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Schriftelijke verklaring, ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van 
het Parlement, over de verenigbaarheid van oliewinning met de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water1

1. Oliewinning brengt grote risico's met zich mee en heeft enorme gevolgen voor het milieu, 
met name de flora en fauna. 

2. Als gevolg van de boorvloeistoffen die voor olieboringen worden gebruikt, raken de 
bodem en waterhoudende grondlagen vervuild. Bovendien kunnen verlaten oliebronnen, 
zuivering van afvalwater van olievelden, verontreinigde oppervlaktewateren en olieslib 
allemaal leiden tot ernstige waterverontreiniging. 

3. Alle oliewinningsoperaties in Europa moeten voldoen aan de hoogst mogelijke normen op 
het gebied van milieubescherming, gezondheid en veiligheid overeenkomstig 
artikel 191 VWEU, waarin wordt gesteld dat "de Unie in haar milieubeleid streeft naar een 
hoog niveau van bescherming" en dat het beleid "berust op het voorzorgsbeginsel en het 
beginsel van preventief handelen".

4. De Commissie wordt derhalve verzocht om alle noodzakelijk stappen te nemen om het 
effect van oliewinning en olie-exploratie op de menselijke gezondheid en het milieu te 
monitoren en te beoordelen, met name het effect van oliewinning binnen de Unie op de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


