biodiversității marine europene, 

– având în vedere Planul de acțiune al UE privind biodiversitatea2,

– având în vedere deversarea de petrol din Golful Mexic rezultată în urma accidentului de 
pe platforma petrolieră Deepwater Horizon, 

– având în vedere platformele petroliere din apele UE, 

– având în vedere întrebările din data de ..., adresate Consiliului și Comisiei privind 
implicațiile deversării de petrol, în urma accidentului de pe platforma petrolieră 
Deepwater Horizon, pentru UE și pentru acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției 
petrolului în UE (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât, având în vedere deversarea de petrol din Golful Mexic, rezultată în urma 
accidentului de pe platforma petrolieră Deepwater Horizon, este imperativ ca UE și statele 
membre ale acesteia să examineze fără întârziere toate aspectele legate de prospectarea și 
extracția petrolului în Uniunea Europeană și să ia ulterior toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că în apele UE nu va avea loc o asemenea catastrofă ecologică;

B. întrucât cele mai înalte niveluri în ceea ce privește protecția mediului și siguranța și 
securitatea operațiunilor petroliere în Europa reprezintă principii de importanță 
primordială, care trebuie să stea la baza acțiunilor UE în acest domeniu;

C. întrucât cea mai mare parte a operațiunilor de prospectare și extracție a petrolului au loc în 
Marea Nordului, 

1. își exprimă solidaritatea cu victimele catastrofei în care a fost implicată platforma 
petrolieră Deepwater Horizon și solicită ca UE să ofere consiliere și sprijin tehnic ca 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 
2 SEC(2006)0607 și 0621. 
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răspuns la acest dezastru; 

2. recunoaște necesitatea urgentă de a adopta un răspuns comun la nivel european și 
transfrontalier în cazul deversărilor de petrol; 

3. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape rezultatele anchetei desfășurate de 
autoritățile SUA privind factorii umani, naturali și tehnologici care au cauzat dezastrul din 
Golful Mexic, astfel încât să ajungă la concluziile necesare pentru a preveni astfel de 
evenimente pe platformele petroliere offshore din apele maritime și de coastă ale UE; 

4. solicită Comisiei, în special, să revizuiască capacitatea UE de reacție rapidă la accidente 
pe platformele petroliere offshore și să elaboreze un plan de acțiune european în cooperare 
cu statele membre;

5. salută simularea de criză efectuată de Comisie pe platformele petroliere din apele UE, care 
viza să identifice deficiențele și neajunsurile cadrului de reglementare la nivelul UE; 
solicită Comisiei să pună la dispoziția Parlamentului această analiză cât mai curând 
posibil; 

6. solicită Comisiei, în special, să revizuiască legislația în vigoare în temeiul căreia 
deținătorii de licențe de exploatare offshore a petrolului pot închiria instalațiile unor părți 
terțe, astfel încât răspunderea pentru victimele omenești și pentru daunele aduse mediului 
în urma accidentelor și dezastrelor care au loc pe platformele petroliere offshore să poată 
fi stabilită cu mai multă ușurință în cadrul procedurilor civile ulterioare; 

7. îndeamnă Comisia ca, după revizuirea cadrului de reglementare, să prezinte 
Parlamentului, cât mai curând posibil, propunerile legislative pe care le consideră necesare 
pentru a aborda deficiențele identificate în cadrul regimului de reglementare aplicabil 
prospectării și extracției petrolului în UE; 

8. consideră că legislația în vigoare în materie de răspundere pentru mediu conține o serie de 
deficiențe importante în acest sens și, prin urmare, solicită Comisiei să aibă în vedere 
revizuirea conținutului și extinderea domeniului de aplicare a legislației în vigoare a UE 
(inclusiv a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător1 își a Directivei 
SEVESO II2) 

9. în plus, consideră că propunerile legislative trebuie să asigure un cadru legal cuprinzător 
care:

- să împiedice, în măsura în care acest lucru este posibil, cauzarea de daune mediului 
marin și de coastă în urma activităților de pe fundul mării care ar putea fi periculoase;

- să garanteze că răspunderea îi revine poluatorului în cazul oricăror daune cauzate de 
astfel de activități; și

                                               
1 Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului; JO L 143, 30.4.2004, p.56.
2 Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a 
Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe 
periculoase; JO L 345, 31.12.2003, p. 97.
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- să asigure protecția biodiversității marine europene. 

10. solicită Comisiei, Consiliului și statelor membre să lucreze cu industria și autoritățile de 
reglementare în vederea asigurării celor mai înalte standarde de siguranță și securitate, în 
mod uniform, la nivelul tuturor platformelor petroliere și operațiunilor de extracție din UE 
și, în cooperare cu Organizația Maritimă Internațională (OMI), să ia măsuri pentru a 
consolida siguranța, precum și normele și standardele de monitorizare la nivel 
internațional;

11. îndeamnă Comisia și statele membre să introducă un moratoriu privind toate platformele 
petroliere de mare adâncime din apele UE până la garantarea unor astfel de standarde la 
nivelul întregii UE;

12. îndeamnă Comisia să evalueze instituirea unui sistem eficient de supraveghere, cu scopul 
de a „monitoriza controlorii” și solicită consolidarea metodelor de verificare și a normelor 
de siguranță minime obligatorii în UE; 

13. consideră că mandatul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă (EMSA) ar trebui 
extins de la nave la platforme petroliere; solicită ca, în urma conferirii acestor noi sarcini, 
bugetul și personalul EMSA să fie ajustate în mod corespunzător;

14. solicită Comisiei să publice un raport anual elaborat în cooperare cu experții independenți 
și autoritățile statelor membre, în care să se evalueze siguranța și securitatea tehnică a 
instalațiilor și platformelor petroliere offshore care operează în apele maritime și de coastă 
ale UE; 

15.  consideră că este de o importanță deosebită ca Comisia să examineze toate aspectele 
financiare și legate de răspundere asociate cu extracția petrolului în UE în vederea 
introducerii, dacă este cazul, a unei asigurări obligatorii la nivelul UE sau a altor 
instrumente corespunzătoare, cum ar fi instituirea unui fond european special; consideră 
că un astfel de instrument trebuie să țină seama pe deplin de răspunderea producătorilor de 
petrol, să garanteze că operatorii sunt asigurați corespunzător, precum și să ofere alte 
garanții financiare pentru a asigura reparația și compensarea în urma daunelor aduse 
mediului și să furnizeze garanții financiare corespunzătoare, de exemplu sub forma unor 
fonduri de reparație și compensare, în cazul în care garanțiile financiare nu sunt suficiente;

16.  îndeamnă Comisia, în special, să aibă în vedere un sistem de asigurări obligatorii la 
nivelul UE care să aibă scopul de a oferi compensație pescarilor și altor afaceri în cazul 
unei deversări de petrol; 

17. îndeamnă Comisia să examineze dezasamblarea infrastructurii de extracție existente și să 
clarifice, dacă este necesar, prin intermediul legislației, răspunderea operatorilor de a 
asigura înlăturarea acesteia în condiții de siguranță și răspunderea pentru orice daune 
aduse mediului în urma dezasamblării; 

18. invită Comisia să introducă un cadru riguros și obligatoriu pentru ca întreprinderile să facă 
publice practicile sociale, legate de mediu și guvernanță; 

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
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și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


