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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) een hoog niveau van bescherming, onder andere gebaseerd op 
het voorzorgsbeginsel, het uitgangspunt moet zijn voor alle maatregelen van de EU op dit 
gebied,

1. benadrukt dat voor volledige aansprakelijkheid in verband met schade als gevolg van 
winning en exploratie van olie en gas het beginsel "de vervuiler betaalt", zoals dat in 
artikel 191, lid 2, VWEU wordt aangehaald, geldt;

2. is van mening dat de huidige wetgeving inzake milieuaansprakelijkheid een aantal 
belangrijke tekortkomingen vertoont en herinnert aan zijn resolutie van 7 oktober 2010 
over maatregelen van de EU in verband met de winning en exploratie van aardolie in 
Europa, waarin het Parlement de Commissie verzoekt te overwegen de inhoud en het 
toepassingsgebied van de huidige EU-wetgeving te herzien (inclusief de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid en de Seveso II-richtlijn, alsmede de maatregelen van het Erika-
pakket en het derde pakket maritieme veiligheid) uit te breiden en/of eventueel 
noodzakelijke nieuwe wetgeving in te voeren om alle risico's van offshoreaardoliewinning 
te bestrijken en de aansprakelijkheidsregels bij ongevallen met aardolie aan te scherpen;

3. verzoekt de Commissie een uitvoering onderzoek in te stellen naar de 
vergunningsvoorschriften op het gebied van offshorewinning en -exploratie van 
koolwaterstof en, indien noodzakelijk, voorstellen in te dienen voor harmonisatie van 
minimumvoorschriften op EU-niveau;

4. dringt er bij de Commissie op aan om met partners en buurlanden samen te werken om 
een bijzondere regeling in te voeren voor activiteiten in het Arctische gebied, waarbij zeer 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de offshoreactiviteiten in dit zeer kwetsbare en 
unieke milieu wel duurzaam zijn, en of ze echt noodzakelijk zijn;

5. pleit ervoor waar mogelijk als onderdeel van rampenplannen milieueffectbeoordelingen 
uit te voeren (bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van chemische dispergeermiddelen 
als noodmaatregel);

6. betuigt zijn steun aan het voornemen van de Commissie om de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid in die zin te wijzigen dat daar in de toekomst ook milieuschade 
aan mariene wateren onder valt als omschreven in de Kaderrichtlijn mariene strategie 
(Richtlijn 2008/56/EG);

7. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om het mandaat van het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid uit te breiden en daarin niet alleen vaartuigen op te 
nemen, maar ook offshore-installaties;

8. dringt er bij de Commissie op aan in de richtlijn milieuaansprakelijkheid dwingende 
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bepalingen inzake financiële zekerheid op te nemen; wijst in dit verband op de bereidheid 
van de Commissie om zich opnieuw te buigen over de mogelijkheid een eis in te voeren 
voor verplichte financiële zekerheid en om te onderzoeken of de huidige financiële 
plafonds toereikend zijn;

9. verzoekt de Commissie zich te buigen over de kwestie van de aansprakelijkheid in 
verband met de ontmanteling van bestaande boorinstallaties en duidelijk te maken, zo 
nodig door middel van wetgeving, dat exploitanten verantwoordelijk zijn voor de veilige 
verwijdering van deze installaties en aansprakelijk zijn voor alle eventuele milieuschade 
als gevolg van de ontmanteling of voor milieuschade veroorzaakt door een boorlocatie na 
de ontmanteling;

10. verzoekt de Commissie om een herziening van de huidige wetgeving uit hoofde waarvan 
de houders van vergunningen voor offshoreaardoliewinning installaties kunnen verhuren 
aan derden, zodat de aansprakelijkheid voor slachtoffers en milieuschade als gevolg van 
ongevallen en rampen op offshorebooreilanden later in civielrechtelijke procedures 
gemakkelijker kan worden vastgesteld;

11. dringt er bij de lidstaten op aan om bij eventuele maatregelen aandacht te schenken aan de 
bijzondere situatie van kleine en middelgrote exploitanten; dringt er in dit verband op aan 
dat kleine en middelgrote exploitanten verplicht worden een 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of zich aan te sluiten bij een gezamenlijk 
aansprakelijkheidsfonds.
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