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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților 
petroliere și gaziere offshore

(2011/XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 
1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor1,

– având în vedere Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele 
minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria 
extractivă de foraj2,

– având în vedere Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC)3,

– având în vedere Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului)4, modificată prin Directivele 97/11/CE5, 2003/35/CE6 și 
2009/31/CE7,

– având în vedere Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea 
și repararea daunelor aduse mediului (Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător sau DRM)8,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță 
Maritimă9, astfel cum a fost modificat,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 privind finanţarea multianuală a acțiunilor Agenției 

                                               
1 JO L 164, 30.6.1994, p. 3.
2 JO L 348, 28.11.1992, p. 9.
3 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
4 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
5 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
6 JO L 156, 24.6.2003, p. 17.
7 JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
8 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
9 JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
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Europene pentru Siguranță Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/200210,

– având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la acțiunea UE în domeniul 
prospectării și extracției petrolului în Europa11,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Confruntarea cu provocarea 
reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore” (COM(2010)0560),

– având în vedere articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7–0000/2011),

A. întrucât articolul 194 din TFUE sprijină în mod deosebit dreptul unui stat membru de a 
stabili condițiile de exploatare a resurselor sale energetice;

B. întrucât sursele autohtone de petrol și de gaze contribuie în mod semnificativ la 
satisfacerea nevoilor energetice ale Europei și sunt esențiale pentru securitatea noastră 
energetică;

C. întrucât activitatea offshore este în creștere în zonele adiacente teritoriului UE, care nu se 
supun prevederilor legislației UE, dar în care orice incident ar putea avea consecințe 
asupra teritoriului UE; întrucât multe dintre aceste zone sunt în prezent instabile politic,

Abordare legislativă

1. subliniază faptul că eliberarea licențelor și a altor autorizații pentru prospectarea și 
exploatarea resurselor de hidrocarburi este de competența statului membru și că orice 
suspendare a activităților rămâne la latitudinea statului membru vizat;

2. accentuează faptul că regimul legislativ și de reglementare al fiecărui stat membru ar 
trebui să adopte o abordare de tip „dosar de siguranță”;

3. subliniază faptul că dosarul de siguranță trebuie să fie aprobat pentru a putea începe 
operațiunile și revizuit cel puțin o dată la cinci ani; menționează că toate schimbările de 
ordin material trebuie, de asemenea, aprobate, astfel încât dosarul de siguranță să devină 
un document dinamic și perfectibil;

4. consideră că o singură lege europeană nouă riscă să destabilizeze rețeaua actuală de 
regimuri, îndepărtându-le de abordarea demonstrată a dosarului de siguranță;

5. sprijină dorința Comisiei de a ridica standardele minime din cadrul UE; consideră că 
preocupările privind siguranța și mediul ar trebui să fie incluse în întreaga legislație;

6. subliniază faptul că eficiența legislației depinde în cele din urmă de competența 

                                               
10 JO L 394, 30.12.2006, p. 1.
11 Texte adoptate, P7_TA(2010)0352.
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autorităților naționale relevante;

7. subliniază importanța unor inspecții periodice, variate și riguroase efectuate de specialiști 
instruiți familiarizați cu condițiile locale; menționează că resursele sunt limitate atunci 
când este nevoie de inspectori cu experiență; menționează că regimul de inspecție al unui 
operator trebuie să fie supus verificării de către o parte terță;

8. este preocupat de faptul că „controlul controlorilor” de la nivel UE nu va aduce suficientă 
valoare adăugată pentru a justifica cheltuirea resurselor de reglementare limitate ale 
autorităților naționale competente;

9. recunoaște faptul că ar putea fi realizate economii importante pentru statele membre cu 
operațiuni mai puțin elaborate prin partajarea inspectoratelor;

Schimb de informații și bune practici

10. consideră că ar trebui instituite forumuri similare NSOAF din Marea Nordului pentru 
statele membre din jurul Mărilor Mediterană, Baltică și Neagră;

11. recunoaște beneficiile pentru siguranță generate de programele de angajare a forței de 
muncă; promovează legăturile puternice și inițiativele comune între industrie, forța de 
muncă și autoritățile naționale competente din domeniile sănătății, siguranței și protecției 
mediului;

12. salută programele de schimburi internaționale destinate personalului autorităților naționale 
competente;

13. sprijină eforturile mai mari de a împărtăși bunele practici referitoare la reglementare, 
standarde, proceduri și incidente;

14. recunoaște faptul că informația se împărtășește deja, fie prin grupuri de reglementare, fie 
prin parteneriate comerciale și asociații în participațiune; consideră că siguranța este un 
bun comun;

15. solicită autorităților naționale competente să colecteze și să partajeze informațiile privind 
raportarea unui incident – în conformitate cu informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial – astfel încât să se poată trage învățăminte;

16. consideră că Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea diferitelor canale de informare 
disponibile, nevoia de sistematizare și/sau necesitatea instituirii de noi regimuri 
internaționale, luând în considerare în mod adecvat sarcina administrativă care decurge 
din aceasta;

Acordarea licenței și permisul de foraj

17. observă diferența dintre acordarea licenței și permisul de foraj; subliniază că titularul 
licenței poate să nu fie organizația de foraj; consideră că ar trebui să existe puncte limită 
stabilite după acordarea licenței și înainte de foraj;

18. recomandă ca acordarea licenței și funcțiile în materie de sănătate și siguranță să fie 
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separate în toate statele membre;

Planurile pentru situații de criză

19. susține utilizarea de planuri pentru situații de criză specifice siturilor care să identifice 
riscurile, să evalueze potențialele surse de poluare și să realizeze și să proiecteze o 
strategie de răspuns, împreună cu planuri de foraj pentru eventualele puțuri de descărcare; 
susține că operatorii ar trebui să își depună planurile pentru situații de criză cu cel puțin 
două luni înainte de începerea operațiunilor, iar în cazul puțurilor complexe sau al 
condițiilor de foraj potrivnice, planul pentru situații de criză ar trebui evaluat, supus 
consultării și aprobat în același timp cu celelalte procese de aprobare cu rol de 
reglementare (legate de mediu sau de proiectarea puțului, de exemplu); este de părere că, 
în toate cazurile, operațiunile nu trebuie să înceapă înainte de aprobarea unui plan pentru 
situații de criză; susține că planurile pentru situații de criză ar trebui publicate de către 
autoritatea națională competentă, luând în considerare în mod adecvat protecția datelor;

20. solicită statelor membre să proiecteze, să modifice sau să actualizeze planurile pentru 
situații de criză, care să detalieze canalele și mecanismele de comunicare pentru utilizarea 
bogățiilor naționale și a resurselor industriale în eventualitatea unei scurgeri;

21. sugerează ca inventarele EMSA privind resursele afectate intervențiilor să includă și 
resursele industriale relevante; în fiecare zonă maritimă a UE trebuie să fie disponibile 
resurse adecvate;

Intervențiile în caz de catastrofe

22. recunoaște faptul că industria are responsabilitatea primară pentru a interveni în caz de 
catastrofe; salută inițiativele comune ale industriei de a dezvolta, mobiliza și utiliza 
resursele pentru a combate scurgerile de petrol;

23. consideră că utilizarea expertizei și a resurselor EMSA ar trebui să se facă la solicitarea 
statelor membre;

24. recunoaște contribuția MIC12 la mecanismele de intervenție în caz de urgență ale statelor 
membre și ale industriei;

Răspundere

25. îndeamnă statele membre ca, atunci când iau în considerare necesitatea asigurării de 
răspundere civilă, să fie atente să nu ceară prețuri atât de mari încât să scoată de pe piață 
operatorii de mărimi mici sau mijlocii;

26. solicită evaluarea fondurilor comunale și, dacă este posibil, stabilirea acestor fonduri în 
fiecare zonă maritimă a UE; solicită obligativitatea calității de membru pentru operatori și 
un mecanism cu rol de plasă de siguranță proiectat să reasigure statele membre și 
contribuabilii;

27. subliniază că contribuțiile ar trebui să se bazeze atât pe nivelul de risc de la situl în cauză, 
                                               
12 Centrul de Monitorizare și de informare, operat de Comisie. 
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cât și pe planurile pentru situații de criză, și să fie în conformitate cu acestea;

28. consideră că DRM este un act legislativ foarte complex; afirmă că toate amendamentele 
propuse trebuie să fie însoțite de o evaluare riguroasă a impactului;

29. recomandă ca statele membre să ia în considerare adoptarea de mijloace de descurajare a 
neglijenței, precum amenzile, retragerea licențelor și răspunderea penală pentru angajați; 
subliniază totuși că un sistem de acest gen a existat în SUA înainte de scurgerea de la 
Deepwater Horizon;

Relații cu țările terțe

30. îndeamnă industria să folosească standarde la fel de ridicate, indiferent unde în lume 
operează; este sceptic cu privire la posibilitatea punerii în aplicare a unei cerințe pentru 
companiile stabilite în UE de a opera la nivel mondial în conformitate cu standardele UE;

31. îndeamnă Comisia și statele membre să contribuie în continuare la inițiativele offshore în 
cadrul G20;

32. îndeamnă Comisia să se asocieze în mod activ cu statele membre riverane astfel încât 
cadrele de reglementare și de supraveghere să ofere niveluri de siguranță la fel de ridicate;

33. menționează importanța legislației existente inițiată de Programul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu prin planul de acțiune pentru Marea Mediterană și Convenția de la 
Barcelona;

34. sprijină sistemele promovate de industrie care vizează transferul de expertiză , în special 
către țările care au cadre de reglementare mai puțin dezvoltate;

35. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Rezervele autohtone de petrol și gaze asigură o contribuție semnificativă la consumul de 
energie al UE și la securitatea energetică. În UE, peste 90% din petrol și peste 60% din gaze 
se produc prin operațiuni offshore.

Activitățile nu sunt distribuite uniform în UE și marea majoritate a operațiunilor au loc în
Marea Nordului. În cadrul UE, numai două state membre produc în jur de 80% din petrolul 
brut13, în timp ce Norvegia produce mai mult decât întreaga UE-27.

Nu toate activitățile petroliere și gaziere offshore din apele europene au loc în ape controlate 
de UE. În Marea Mediterană, de exemplu, există activități semnificative de prospectare în 
largul coastei Africii de Nord, mai ales al Egiptului și Libiei.

Catastrofa Deepwater Horizon i-a determinat pe toți cei implicați în prospectarea și extracția 
de petrol și de gaze offshore să reevalueze siguranța industriei lor. Comisia națională pentru 
scurgerea BP de la Deepwater Horizon și forajul offshore, printre altele, a făcut o serie de 
recomandări, dintre care multe au fost deja puse în practică.

Implicațiile pentru Europa sunt mai puțin evidente; multe dintre recomandările pentru 
sistemul SUA reflectă practici care predomină în anumite părți ale UE de 20 de ani sau mai 
mult. În Europa, în Marea Nordului, există industrii evoluate care operează uneori în domenii 
bine dezvoltate, sub supravegherea unor regimuri de reglementare elaborate și în curs de 
dezvoltare.

Una dintre primele recomandări ale raportului Comisiei naționale spune că:
«Ministerul de Interne ar trebui să elaboreze o abordare proactivă, de performanță, bazată pe 
risc, specifică instituțiilor, operațiunilor și mediilor individuale, similară abordării „dosarului 
de siguranță” din Marea Nordului.»14

Regimurile prescriptive sunt în esență reactive, incapabile să producă ameliorarea continuă a 
politicilor și practicilor necesare pentru a ține pasul cu o industrie în curs de evoluție, care 
vânează rezerve tot mai deficitare și mai puțin accesibile de hidrocarburi. În schimb, 
proiectele trebuie să fie evaluate individual, pe baza condițiilor de mediu și tehnice specifice 
sitului. Puțurile operate la temperaturi și presiuni ridicate prezintă riscuri diferite față de cele 
care necesită introducerea presiunii pentru a extrage petrolul. Deși adâncimea apei 
influențează cu siguranță provocarea tehnică a forajului și eforturile de intervenție în caz de 
poluare, nu toate apele adânci sunt periculoase și nu toate mările puțin adânci sunt sigure.

Dosarul de siguranță este o abordare bazată pe riscuri, adaptată sitului, care necesită ca 
operatorii să demonstreze autorităților naționale de sănătate, siguranță și de mediu că s-a ținut 
seama de toate riscurile și că s-au efectuat toate verificările. Orice riscuri reziduale trebuie să 
corespundă principiului ALARP.15 Autoritatea competentă ar trebui să aprobe dosarul de 
securitate, precum și oricare alte modificări ulterioare ale acestuia, înainte de începerea 
                                               
13 Regatul Unit și Danemarca
14 P. 252.
15 „As Low As Reasonably Possible”, adică cu un nivel cât mai scăzut posibil care să fie convenabil
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oricărei operațiuni. Punctele limită de reglementare stabilite anterior forajului asigură că 
activitatea nu se desfășoară în mod automat, ci că operațiunile nu pot începe până când 
riscurile nu au fost luate în considerare și diminuate.

Nicio propunere nouă nu trebuie să reducă eficiența acestor standarde de reglementare aflate 
deja în vigoare în statele membre, ci trebuie mai degrabă să încerce să extindă bunele practici 
în toate apele UE, asigurând în același timp aplicarea sa riguroasă.

În Statele Unite, acordarea licenței și funcțiile în materie de sănătate și siguranță au fost 
consolidate într-o singură agenție. Acest fapt a dus la tensiuni interne, o confundare a 
obiectivelor și a făcut ca agenția să fie sensibilă la influențe externe. Prin urmare, este 
recomandabil ca statele membre să separe procesul de acordare a licenței de aspectele privind 
sănătatea și siguranța.

Inițierea cadrului de reglementare este importantă, dar orice lege este eficientă numai dacă 
este bine pusă în aplicare. În acest scop, pentru a asigura conformitatea, este esențială 
efectuarea de inspecții periodice de către specialiști bine familiarizați cu condițiile de foraj 
specifice, care beneficiază de încrederea operatorilor.

Astfel de inspectori foarte bine instruiți, în special cei care au o experiență considerabilă, 
reprezintă o resursă de reglementare deficitară. Orice inițiativă de consolidare, schimb sau 
creare de inspectori ar trebui să ia în considerare această realitate și să aducă un plus de 
valoare în loc să epuizeze resurse vitale.

Deși este posibil să se facă economii importante pentru statele membre cu activități offshore 
limitate prin partajarea inspectoratelor, acest fapt nu trebuie să reprezinte o scuză pentru 
nivelurile mai scăzute de supraveghere. Industria își plătește costurile de reglementare a 
activității sale; chestiunea relevantă este reprezentată mai degrabă de deficiența resurselor de 
reglementare decât de costul acestora.

Un considerent operațional specific care merită menționat în mod deosebit este faptul că 
siguranța de bază a puțului, atât onshore, cât și offshore, necesită testarea în orice moment a 
două bariere. Echipamentele precum măsurile de prevenție a erupțiilor trebuie să fie testate 
frecvent.

Schimbul de informații

Trebuie depuse toate eforturile pentru a promova dialogul și pentru a încuraja inițiativele 
comune între autoritățile naționale competente, având ca model NSOAF.16

Mările Mediterană, Baltică și Neagră pot beneficia de un forum echivalent în care organele de 
reglementare să evalueze tendințele industriei și bunele practici, să reacționeze la incidente și 
să transmită cunoștințele, printre altele, prin realizarea de proiecte de audit multinaționale și 
prin stabilirea de grupuri de lucru care să raporteze reuniunilor plenare periodice. Pentru a 
funcționa eficient, aceste forumuri ar trebui să includă toate autoritățile naționale competente 
relevante, indiferent dacă acestea fac parte din UE sau nu.

                                               
16 Forumul autorităților offshore din Marea Nordului.
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În industria nucleară, raportarea incidentelor către AIEA este obligatorie. Legislația UE 
prevede raportarea evenimentelor pentru aviația civilă, asigurându-se că toate informațiile pot 
fi analizate și diseminate prin însărcinarea JRC cu arhivarea centrală.

Deși există de fapt mecanisme pentru raportarea incidentelor17 și deși canalele 
nereglementative pot disemina învățămintele care decurg din acestea18, se pare că încă mai 
există loc pentru luarea unor măsuri suplimentare, mai ales la scară mondială.
Autoritățile competente naționale ar trebui să colecteze informațiile din raportarea 
incidentului și să le publice în timp util, în conformitate cu informațiile sensibile din punct de 
vedere comercial.

Comisia ar trebui să evalueze eficacitate diferitelor canale de informare existente înainte de 
evaluarea necesității unor inițiative transfrontaliere noi.

Implicarea forței de muncă

Pentru dezvoltarea unei culturi a siguranței riguroase, este esențială implicarea forței de 
muncă offshore în inițiative privind sănătatea și siguranța, întrucât aceasta este adesea cea mai 
în măsură să identifice obstacolele în calea îmbunătățirii performanței în materie de sănătate și 
de siguranță.

Programul Regatului Unit de schimbare radicală în materie de siguranță a fost stabilit pentru a 
promova o atitudine culturală puternică față de siguranță prin asocierea cu forța de muncă, 
dezvoltarea de standarde comune și publicarea celor mai bune practici. Sugestiile eficiente în 
materie de siguranță sunt adesea acelea care pot fi considerate modificări minore de 
comportament; totuși, având în vedere faptul că cele mai mari riscuri apar în mod obișnuit în 
etapele operațiunilor care necesită intervenția omului (foraj, întreținere etc.), insistarea pe 
acest aspect se poate dovedi de neprețuit.

Instruirea în domeniul siguranței

Industria petrolieră și gazieră offshore se bucură de o situație în curs de îmbunătățire în 
materie de sănătate și siguranță pentru personal. Cu toate acestea, concentrarea pe siguranța 
personalului nu ar trebui să distragă atenția de la proceduri, mai ales în domeniul prevenirii și 
gestiunii catastrofelor.

Instruirea riguroasă pentru situațiile de gestiune a catastrofelor este esențială. De exemplu, la 
nivel mondial deja există un standard ca toți operatorii de foraje să urmeze cursuri de control 
al puțului (care includ instruirea pentru a reacționa la situații de catastrofă).

Se pare că multe dintre eșecurile privind siguranța ale catastrofei de la Deepwater Horizon au 
decurs din aspectele culturale ale acelei operațiuni.

Anticiparea celei mai grave situații

                                               
17 Ex.: „Raportul privind descărcările, scurgerile și emisiile” al OSPAR 
18 Ex.: „buletinele de siguranță” ale NSOAF.
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Prezentarea, consultarea și aprobarea unui plan pentru situații de criză specific unui sit ar 
trebui să constituie o etapă esențială a procedurii de reglementare. Aceste planuri ar trebui să 
identifice riscurile potențiale, să estimeze sursele și efectele poluării; să elaboreze o strategie 
de intervenție care poate include planurile unui puț de descărcare și să identifice echipamentul 
de intervenție adecvat.

Nicio operațiune nu ar trebui să înceapă înainte de aprobarea unui plan pentru situații de criză. 
Pentru puțuri complexe sau condiții de foraj potrivnice, planul pentru situații de criză trebuie 
să fie evaluat în același timp cu celelalte procese de aprobare cu rol de reglementare.

Impactul dezastrului de la Deepwater Horizon a fost sporit de lipsa echipamentelor de izolare 
adecvate. Învățămintele concrete din acest dezastru ar trebui să contribuie la proiectarea 
sistemelor de rezervă și a echipamentelor în vederea recuperării. Modul în care se poate 
interveni mai bine în situația unei viitoare crize reprezintă unul dintre aspectele esențiale ale 
discuțiilor din toate forumurile precum GIRG19 și OSPRAG20. Inițiativele comune de 
dezvoltare a unui echipament de izolare și de recuperare corespunzător dau deja rezultate –
OSPRAG a comandat recent un „dop” care ar închide un puț în eventualitatea unei erupții, 
destinat utilizării pe platforma continentală a Regatului Unit.

Industria și organele de reglementare ar trebui să se asigure că în Marea Mediterană sunt 
disponibile echipamente similare.

În contextul revizuirii regulamentului de instituire a EMSA pentru a include răspunsul la 
poluarea provocată de activitățile petroliere și gaziere offshore, agenția ar trebui să reunească 
inventarele resurselor disponibile pentru intervenții, precum și ale bunurilor publice.

Acțiunea de reparare

Stadiile inițiale ale răspunsului la dezastrul de la Deepwater Horizon s-au caracterizat prin 
confundarea responsabilităților și lipsa supravegherii guvernamentale, precum și prin 
informații publice inconsecvente.

O scurgere de importanță națională în UE ar trebui să declanșeze aplicarea planurilor pentru 
situații de criză, care detaliază structurile de comandă, canalele de comunicare și planurile de 
implementare a bogățiilor naționale, împreună cu eforturile industriei.

Răspundere

Costul potențial al oricărui dezastru este influențat de o serie de factori referitori la natura 
puțului (mărimea rezervorului, presiune, temperatură) și la mediu în general.

În UE, răspunderea pentru mediu se bazează pe principiul „poluatorul plătește”. Asigurarea că 
operatorii au resurse financiare suficiente pentru a îndeplini această cerință, precum și 
celelalte răspunderi ale acestora, este un aspect important care trebuie verificat înainte de 
începutul operațiunilor.

                                               
19 Grupul Mondial Industrial de Intervenție
20 Grupul de prevenție și intervenție pentru scurgerile de petrol
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Cu toate acestea, constrângerile în materie de reglementare din acest domeniu nu trebuie să fie 
atât de stricte încât să blocheze accesul operatorilor mai mici și adesea specializați la 
industrie. În timp ce companiile multinaționale consideră din ce în ce mai mult că exploatarea 
în continuare a unora dintre câmpurile stabilite nu este economică, operatorii mai mici pot 
adesea să preia aceste active, menținând investițiile și extinzând aprovizionarea. Investițiile 
constante sunt vitale pentru a contribui la stoparea declinului producției provenite de la 
operațiunile petroliere și gaziere elaborate din UE.

Nevoile economice, de mediu și energetice ale UE nu sunt deservite cel mai bine de un 
oligopol în sectorul offshore.

OPOL este o societate de garantare mutuală din Marea Nordului care obligă membrii 
industriei să accepte răspunderea obiectivă strictă pentru daunele provocate de poluare și 
pentru rambursarea măsurilor de remediere cu o limită curentă de răspundere de 
250 milioane USD pe incident.21

O societate de acest gen oferă un mecanism pentru rezolvarea corespunzătoare a cererilor de 
despăgubire și impulsionează toate părțile să aplice măsuri de remediere imediate. Această 
mutualizare a riscului contribuie în anumită măsură la autocontrol și la supravegherea 
reciprocă între operatori. Societatea depinde de încrederea creată atunci când participanții 
operează într-o locație similară. Extinderea OPOL la facilitățile offshore din alte ape UE pare 
inadecvată, dar, având în vedere avantajele, ar trebui create societăți similare pentru 
operațiunile din alte ape ale UE.

Dimensiunea internațională

Un corp substanțial de legi internaționale reglementează apele UE. Orice măsuri de la nivelul 
UE trebuie acceptate numai dacă aduc un plus de valoare.

Deși industria ar trebui să se asigure că operează conform unor standarde la fel de ridicate în 
toată lumea, impunerea acestui lucru asupra companiilor cu sedii în UE nu pare practică. Pe 
lângă chestiunile juridice potențiale, nu este fezabil ca autoritățile competente de la nivel 
național să monitorizeze operațiunile globale ale companiilor.

De asemenea, acest fapt este îndoielnic și în ceea ce privește impactul pe care l-ar avea asupra 
standardelor de siguranță globale atunci când majoritatea producției mondiale este controlată 
de companii petroliere naționale guvernamentale sau de stat care sunt reglementate.

O abordare mai bună și mai realistă ar fi sprijinirea eforturilor internaționale de la nivel G20 
pentru a împărtăși bunele practici în ceea ce privește reglementările, standardele și 
procedurile. Industria are un rol complementar, iar societățile precum PETRAD22 ar trebui 
încurajate, mai ales dacă acestea colaborează cu țările în curs de dezvoltare.

                                               
21 Această cifră nu reprezintă un „plafon” al răspunderii.
22 Împărtășirea experienței producătorilor norvegieni
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