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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een betere waarborging van de veiligheid van offshore-olie en gasactiviteiten 
(2011/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor 
de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen1,

– gezien Richtlijn 92/91/EEG betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën 
die delfstoffen winnen met behulp van boringen2,

– gezien Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging3,

– gezien Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 over de evaluatie van de 
gevolgen van particuliere en overheidsprojecten voor het milieu 
(milieueffectbeoordelingsrichtlijn)4, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG5, 
2003/35/EG6 en 2009/31/EG7,

– gezien 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 
milieuschade8,

– gezien Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, zoals 
gewijzigd9, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1891/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 
18 december 2006 over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte 
verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/200210,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 2010 over EU-maatregelen inzake 
aardolieprospectie en -winning in Europa11,

– gezien de mededeling van de Commissie met de titel "De veiligheid van offshore-olie en 

                                               
1 PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
2 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 9.
3 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
4 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
5 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
6 PB L 156 van 24.6.2003, blz. 17.
7 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
8 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
9 PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1.
10 PB L 394 van 30.12.2006, blz. 1.
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0352.
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gasactiviteiten beter waarborgen" (COM (2010)0560),

– gelet op artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat artikel 194 VWEU specifiek het recht van een lidstaat bekrachtigt om de 
voorwaarden te bepalen voor de exploitatie van zijn energiebronnen,

B. overwegende dat de eigen olie- en gasbronnen in beduidende mate voorzien in de 
energiebehoefte in Europa en van vitaal belang zijn voor onze energiezekerheid,

C. overwegende dat sprake is van toenemende offshore-activiteiten in aangrenzende gebieden 
rond de EU, waar het EU-recht niet geldt maar waar eventuele ongevallen gevolgen zouden 
hebben voor de EU; overwegende dat veel van die gebieden op dit moment politiek instabiel 
zijn,

Regulering

1. benadrukt dat uitgifte van vergunningen en andere vormen van goedkeuring voor de
exploratie en exploitatie van koolwaterstofbronnen een prerogatief van de lidstaten is, en dat 
eventuele opschorting van activiteiten ter beoordeling staat van de betrokken lidstaat;

2. onderstreept dat het wet- en regelgevingskader van de respectieve lidstaten met 
"veiligheidsanalyses" dient te werken ;

3. onderstreept dat de veiligheidsanalyse moet worden goedgekeurd alvorens de 
werkzaamheden kunnen beginnen, en ten minste elke vijf jaar moet worden herzien; wijst 
erop dat eventuele wezenlijke veranderingen ook aan goedkeuring moeten worden 
onderworpen, om er zeker van te zijn dat de veiligheidsanalyse een vitaal en mee-evoluerend 
document blijft;

4. vreest dat één enkel stukje specifieke EU-wetgeving het huidige netwerk van verschillende 
regimes zou kunnen destabiliseren, en zou kunnen doen afwijken van de beproefde 
veiligheidsanalysemethode;

5. 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;

6. onderstreept dat de doeltreffendheid van wetgeving uiteindelijk afhangt van de bekwaamheid 
van de betrokken nationale autoriteiten;

7. onderstreept het belang van regelmatige, gevarieerde en rigoureuze inspecties, uit te voeren 
door getrainde specialisten die bekend zijn met plaatselijke omstandigheden; merkt op dat de 
middelen eindig zijn wanneer het aankomt op ervaren inspecteurs; wijst erop dat het 
inspectiesysteem van een exploitant moet worden onderworpen aan verificatie door derden;

8. vreest dat een "controleur van controleurs" op EU-niveau niet voldoende meerwaarde zal 
opleveren om onttrekking van schaarse reguleringsmiddelen aan de bevoegde nationale 
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autoriteiten te rechtvaardigen;

9. onderkent dat er schaalvoordelen te behalen zijn voor lidstaten met minder uitgerijpte 
activiteiten, door inspectie-instanties te delen;

Uitwisseling van informatie en beste praktijken

10. meent dat fora zoals de NSOAF in de Noordzee ook zouden moeten worden opgericht voor 
de lidstaten rond de Middellandse, de Baltische en de Zwarte Zee;

11. erkent dat er veiligheidswinst wordt geboekt met de programma's voor motivering van het 
personeel; pleit voor nauwe banden tussen en gemeenschappelijke initiatieven van industrie, 
werknemers en bevoegde nationale autoriteiten op gebied van gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming;

12. verwelkomt internationale uitwisselingsprogramma's voor het personeel van de bevoegde 
nationale autoriteiten;

13. is voorstander van krachtiger inspanningen tot deling van beste praktijken op het punt van 
regulering, normen, procedures en ongevallen;

14. erkent dat er al informatie wordt gedeeld, of dat nu gebeurt via reguleringswerkgroepen of 
via commerciële partnerschappen en joint ventures; meent dat veiligheid niet vatbaar is voor 
enig eigendomsrecht;

15. roept de bevoegde nationale autoriteiten op om de uit incidentmeldingen gewonnen 
informatie te delen – met inachtneming van commercieel gevoelige aspecten – zodat er lering 
uit kan worden getrokken;

16. meent dat de Commissie een beoordeling moet maken van de doeltreffendheid van de 
verschillende bestaande informatiekanalen, van de voor- en nadelen van rationalisering; en/of 
van de voor- en nadelen van nieuw in te voeren internationale regimes, met de geboden 
aandacht voor de daarmee gemoeide administratieve lasten;

Vergunningen en toestemming voor boorwerkzaamheden

17. wijst op het verschil tussen vergunning en toestemming voor booroperaties; wijst erop dat de 
vergunninghouder niet de organisatie hoeft te zijn die de boringen verricht; stelt dat de 
regulering moet voorzien in "controlepauzes" tussen de toekenning van een vergunning en de 
aanvang van de booractiviteiten;

18. beveelt aan dat vergunningverlening en gezondheids- en veiligheidstaken in alle lidstaten 
gescheiden blijven;

Noodplannen

19. pleit voor locatiespecifieke noodplannen waarin risico's worden herkend, mogelijke 
vervuilingsbronnen en gevolgen worden beoordeeld, en een responsstrategie wordt 
omschreven, met boorplannen voor eventuele hulpputten; stelt dat operatoren ten minste 
twee maanden voor aanvang van de operaties hun noodplannen moeten voorleggen, en dat 
die noodplannen in het geval van ingewikkelde boorputten of moeilijke booromstandigheden 
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moeten worden beoordeeld, voor consultering moeten worden vrijgegeven, en worden 
goedgekeurd tegelijk met andere goedkeuringsprocedures (in verband met het milieu of de 
plannen voor de boorputten, bijvoorbeeld); is van mening dat de operaties in geen geval 
mogen beginnen voordat een noodplan is goedgekeurd; houdt staande dat noodplannen door 
de bevoegde nationale autoriteit moeten worden gepubliceerd, met inachtneming van de 
gegevensbescherming;

20. vraagt de lidstaten om hun nationale noodplannen op te stellen, te wijzigen of te actualiseren, 
met vermelding van bevelslijnen en mechanismen voor de inzet van nationale middelen naast 
de hulpmiddelen waarover de industrie beschikt voor het geval van een lekkage;

21. stelt voor dat in de inventarisering van responsmiddelen door het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) ook de van belang zijnde hulpmiddelen worden opgenomen 
waarover de industrie beschikt; in alle zeegebieden van de EU moeten toereikende 
hulpmiddelen beschikbaar zijn;

Rampenbestrijding

22. onderkent dat de industrie de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het ingrijpen bij 
rampen; is ingenomen met gezamenlijke initiatieven van de industrie voor de ontwikkeling, 
de mobilisering en de inzet van hulpmiddelen om olielekken tegen te gaan;

23. meent dat de deskundigheid en de middelen van het EMSA eerst op verzoek van de lidstaten 
moeten worden ingezet;

24. onderkent de rol die het MIC1 vervult ter aanvulling van de responsmechanismen voor 
noodsituaties van de lidstaten en de industrie;

Aansprakelijkheid

25. vraagt de lidstaten om er bij hun onderzoek naar de noodzaak van derden-
aansprakelijkheidsverzekering voor op te passen dat kleine en middelgrote operatoren niet uit 
de markt worden geprijsd ;

26. dringt erop aan dat collectieve fondsen op hun merites worden bezien en dat zulke fondsen 
bij gebleken nut in elke zeegebied in de EU worden opgericht; pleit voor verplichte 
aansluiting van exploitanten bij die fondsen, bij wijze van veiligheidsvangnet dat de lidstaten 
en de belastingbetalers gerust moet stellen;

27. benadrukt dat de bijdragen moeten worden gebaseerd op, en in overeenstemming moeten zijn 
met zowel het risiconiveau op de boorplaats als de noodplannen;

28. beschouwt de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn als een zeer ingewikkeld staaltje van 
wetgeving; stelt dat eventuele wijzigingsvoorstellen vergezeld moeten gaan van een grondige 
effectbeoordeling;

29. raadt de lidstaten aan de mogelijkheid te bezien van negatieve prikkels om nalatigheid tegen 
te gaan, zoals boetes, intrekking van vergunningen, en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
werknemers; wijst er evenwel op dat er in de VS op het moment van de olielekkage uit de 

                                               
1 Centrum voor waarneming en informatie (MIC), een dienst van de Commissie. 
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Deepwater Horizon al een dergelijk regime bestond;

Betrekkingen met derde landen

30. dringt bij de industrie aan op hantering van dezelfde hoge normen, waar ter wereld zij ook 
actief zijn; betwijfelt of een verplichting voor in de EU gevestigde ondernemingen om over 
de hele wereld volgens EU-normen te werk te gaan, afdwingbaar is;

31. vraagt de Commissie en de lidstaten dringend, in het kader van de G20 te blijven meewerken 
aan offshore-initiatieven ;

32. vraagt de Commissie dringend om zich actief met de kustlidstaten in te zetten om ervoor te 
zorgen dat regelgevingskaders en toezicht even hoge veiligheidsniveaus bieden;

33. wijst op het belang van de bestaande wetgeving die met het Milieuprogramma van de 
Verenigde Naties werd geïnitieerd, via het Mediterrane Actieplan en het Verdrag van 
Barcelona ;

34. steunt de van de industrie uitgaande regelingen voor expertiseoverdracht, vooral naar de 
landen met een minder ontwikkeld regelgevingskader;

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
lidstaten.
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TOELICHTING

De Europese olie- en gasvoorraden dragen in belangrijke mate bij aan de energievraag en de 
energiezekerheid in de EU. In de EU wordt meer dan 90% van de olie en 60% van het gas door 
middel van offshore-activiteiten gewonnen.

De activiteiten zijn niet gelijk over de EU verdeeld en het merendeel van de operaties vindt 
plaats in de Noordzee. Binnen de EU nemen twee lidstaten alleen al meer dan 80% van de ruwe-
olieproductie voor hun rekening1, terwijl Noorwegen meer produceert dan de gehele EU27 
tezamen.

Niet alle offshore-olie en gasactiviteiten in Europese wateren vinden ook plaats in territoriale 
wateren. In de Middellandse Zee bijvoorbeeld vinden veel exploratieactiviteiten plaats voor de 
Noord-Afrikaanse kust, met name bij Egypte en Libië.

De ramp met de Deepwater Horizon was voor iedereen die bij offshore-exploratie en -winning 
van olie en gas betrokken is, aanleiding om de veiligheid van hun industrie nog eens te 
evalueren. Onder meer de National Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore 
drilling heeft een reeks aanbevelingen uitgebracht waarvan veel reeds zijn uitgevoerd.

De implicaties voor Europa zijn minder duidelijk; veel van de voor het Amerikaanse regime 
bedoelde aanbevelingen geven praktijken weer die her en der in de EU al sinds 20 jaar of langer 
gangbaar zijn. In Europa, met name in de Noordzee , zijn uitgerijpte industrieën werkzaam in 
vaak goed ontwikkelde olievelden, onder toezicht van beproefde en evoluerende 
reguleringstelsels.

Een van de eerste aanbevelingen in het rapport van de National Commission luidt als volgt:

"Het Department of the Interior moet een pro-actieve, risico-gebaseerde prestatie-benadering 
volgen die specifiek op de afzonderlijke installaties, operaties en milieuomstandigheden is 
afgestemd, naar het voorbeeld van de “veiligheidsanalyse”-methode in de Noordzee"2.

Prescriptieve regimes lopen in principe achter de feiten aan, kunnen namelijk niet voortdurend 
de nodige verbeteringen in het beleid en de praktijk opbrengen om de ontwikkelingen bij te 
houden in de industrie, die naarstig op zoek is naar de steeds schaarsere en moeilijker bereikbare 
koolwaterstofreserves. In plaats daarvan moeten projecten steeds afzonderlijk worden 
beoordeeld, aan de hand van de locatiespecifieke ecologische en technische omstandigheden. 
HPHT-putten brengen weer andere risico's met zich dan de putten waar de olie onder druk moet 
worden opgepompt. Uiteraard is de diepte van het water van invloed op de technische 
moeilijkheid van het boren en van ingrijpen tegen verontreinigingen, maar dat wil niet zeggen 
dat alle diepe wateren gevaarlijk zijn en alle ondiepe wateren veilig.

De 'veiligheidsanalyse' is een risicogebaseerde, locatiespecifieke benadering waarbij de 
exploitant de betrokken nationale gezondheids-, veiligheids- en milieu-instanties moet laten zien 
dat alle risico's in aanmerking zijn genomen en alle controles zijn verricht. Eventuele nog 
overblijvende risico's moeten beantwoorden aan het ALARP-principe3. De betrokken autoriteit 
moet de analyse goedkeuren, evenals latere wijzigingen daarin, voordat de operaties kunnen 
                                               
1 VK & DK.
2 blz. 252.
3 Zo laag als redelijkerwijze mogelijk.
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beginnen. In de regelgeving vastgelegde 'controlepauzes' moeten er voordat met boren wordt 
begonnen, voor zorgen dat de activiteiten niet automatisch verlopen, en dat de operaties niet 
kunnen beginnen zonder dat de risico's zijn bekeken en ondervangen.

Eventuele nieuwe voorstellen mogen niet afdoen aan de doeltreffendheid van de 
reguleringsnormen die in lidstaten al zijn ingevoerd, maar moeten veeleer gericht zijn op 
uitbreiding van beste praktijken naar alle EU-wateren, en er tevens voor zorgen dat aan het 
systeem streng de hand wordt gehouden.

In de VS waren de vergunningverlening en de gezondheids- en veiligheidstaken bij een enkele 
dienst verenigd. Dat leidde tot interne spanningen en verwarring van doelstellingen, en maakte 
het systeem vatbaar voor invloed van buitenaf. Daarom is het voor de lidstaten raadzaam om de 
vergunningverlening en de gezondheids- en veiligheidstaken gescheiden te houden.

De toonzetting van het regelgevingskader is belangrijk, maar voor elke wetgeving geldt dat zij 
alleen effect kan sorteren zolang er terdege de hand aan wordt gehouden. Te dien einde is 
regelmatige inspectie door specialisten die goed bekend zijn met de bijzondere 
booromstandigheden en waarin de exploitanten vertrouwen hebben, van essentieel belang om de 
naleving te verzekeren.

Zulke hoog opgeleide inspecteurs, vooral als zij ook nog aanzienlijke ervaring hebben, zijn als 
reguleringsinstrument schaars. Elk initiatief dat ertoe strekt grensoverschrijdende inspecteurs te 
detacheren, uit te wisselen of zelfs aan te stellen, moet deze realiteit onderkennen, en dient voor 
meerwaarde te zorgen in plaats van vitale middelen te onttrekken.

Weliswaar kunnen er schaalvoordelen te behalen zijn voor lidstaten met een beperkte offshore-
activiteit, door inspecties met elkaar te delen, maar dit mag geen excuus zijn om het 
toezichtniveau te verlagen. De industrie draagt de kosten voor de regulering van haar 
activiteiten; het probleem waar het om gaat zal eerder de schaarste van reguleringsmiddelen zijn 
dan de kosten daarvan.

Een specifieke operationele overweging die bijzondere aandacht verdient, is dat fundamentele 
veiligheid van boorputten zowel aan land als voor de kust, steeds twee beproefde 
afschermingswanden vereist. Onderdelen als bijvoorbeeld "blowout preventers" moeten 
regelmatig worden getest.

Uitwisseling van informatie

Alles moet in het werk worden gesteld om dialoog tussen de bevoegde nationale autoriteiten te 
stimuleren, en hun gezamenlijke initiatieven aan te moedigen, waarvoor de NSOAF1 als model 
kan dienen.

De Middellandse, de Baltische en de Zwarte Zee kunnen baat hebben bij een soortgelijk forum 
waar regulatoren de ontwikkelingen en beste praktijken in de industrie kunnen beoordelen, 
kunnen reageren op incidenten en kennis kunnen verspreiden, onder meer door het entameren 
van multinationale doorlichtingsprojecten en oprichting van werkgroepen die verslag uitbrengen 
aan regelmatig te houden plenaire vergaderingen. Om doelmatig te kunnen werken zouden alle 
relevante nationale bevoegde autoriteiten in die fora zitting moeten hebben, ongeacht of zij in de 

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).
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EU zijn of niet.

In de nucleaire industrie is rapportage van incidenten aan het IAEA verplicht. De EU-wetgeving 
stelt het melden van voorvallen voor de burgerluchtvaart verplicht, waardoor er voor kan worden 
gezorgd dat alle informatie wordt geanalyseerd en verspreid, waarbij het GOC is aangewezen als 
centraal punt waar die informatie wordt gedeponeerd.

Ofschoon er wel mechanismen voor incidentmelding bestaan1, en de uit incidenten te trekken 
lering zich ook via non-regulatieve kanalen laat verspreiden2, blijken nadere maatregelen nog 
steeds te zijn geboden, met name op mondiaal niveau.

De nationale bevoegde autoriteiten dienen de uit de incidentmeldingen afkomstige informatie 
tijdig te verzamelen en te publiceren, met de geboden inachtneming van commercieel gevoelige 
informatie.

De Commissie dient de doeltreffendheid van de verschillende bestaande informatiekanalen te 
beoordelen alvorens na te gaan of de noodzaak van nieuwe grensoverschrijdende initiatieven 
zich voordoet.

Motivatie van personeel 

Met het oog op een rigoureuze veiligheidscultuur is het zaak het personeel te motiveren voor 
gezondheids- en veiligheidsinitiatieven, omdat zij vaak in de beste positie verkeren om de 
factoren die betere gezondheids- en veiligheidsresultaten in de weg staan, te herkennen.

Het Britse veiligheidsprogramma "Step Change in Safety" was opgezet om een sterk cultureel 
bewustzijn rond veiligheid te stimuleren, door de arbeidskrachten aan te spreken, 
gemeenschappelijke normen te ontwikkelen en beste praktijken te publiceren. Effectieve 
veiligheidssuggesties behelzen vaak niet meer dan wat men kleine gedragsveranderingen zou 
kunnen noemen; maar aangezien de grootste risico's typisch voortvloeien uit operatieve fasen die 
menselijk handelen vergen (boren, onderhoud, enz.) kan deze benadering juist van onschatbare 
waarde blijken.

Veiligheidstraining

De offshore olie- en gasindustrie kan bogen op een steeds betere score waar het gaat om de 
gezondheid en de veiligheid van het personeel. De aandacht voor de veiligheid van het personeel 
mag echter niet ten koste gaan van de aandacht voor de procedures, vooral niet in de sfeer van 
rampenpreventie en beheer.

Harde training voor de beheersing van allerlei rampenscenario's is van vitaal belang. Overal ter 
wereld is het bijvoorbeeld al de regel dat al het boorpersoneel cursussen moet volgen in 
boorputbeheersing (waarbij ook training voor reactie op rampenscenario's).

Naar het schijnt waren veel van de veiligheidsgebreken die zich bij de Deepwater Horizon-ramp 
voordeden, toe te schrijven aan culturele aspecten rond die operatie.

                                               
1 Bv. Het 'Rapport inzake lozingen, lekken en uitstoot' van OSPAR.
2 Bv. De ‘veiligheidsbulletins van NSOAF'.
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Voorbereiding op het ergste

Indiening, beoordeling en goedkeuring van een locatiespecifiek noodplan dient een vitaal 
onderdeel van de reguleringsprocedure uit te maken. In deze plannen moeten potentiële risico's 
worden herkend, mogelijke vervuilingsbronnen en gevolgen worden beoordeeld, en een 
responsstrategie worden uitgewerkt, met eventueel boorplannen voor hulpputten, en aanwijzing 
van het benodigde materieel. 

Er mag niet met werkzaamheden worden begonnen voordat er een noodplan is goedgekeurd. In 
geval van ingewikkelde boorputten of moeilijke booromstandigheden moet het noodplan tegelijk 
met andere goedkeuringsprocedures worden beoordeeld. 

De gevolgen van de ramp met de Deepwater Horizon werden verergerd door het gemis van 
geschikt materieel om de lekkage in te dammen. Concrete lering uit deze ramp moet de 
informatie opleveren voor het ontwerpen van noodsystemen en -materieel om gelekte olie op te 
ruimen. De vraag hoe bij een toekomstige crisis beter kan worden gereageerd is een van de 
belangrijkste discussiethema's in fora als GIRG1 en OSPRAG2. Gemeenschappelijke initiatieven 
ter ontwikkeling van geëigend indammings- en opruimingsmaterieel werpen nu al vruchten af –
zo heeft OSPRAG onlangs een afdekking ('cap') waarmee een put in geval van een 'blowout' kan 
worden afgesloten, voor gebruik op het Britse continentaal plat (UKCS) vrijgegeven.

De industrie en regulerende instanties dienen ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur ook in 
de Middellandse Zee beschikbaar komt.

Met het oog op de wijziging van de EMSA-verordening, waardoor ook optreden bij 
verontreiniging uit offshore-olie en gasinstallaties mogelijk moet worden, dient het EMSA een 
inventarisering te maken van zowel de responshulpmiddelen waarover de industrie beschikt als 
de middelen bij de overheid.

Herstelmaatregelen

Kenmerkend voor de eerste fasen van de respons op de Deepwater Horizon-ramp waren slecht 
afgebakende verantwoordelijkheden en gebrek aan overzicht bij de regering, evenals 
tegenstrijdige informatie aan het publiek.

Bij een lekkage van nationale proporties in de EU moeten de Nationale Noodplannen 
automatisch in werking worden gezet, waarin de bevelsverhoudingen, communicatiekanalen en 
plannen voor de inzet van nationale middelen naast de inspanningen van de industrie nader 
worden aangeduid.

Aansprakelijkheid

De potentiële schade van een ramp hangt af van een aantal factoren zoals de eigenschappen van 
de boorput (grootte van het reservoir, druk, temperatuur, enz.), de ruimere omgeving, en de 
manier van respons – en vooral: de snelheid van de respons.

Milieuaansprakelijkheid berust in de EU op het beginsel 'de vervuiler betaalt'. De vergewissing 
dat de exploitant ook over voldoende financiële middelen beschikt om daaraan en aan eventuele 
                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill Prevention and Response Group.
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andere aansprakelijkheden te kunnen beantwoorden, is een belangrijk punt dat volgens de 
regelgeving eerst moet worden geverifieerd voordat met de operaties wordt begonnen.

De reglementaire obstakels op dit terrein mogen echter niet zo hoog worden dat deze bedrijfstak 
in feite gesloten blijft voor kleinere, en vaak gespecialiseerde, exploitanten. Waar grote 
multinationale ondernemingen de verdere exploitatie van sommige gevestigde olievelden steeds 
vaker als onrendabel ondervinden, kunnen kleinere exploitanten de concessie vaak overnemen, 
waardoor investeringen behouden blijven en het aanbod zich uitbreidt. Continuïteit van de 
investeringen is van cruciaal belang om de neergang in de productie uit de uitgerijpte offshore-
olie en gasactiviteiten in de EU tegen te gaan.

De economie, het milieu en de energievoorziening in de EU zijn zeker niet gediend met een 
oligopolie in de offshoresector.

De Offshore Pollution Liability Association Limited (OPOL) is een onderlinge waarborgregeling 
voor de Noordzee, waarbij de aangesloten bedrijfstak zich bindt aan een 'schuldloze' 
risicoaansprakelijkheid voor vervuilingsschade en vergoeding van herstelmaatregelen, met een 
aansprakelijkheidsgrens van op dit moment 250 miljoen USD per incident.1

Een dergelijke regeling biedt de mogelijkheid van een behoorlijke afdoening van 
rechtsvorderingen en moedigt alle betrokken partijen ook aan tot onmiddellijk herstel over te 
gaan. Deze onderlinge risicoverdeling draagt bij aan een zekere mate van 'zelfregulering' en 
toezicht onder de exploitanten zelf. De regeling is afhankelijk van het vertrouwen dat wordt 
opgebouwd wanneer de deelnemers op eenzelfde locatie opereren. Het lijkt niet zozeer 
aangewezen om OPOL zelf naar offshore-installaties in andere EU-wateren uit te breiden, maar 
gezien de voordelen zouden er voor operaties in andere EU-wateren gelijksoortige regelingen 
moeten worden getroffen.

De internationale dimensie

Er geldt al een uitgebreid corpus aan EU-wetgeving voor de EU-wateren. Eventuele maatregelen 
op EU-niveau zijn alleen welkom wanneer zij een meerwaarde toevoegen.

De industrie dient overal ter wereld volgens dezelfde hoge normen te werk te gaan, maar het lijkt 
niet realistisch om ondernemingen met hoofdzetel in de EU daartoe ook te verplichten. Afgezien 
van de mogelijke juridische kwesties, is het voor nationale bevoegde autoriteiten ondoenlijk om 
de mondiale operaties van ondernemingen in het oog te houden.

Ook kan men zich afvragen wat het effect zou zijn voor de veiligheidsnormen overal ter wereld 
indien de wereldproductie overwegend onder controle van regeringen zou geraken of van 
nationale en gereguleerde oliemaatschappijen in staatshanden.

Een betere en realistischer benadering is de internationale inspanningen op G20 –niveau te 
steunen, en goede praktijken in te kleden in verordeningen, normen en procedures. De industrie 
heeft daarbij een aanvullende taak, en regelingen als de PETRAD2 moeten worden 
aangemoedigd, vooral als zij ook de ontwikkelingslanden hiervoor kunnen winnen.

                                               
1 Dit cijfer is geen aansprakelijkheids-'plafond'.
2 Gebruikmaking van de ervaring van Noorse producenten.


