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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego
(2011/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, 
badanie i produkcję węglowodorów1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczącą 
minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli3

(dyrektywa IPPC),

– uwzględniając dyrektywę Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne4 (dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), zmienioną 
dyrektywami 97/11/WE5, 2003/35/WE6 i 2009/31/WE7,

– uwzględniając dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu8 (dyrektywa 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na 
Morzu9, w wersji zmienionej,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie 

                                               
1 Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.
2 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 9.
3 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
4 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
5 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
6 Dz.U. L 156 z 24.6.2003, s. 17.
7 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
8 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
9 Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
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spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002/WE10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie działań UE 
związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie11,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Problemy bezpieczeństwa w eksploatacji 
podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” (COM (2010)0560),

– uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że art. 194 TFUE wyraźnie podtrzymuje prawo państw członkowskich 
do określania warunków wykorzystania własnych zasobów energetycznych,

B. mając na uwadze, że lokalne źródła ropy naftowej i gazu ziemnego znacząco przyczyniają 
się do zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy i odgrywają kluczową rolę w naszym 
bezpieczeństwie energetycznym,

C. mając na uwadze, że wzrasta eksploatacja złóż podmorskich na obszarach przylegających 
do terytorium UE, które nie podlegają prawu UE, jednak zachodzące na nich incydenty 
mogłyby oddziaływać na terytorium UE; mając na uwadze, że wiele z tych obszarów jest 
obecnie politycznie niestabilnych,

Podejście regulacyjne

1. podkreśla, że wydawanie licencji i innych pozwoleń na poszukiwanie i eksploatację złóż 
węglowodorów leży w gestii państw członkowskich oraz że wszelkie zawieszenia 
działalności podlegają uznaniu danego państwa członkowskiego;

2. zaznacza, że wszystkie państwa członkowskie powinny w swoich systemach prawnych 
i regulacyjnych przyjąć podejście zakładające istnienie systemu zabezpieczeń; 

3. zaznacza, że system zabezpieczeń musi być zatwierdzany przed rozpoczęciem operacji 
i poddawany przeglądowi co najmniej co 5 lat; zauważa, że zatwierdzeniu podlegają 
również wszelkie istotne zmiany, tak aby system zabezpieczeń był przedmiotem żywego 
i ewoluującego dokumentu;

4. uważa, że jeden konkretny nowy instrument prawny UE może grozić destabilizacją 
obecnej sieci systemów, powodując ich odchodzenie od sprawdzonego podejścia 
zakładającego system zabezpieczeń;

5. popiera wyrażony przez Komisję zamiar wyrównania w górę minimalnych standardów 
w całej UE; uważa, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa i środowiska powinny być 

                                               
10 Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 1.
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0352.
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ujmowane we wszystkich aktach prawnych;

6. zaznacza, że skuteczność przepisów ostatecznie zależy od uprawnień odpowiednich 
organów krajowych;

7. podkreśla znaczenie regularnych, różnorodnych i rygorystycznych inspekcji 
prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów znających lokalne warunki; 
zauważa, że liczba doświadczonych inspektorów jest ograniczona; zauważa, że system 
inspekcji operatorów musi podlegać weryfikacji przez strony trzecie;

8. jest zaniepokojony, że „kontrolerzy kontrolerów” na szczeblu UE nie wniosą dostatecznej 
wartości dodanej, która uzasadniałaby odbieranie właściwym organom krajowym 
poszukiwanych zasobów kadrowych potrzebnych w pracach regulacyjnych;

9. uznaje, że w państwach członkowskich, w których prowadzone są mniej zaawansowane 
operacje, można by osiągnąć korzyści skali przez prowadzenie wspólnych inspektoratów;

Wymiana informacji i najlepsze praktyki

10. uważa, że z myślą o państwach członkowskich położonych wokół mórz Śródziemnego, 
Bałtyckiego i Czarnego należy utworzyć fora w rodzaju NSOAF zajmującego się Morzem 
Północnym;

11. uznaje korzyści w zakresie bezpieczeństwa wynikające z programów angażowania 
pracowników; opowiada się za silnymi związkami i wspólnymi inicjatywami przemysłu, 
pracowników i właściwych organów krajowych w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska;

12. z zadowoleniem przyjmuje międzynarodową wymianę programów kierowanych do 
personelu właściwych organów krajowych;

13. popiera wzmożone dążenie do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie regulacji, 
standardów, procedur i incydentów;

14. uznaje, że wymiana informacji jest już prowadzona dzięki grupom regulacyjnym lub też 
partnerstwom handlowym i wspólnym przedsięwzięciom; uważa, że bezpieczeństwo nie 
leży wyłącznie w gestii właścicieli;

15. wzywa właściwe organy krajowe do gromadzenia i wymiany informacji o incydentach –
z należytym uwzględnieniem newralgicznych kwestii handlowych – tak, aby możliwe 
było wyciąganie wniosków;

16. uważa, że Komisja powinna ocenić skuteczność różnych istniejących kanałów 
informacyjnych, argumenty za racjonalizacją i/lub argumenty za ustanowieniem nowych 
systemów międzynarodowych, z należytym uwzględnieniem wynikającego z nich 
obciążenia administracyjnego;

Wydawanie licencji a zgoda na wiercenia

17. odnotowuje różnicę między wydaniem licencji a zgodą na wiercenia; wskazuje, że 
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licencjobiorca może nie być przedsiębiorstwem wiertniczym; uważa, że powinny istnieć 
„zapory” regulacyjne po udzieleniu licencji, a przed rozpoczęciem wierceń; 

18. zaleca, aby we wszystkich państwach członkowskich funkcje związane 
z licencjonowaniem oraz funkcje związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem były 
rozdzielone;

Plany awaryjne

19. opowiada się za stosowaniem planów awaryjnych, które odnosiłyby się do konkretnych 
instalacji i w których określano by zagrożenia, oceniano potencjalne przyczyny i skutki 
zanieczyszczenia oraz przedstawiano strategię reagowania, a także plany dotyczące 
wykonania ewentualnych odwiertów odciążających; utrzymuje, że operatorzy powinni 
przedstawiać plany awaryjne co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem operacji 
oraz że w przypadku skomplikowanych odwiertów lub trudnych warunków wiercenia 
plan awaryjny powinien być oceniany, przekazywany do konsultacji i zatwierdzany 
równocześnie z innymi procesami regulacyjnymi związanymi z zatwierdzaniem 
(dotyczącymi np. środowiska lub projektów odwiertów); uważa, że w żadnym wypadku 
operacje nie mogą rozpoczynać się przed zatwierdzeniem planu awaryjnego; utrzymuje, 
że plany awaryjne powinny być publikowane przez właściwy organ krajowy, z należytym 
uwzględnieniem ochrony danych;

20. wzywa państwa członkowskie do opracowania, zmiany lub aktualizacji krajowych planów 
awaryjnych szczegółowo określających kanały dowodzenia i mechanizmy dystrybucji 
zarówno zasobów państwowych, jak i przemysłowych w razie wycieku;

21. sugeruje, że w ramach prowadzonych przez EMSA wykazów środków reagowania należy 
również gromadzić informacje o odpowiednich zasobach przemysłowych; wystarczające 
zasoby muszą być dostępne na każdym obszarze morskim UE;

Reagowanie na katastrofy

22. uznaje, że na przemyśle spoczywa główna odpowiedzialność za reagowanie na katastrofy; 
z zadowoleniem przyjmuje wspólne inicjatywy mające na celu rozwijanie, mobilizowanie 
i dystrybucję zasobów w celu przeciwdziałania wyciekom ropy;

23. uważa, że EMSA powinna udostępniać wiedzę specjalistyczną i zasoby na życzenie 
państw członkowskich;

24. uznaje rolę, jaką w uzupełnianiu mechanizmów reagowania kryzysowego państw 
członkowskich i przemysłu odgrywa MIC12; 

Odpowiedzialność prawna

25. apeluje do państw członkowskich, aby rozważając potrzebę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, starały się nie narzucać cen wykluczających z rynku małych 
i średnich operatorów;

                                               
12 Centrum Monitorowania i Informacji, działające w ramach Komisji.
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26. wzywa do oceny zalet wspólnych funduszy i, w razie potrzeby, do utworzenia takich 
funduszy dla każdego obszaru morskiego UE; postuluje obowiązkowe członkostwo 
operatorów, jako mechanizm ochronny mający na celu uspokojenie obaw państw 
członkowskich i podatników;

27. zaznacza, że wkład powinien być określany na podstawie zarówno poziomu ryzyka 
związanego z daną instalacją, jak i planów awaryjnych, a także powinien być z nimi 
spójny;

28. uważa dyrektywę w sprawie odpowiedzialności za środowisko za bardzo skomplikowany 
akt prawny; utrzymuje, że wszelkim proponowanym zmianom musi towarzyszyć 
dogłębna ocena wpływu;

29. zaleca, aby państwa członkowskie rozważyły przyjęcie środków zniechęcających do 
zaniedbań, takich jak grzywny, wycofanie licencji i odpowiedzialność karna 
pracowników; zwraca jednak uwagę, że system taki istniał w USA przed wyciekiem 
z platformy Deepwater Horizon;

Stosunki z krajami trzecimi

30. apeluje do przemysłu o stosowanie jednolicie wysokich standardów niezależnie od tego, 
w jakim miejscu świata prowadzone są operacje; jest sceptyczny co do tego, czy można 
wyegzekwować wymóg, aby przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE działały na całym 
świecie zgodnie z unijnymi standardami;

31. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalsze uczestnictwo w inicjatywach 
dotyczących morskiej działalności wydobywczej w ramach G20;

32. apeluje do Komisji o aktywną współpracę z nadbrzeżnymi państwami członkowskimi 
w celu zapewnienia wyrównanego wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki ramom 
regulacyjnym i nadzorowi;

33. zauważa znaczenie obowiązujących przepisów zainicjowanych przez Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, poprzez plan działania dla regionu 
śródziemnomorskiego i konwencję barcelońską;

34. popiera prowadzone przez przemysł programy transferu wiedzy specjalistycznej, 
szczególnie do krajów o słabiej rozwiniętych ramach regulacyjnych;

35. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Lokalne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w istotny sposób przyczyniają się do pokrycia 
zapotrzebowania na energię i do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w UE. Ponad 
90% ropy i 60% gazu w UE pozyskiwanych jest ze złóż podmorskich.

Działalność wydobywcza nie rozkłada się równomiernie w całej UE – znaczna większość 
operacji ma miejsce na Morzu Północnym. W UE 80% ropy naftowej produkują jedynie dwa 
państwa członkowskie13, zaś Norwegia produkuje więcej niż cała UE27.

Eksploatacja podmorskich złóż ropy i gazu na wodach europejskich nie odbywa się w całości 
na wodach kontrolowanych przez UE. Przykładowo na Morzu Śródziemnym działalność 
poszukiwawcza na znaczną skalę prowadzona jest u wybrzeży Afryki Północnej, szczególnie 
Egiptu i Libii.

Katastrofa Deepwater Horizon zmusiła wszystkie podmioty uczestniczące w poszukiwaniu 
i wydobyciu ropy i gazu ze złóż podmorskich do ponownej oceny bezpieczeństwa ich 
działalności przemysłowej. National Commission on the BP Deepwater horizon spill and 
Offshore drilling (państwowa komisja ds. wycieku z platformy BP Deepwater Horizon 
i wierceń podmorskich) m.in. wydała szereg zaleceń, z których wiele zostało już 
zastosowanych.

Konsekwencje dla Europy są mniej jasne; wiele zaleceń odnoszących się do systemu 
amerykańskiego pokrywa się z praktykami, które w niektórych częściach UE stosuje się 
powszechnie od co najmniej 20 lat. Na Morzu Północnym Europa posiada dojrzały przemysł 
operujący na często dobrze rozwiniętych polach, pod nadzorem prowadzonym w ramach 
dojrzałych i ewoluujących systemów regulacyjnych.

Jedno z pierwszych zaleceń zawartych w sprawozdaniu wspomnianej państwowej komisji 
brzmi:
„Departament Spraw Wewnętrznych powinien rozwijać proaktywne, oparte na ryzyku 
podejście ukierunkowane na wyniki, odnoszące się do poszczególnych instalacji, operacji 
i środowisk, podobne do podejścia stosowanego na Morzu Północnym, zakładającego system 
bezpieczeństwa”14.

Systemy nakazowe zasadniczo charakteryzują się reaktywnością, niezdolnością do 
pobudzania stałego doskonalenia strategii i praktyk koniecznych, by nadążać za przemysłem 
ewoluującym w poszukiwaniu coraz uboższych i mniej dostępnych złóż węglowodorów. 
W zamian należy prowadzić indywidualną ocenę projektów na podstawie warunków 
środowiskowych i technicznych specyficznych dla poszczególnych instalacji. Odwierty pod 
wysokim ciśnieniem lub w wysokich temperaturach (HPHT) niosą ryzyko odmienne od 
ryzyka zachodzącego, gdy ciśnienie trzeba zastosować w celu wydobycia ropy. Wprawdzie 
głębokość wody z pewnością wpływa na trudności techniczne związane z wierceniami 
i wysiłek związany z reagowaniem na zanieczyszczenia, jednak nie wszystkie wiercenia 
głębinowe są niebezpieczne i nie wszystkie wiercenia na płytkich wodach są bezpieczne.
                                               
13 Wielka Brytania i Dania
14 s. 252.
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System bezpieczeństwa wynika z podejścia opartego na ryzyku, wymagającego od 
operatorów wykazania przed odpowiednimi krajowymi organami do spraw zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska, że uwzględniono wszelkie ryzyko i wdrożono kontrole. 
Wszelkie ryzyko rezydualne powinno spełniać zasadę ALARP15. Odpowiedni organ powinien 
zatwierdzić system bezpieczeństwa, a także wszelkie późniejsze jego zmiany, zanim 
jakiekolwiek operacje mogą się rozpocząć. Regulacyjne „zapory” przed rozpoczęciem 
wierceń zapewniają, że działalność nie jest automatyczna, a operacje nie mogą rozpocząć się 
przed zbadaniem i ograniczeniem ryzyka.

Wszelkie nowe propozycje nie mogą obniżać skuteczności tego rodzaju standardów 
regulacyjnych już obowiązujących w państwach członkowskich – powinny raczej dążyć do 
poszerzania zasięgu dobrych praktyk, tak by obowiązywały one na wszystkich wodach UE, 
przy jednoczesnym zapewnieniu ich rygorystycznego wdrażania.

W USA funkcje związane z licencjonowaniem oraz ze zdrowiem i bezpieczeństwem były 
skupione w ramach jednej agencji. Prowadziło to do napięć wewnętrznych, do niejasności 
celów i powodowało podatność na wpływy zewnętrzne. Dlatego zaleca się, aby państwa 
członkowskie oddzielały procedury udzielania licencji od kwestii związanych ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem.

Określenie tonu ram regulacyjnych jest istotne, jednak wszelkie przepisy przynoszą skutek 
jedynie wtedy, gdy dobrze się je egzekwuje. W związku z tym dla zapewnienia przestrzegania 
przepisów podstawowe znaczenie mają regularne inspekcje prowadzone przez specjalistów 
dobrze znających konkretne warunki wiercenia i obdarzanych zaufaniem przez operatorów.

Tacy wysoko wykwalifikowani inspektorzy, szczególnie posiadający duże doświadczenie, to 
bardzo poszukiwani uczestnicy prac regulacyjnych. Wszelkie inicjatywy służące 
wspomaganiu, wymianie lub nawet organizowaniu transgranicznej działalności inspektorów 
powinny uwzględniać ten fakt i wnosić wartość dodaną, a nie prowadzić do drenażu istotnych 
zasobów kadrowych.

Wprawdzie w państwach członkowskich w ograniczonym stopniu eksploatujących złoża 
podmorskie prowadzenie wspólnych inspektoratów mogłoby przynieść korzyści skali, jednak 
nie można tym usprawiedliwiać niższych poziomów nadzoru. Przemysł pokrywa koszty 
regulowania własnej działalności; istotną kwestią jest nie ich koszt, lecz raczej niedobór 
zasobów kadrowych potrzebnych w pracach regulacyjnych.

Specjalną kwestią operacyjną, zasługującą na szczególną uwagę, jest to, że podstawowe 
bezpieczeństwo odwiertów, zarówno na lądzie, jak i na morzu w każdym przypadku wymaga 
dwóch przetestowanych zabezpieczeń. Wyposażenie, np. głowice przeciwerupcyjne, powinno 
być często testowane.

Wymiana informacji

Należy dołożyć wszelkich starań na rzecz wzmocnienia dialogu i zachęcać do wspólnych 

                                               
15 Tak małe, jak to rozsądnie możliwe (ang. As Low As Reasonably Possible).
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inicjatyw między właściwymi organami krajowymi, na wzór NSOAF16.

Dla Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego pozytywne skutki mogłoby 
mieć analogiczne forum, w ramach którego organy regulacyjne oceniałyby tendencje 
w przemyśle i najlepsze praktyki, reagowały na incydenty i upowszechniały wiedzę, 
m.in. przez prowadzenie międzynarodowych projektów audytowych i tworzenie grup 
roboczych przedstawiających sprawozdania regularnym zgromadzeniom plenarnym. Aby 
praca tych forów była efektywna, powinny w nich uczestniczyć wszystkie odpowiednie 
właściwe organy krajowe, niezależnie od ich przynależności do UE.

W przemyśle jądrowym przekazywanie MAEA sprawozdań dotyczących incydentów jest 
obowiązkowe. Przepisy UE przewidują sprawozdania z zajść w lotnictwie cywilnym, 
zapewniając możliwość analizowania i rozpowszechniania wszelkich informacji poprzez 
wykorzystanie JRC jako centralnego rejestru.

Wprawdzie istnieją mechanizmy sprawozdawczości dotyczącej incydentów17, a kanałami 
pozaregulacyjnymi można rozpowszechniać wyciągane wnioski18, wydaje się jednak, że nadal 
jest miejsce na dalsze środki, zwłaszcza w skali globalnej.

Właściwe organy krajowe powinny gromadzić informacje przekazywane w ramach 
sprawozdawczości dotyczącej incydentów i publikować je w odpowiednim czasie, 
zapewniając odpowiednie traktowanie informacji newralgicznych z handlowego punktu 
widzenia.

Komisja powinna ocenić skuteczność różnych istniejących kanałów informacyjnych, zanim 
oceni potrzebę podjęcia jakichkolwiek nowych inicjatyw transgranicznych.

Zaangażowanie pracowników

Aby rozwijać rygorystyczną kulturę bezpieczeństwa, istotne jest zaangażowanie personelu 
pracującego na morzu w inicjatywy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, gdyż często to oni 
najlepiej potrafią wskazać przeszkody w doskonaleniu wyników w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa.

Brytyjski program „Step Change in Safety” został wprowadzony w celu wspierania podejścia 
zakładającego silną kulturę bezpieczeństwa, poprzez nawiązanie kontaktu z pracownikami, 
rozwijanie wspólnych standardów i publikowanie najlepszych praktyk. Pozytywny skutek 
przynoszą często te sugestie w zakresie bezpieczeństwa, które można by uznać za prowadzące 
jedynie do drobnych zmian postępowania; zważywszy jednak, że największe ryzyko typowo 
występuje na tych etapach operacji, które wymagają działania ludzkiego (wiercenie, 
konserwacja itd.), takie ukierunkowanie może okazać się bezcenne.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwa eksploatujące podmorskie złoża ropy i gazu szczycą się poprawą wyników 
                                               
16 North Sea Offshore Authorities Forum (forum organów ds. działalności wydobywczej na Morzu Północnym).
17 Np. „Sprawozdanie w sprawie zrzutów, wycieków i emisji” OSPAR
18 Np. „biuletyny o bezpieczeństwie” NSOAF.
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w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa personelu. Nacisk na bezpieczeństwo personelu nie 
powinien jednak odwracać uwagi od procedur, zwłaszcza w zakresie zapobiegania 
katastrofom i reagowania na nie.

Gruntowne szkolenia dotyczące scenariuszy reagowania na katastrofy mają podstawowe 
znaczenie. Przykładowo na świecie jest już standardem, że wszyscy operatorzy urządzeń 
wiertniczych przechodzą kursy z zakresu kontroli odwiertów (obejmujące naukę reagowania 
w przypadku różnych scenariuszy katastrof).

Wydaje się, że wiele niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa, jakie miały miejsce 
w przypadku katastrofy Deepwater Horizon, wynikało z aspektów tej operacji związanych 
z kulturą bezpieczeństwa.

Przygotowanie na najgorsze

Przedstawienie, zaopiniowanie i zatwierdzenie planu awaryjnego odnoszącego się do 
konkretnego zakładu powinno stanowić istotny etap procedury regulacyjnej. Plany te powinny 
określać potencjalne zagrożenia, oceniać przyczyny i skutki zanieczyszczenia, przedstawiać 
strategię reagowania, która mogłaby obejmować plany wykonania odwiertów odciążających, 
a także określać odpowiednie wyposażenie potrzebne do reakcji.

Żadne operacje nie powinny rozpoczynać się przed zatwierdzeniem planu awaryjnego. 
W przypadku skomplikowanych odwiertów lub trudnych warunków wiercenia plan awaryjny 
powinien być oceniany w tym samym czasie, gdy toczą się inne procesy regulacyjne 
związane z zatwierdzaniem.

Skutki katastrofy Deepwater Horizon wzmógł brak właściwego sprzętu uszczelniającego. 
Projektując systemy czuwania i sprzęt służący do usuwania wycieków, należy uwzględnić 
konkretne wnioski wyciągnięte z tej katastrofy. Jak lepiej reagować na przyszłe kryzysy – to 
jeden z głównych tematów dyskusji na wszystkich forach, np. GIRG19 i OSPRAG20. Wspólne 
inicjatywy mające na celu rozwijanie odpowiedniego sprzętu uszczelniającego i służącego do 
usuwania wycieków przynoszą już owoce – grupa OSPRAG zamówiła ostatnio urządzenie 
zamykające odwiert w razie wybuchu, do użytku na brytyjskim szelfie kontynentalnym.

Przemysł i organy regulacyjne powinny zapewnić dostępność podobnego wyposażenia na 
Morzu Śródziemnym.

W kontekście przeglądu rozporządzenia ustanawiającego EMSA, który ma na celu objęcie 
tym rozporządzeniem reagowania na zanieczyszczenia spowodowane eksploatacją 
podmorskich złóż ropy i gazu, agencja ta powinna tworzyć wykazy środków reagowania, 
jakimi dysponuje przemysł, a także środków publicznych.

Działania zaradcze

Początkowe etapy reagowania na katastrofę Deepwater Horizon cechowała niejasność co do 
                                               
19 Global Industry Response Group (grupa ds. reagowania przez przemysł światowy).
20 Oil Spill Prevention and Response Group (grupa ds. zapobiegania wyciekom ropy naftowej i reagowania na 
nie).
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zakresów odpowiedzialności i brak zarządzania nadzorem, a także niespójne informowanie 
opinii publicznej.

Wyciek na skalę krajową w UE powinien powodować uruchomienie krajowych planów 
awaryjnych szczegółowo określających struktury dowodzenia, kanały komunikacyjne i plany 
dystrybucji zarówno zasobów państwowych, jak i przemysłowych.

Odpowiedzialność prawna

Potencjalny koszt wszelkich katastrof zależy od wielu czynników związanych z charakterem 
odwiertu (rozmiary zbiornika, ciśnienie, temperatura itd.), szerszej pojętym środowiskiem 
oraz charakterem reakcji – krytyczne znaczenie ma tu szybkość reakcji.

Odpowiedzialność środowiskowa w UE opiera się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 
Upewnienie się, że operatorzy mają odpowiednie środki finansowe na spełnienie tego 
wymogu, a także innych zobowiązań, jest istotnym punktem kontroli regulacyjnej 
prowadzonej przed rozpoczęciem operacji.

Przeszkody regulacyjne w tej dziedzinie nie mogą być jednak tak duże, by skutecznie 
wykluczały z działalności przemysłowej mniejszych, często wyspecjalizowanych operatorów. 
Podczas gdy duże międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej uznają dalszą 
eksploatację niektórych od dawna działających pól za nieopłacalną, mniejsi operatorzy mogą 
często przejmować te zasoby, utrzymując inwestycje i zwiększając dostawy. Stałe inwestycje 
w istotny sposób przyczyniają się do powstrzymywania spadku produkcji stanowiącej wynik 
zaawansowanej eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu w UE.

Gospodarcze, środowiskowe i energetyczne potrzeby UE nie są najlepiej zaspokajane przez 
oligopol w sektorze eksploatacji złóż podmorskich. 

OPOL to system wzajemnych gwarancji na Morzu Północnym, który zobowiązuje podmioty 
przemysłowe do akceptowania rygorystycznej, niedopuszczającej błędów odpowiedzialności 
za szkody spowodowane zanieczyszczeniem i do pokrywania kosztów środków zaradczych, 
przy czym obecnie obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności do 250 mln USD za 
incydent21.

System taki zapewnia funkcjonowanie mechanizmu prawidłowego rozstrzygania roszczeń 
oraz zachęca do podejmowania natychmiastowych działań zaradczych przez wszystkie strony. 
Ta wzajemność ryzyka do pewnego stopnia przyczynia się do samokontroli i nadzoru wśród 
operatorów. System opiera się na zaufaniu rozwijanym, gdy wszyscy uczestnicy działają 
w podobnej lokalizacji. Niewłaściwe wydaje się rozszerzanie samego OPOL na instalacje na 
innych morzach UE, jednak z uwagi na korzyści należy stworzyć analogiczne systemy na 
potrzeby operacji na innych wodach UE.

Wymiar międzynarodowy

Kwestie związane z wodami UE regulowane są licznymi aktami prawa międzynarodowego. 

                                               
21 Kwota ta nie jest pułapem odpowiedzialności.
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Wszelkie środki na szczeblu UE są pożądane jedynie, gdy wnoszą wartość dodaną.

Wprawdzie przemysł powinien zapewniać stosowanie przez siebie jednolicie wysokich 
standardów na całym świecie, jednak nakładanie takiego wymogu na przedsiębiorstwa 
posiadające siedzibę w UE wydaje się niepraktyczne. Niezależnie od potencjalnych kwestii 
prawnych monitorowanie globalnej działalności przedsiębiorstw przez właściwe organy 
krajowe jest niewykonalne.

Istnieją również wątpliwości co do wpływu, jaki miałoby to na globalne standardy 
bezpieczeństwa, w sytuacji gdy rosnąca większość światowej produkcji jest kontrolowana 
przez rządy – lub stanowi własność państwową – i działające pod nadzorem regulacyjnym 
państwowe przedsiębiorstwa naftowe.

Lepsze i bardziej realistyczne podejście polega na wspieraniu międzynarodowych wysiłków 
na szczeblu G20 w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie regulacji, standardów 
i procedur. Przemysł pełni rolę uzupełniającą – należy zachęcać do tworzenia systemów 
takich jak PETRAD22, szczególnie w przypadku nawiązywania współpracy z krajami 
rozwijającymi się.

                                               
22 Wymiana doświadczeń z producentami norweskimi


