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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet i medlemsstaterne på grund af dets 

skønsmæssige beføjelser ikke har været koordineret og har manglet harmonisering og 

effektivitet, hvilket har ført til mangelfuld gennemførelse, betydelig forskel på antallet af 

sager blandt medlemsstaterne og ulige vilkår for operatører; 

2. opfordrer til, at miljøansvarsdirektivet revideres hurtigst muligt; 

3. opfordrer i forbindelse med en revision af miljøansvarsdirektivet til større klarhed i 

definitionen af "miljøskade" i artikel 2, stk. 1, særligt med hensyn til kriterierne for at 

fastslå negativ påvirkning af beskyttede arter og naturtyper (bilag I) og med hensyn til 

risiko for skade på jord og vand (artikel 2, stk. 1); opfordrer til en omdefinering, således at 

de omfatter alle skader på miljøet; 

4. opfordrer yderligere Kommissionen til at medtage "økosystemer" i definitionen af 

"miljøskade" og "naturressource" i artikel 2; 

5. bemærker, at nogle enkelte medlemsstater tilsyneladende anvender miljøansvarsdirektivet 

relativt hyppigt på miljøskadehændelser, mens andre tilsyneladende anvender national 

lovgivning på miljøskadehændelser i stedet for miljøansvarsdirektivet; 

6.  glæder sig over Kommissionens indsats for at vurdere og afhjælpe manglerne ved 

gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet i medlemsstaterne; 

7. glæder sig over udviklingen af det flerårige arbejdsprogram for miljøansvarsdirektivet for 

perioden 2017-2020; 

8. minder om erfaringerne med gennemførelsen af de aktuelle finansielle 

sikkerhedsstillelser, der har vist udfordringer med at sikre operatørers ansvar for 

miljøskade, og er bekymret over de tilfælde, hvor operatørerne ikke har været i stand til at 

bære omkostningerne for afhjælpning af miljøskader; 

9. minder om, at operatørernes manglende forpligtelse til finansiel sikkerhedsstillelse hvad 

angår miljøansvar kan hindre fuld godtgørelse af omkostningerne i tilfælde af en alvorlig 

hændelse; 

10. opfordrer til, at alle operatører, der har gavn af udførelsen af aktiviteter, også er ansvarlige 

for enhver miljøskade eller forurening, som disse aktiviteter forårsager; 

11. mener, at rammebestemmelserne om miljøansvar i artikel 1 bør udvides til at omfatte 

miljømæssig genopretning og økologisk genopretning til den hidtidige tilstand, efter at de 

erhvervsmæssige aktiviteter er ophørt, selv når miljøskaden er forårsaget af aktiviteter 

eller emissioner, der udtrykkeligt er godkendt af de kompetente myndigheder; 

12. bemærker, at der er aktiviteter med potentielle negative indvirkninger på biodiversiteten 

og miljøet såsom transport af farlige stoffer gennem rørledninger, minedrift og 

introduktion af invasive fremmede arter, som i øjeblikket ikke er omfattet af kravet om 
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objektivt ansvar; bemærker, at særligt hvad angår skade på biodiversiteten omfatter 

aktiviteterne i bilag III ikke i tilstrækkelig grad sektorer, som potentielt kunne medføre 

skade; 

13. mener i forbindelse med revisionen af miljøansvarsdirektivet, at det bør være en prioritet 

at udvide det objektive ansvar for alle miljøskader med betydelige skadelige virkninger til 

at omfatte aktiviteter, der ikke er nævnt i bilag III, med henblik på at forbedre 

effektiviteten af lovgivningen i forbindelse med gennemførelsen af princippet om, at 

forureneren betaler, og give operatører et incitament til at styre risikoen ved deres 

aktiviteter; 

14. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af miljøansvarsdirektivet at 

udvide direktivets anvendelsesområde og også at indføre ansvar for skade på menneskers 

sundhed og miljøet, f.eks. luft eller vådområder; mener, at dette ville strømline 

miljøansvarsdirektivet med anden EU-lovgivning om beskyttelse af menneskers sundhed 

og miljøet og gøre det lettere at føje bestemmelser til miljøansvarsdirektivet, f.eks. 

medtagelse af kravet om at gennemføre forebyggende foranstaltninger og afhjælpende 

hasteforanstaltninger, enten i selve direktivet eller i den nationale 

gennemførelseslovgivning; 

15. opfordrer Kommissionen til at sikre, at miljøansvarsdirektivet finder anvendelse på 

miljøskade, der forvoldes ved udøvelsen af enhver erhvervsaktivitet, og sikre objektivt 

producentansvar; 

16. opfordrer Kommissionen til i den næste revision af miljøansvarsdirektivet at inkludere 

skader for menneskers sundhed og miljøet, som forårsages af luftforurening fra biler i 

strid med EU-lovgivningen om bilers emissioner, da dette kan føre til flere forebyggende 

foranstaltninger og større forsigtighed; 

17. opfordrer endvidere til at fjerne mulighederne for at give ansvarsfrihed på grundlag af en 

tilladelse eller på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden med henblik på at 

skabe lige vilkår og fremme princippet om, at forureneren betaler, og samtidig forbedre 

effektiviteten af lovgivningen; 

18. henstiller, at muligheden for at kræve subsidiært statsansvar gøres obligatorisk for at sikre 

en effektiv og proaktiv gennemførelse af lovgivningen; 

19. mener, at i betragtning af relevansen og de eventuelle konsekvenser af industrirelaterede 

katastrofer og risikoen for menneskers sundhed, det naturlige miljø og ejendom skal der 

træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at give EU-borgerne et sikkert og solidt 

katastrofeforebyggelses- og styringssystem baseret på risikodeling, industrivirksomheders 

øgede ansvar og princippet om, at forureneren betaler; 

20. opfordrer Kommissionen i forbindelse med en revision af miljøansvarsdirektivet til at 

overveje, hvorvidt den bør forpligte medlemsstaterne til at indsende rapporter hvert andet 

år vedrørende direktivets anvendelse; 

21. bekræfter i forbindelse med en revision af miljøansvarsdirektivet sin præference for 

finansiel sikkerhed, f.eks. en obligatorisk miljøansvarsforsikring for operatører; opfordrer 

Kommissionen til at udvikle en harmoniseret EU-metode til at beregne maksimale 
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ansvarsgrænser, der tager højde for kendetegnene for hver aktivitet og dens nærområde, 

og til at vurdere muligheden for at supplere dette med en EU-fond eller en 

forsikringsbaseret risikodelingsfacilitet til at dække afhjælpningsomkostninger ud over 

den obligatoriske finansielle sikkerhed i samordning med eventuelle eksisterende 

internationale miljøansvarsfonde; 

22. opfordrer Kommissionen til at oprette en miljøansvarsforsikring, der dækker alle 

operatører i EU, og til at forpligte hver medlemsstat til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre alle operatørers miljøansvar på EU's område; 

23. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at få de relevante økonomiske 

og finansielle aktører til hurtigt at udvikle instrumenter og markeder for finansiel 

sikkerhed, herunder finansielle mekanismer i tilfælde af insolvens, for at gøre det muligt 

for operatørerne at benytte finansiel sikkerhedsstillelse til dækning af deres ansvar; 

24. henleder opmærksomheden på Kommissionens gennemførlighedsundersøgelse af idéen 

med en EU-facilitet for risikodeling ved industrikatastrofer1 og understreger 

nødvendigheden af at gennemføre yderligere undersøgelser og en dybdegående 

gennemførlighedsundersøgelse af de centrale juridiske og finansielle spørgsmål; 

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at miljøansvarsdirektivet på 

passende vis støtter indsatsen for at opfylde målene for EU's fugledirektiv og 

habitatdirektiv; insisterer på, at de myndigheder, der er ansvarlige for miljøinspektioner, 

skal inddrages i gennemførelsen og håndhævelsen af miljøansvarsloven; 

26. mener, at strafferetlige sanktioner er endnu en vigtig præventiv foranstaltning mod 

miljøskade, og noterer sig med beklagelse, at direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 

om strafferetlig beskyttelse af miljøet ikke er ajourført; opfordrer Kommissionen til 

hurtigst muligt at træffe foranstaltninger til at gennemgå direktivets anvendelsesområde, 

således at det omfatter al gældende EU-miljølovgivning; 

27. understreger det presserende behov for at fastsætte EU-lovgivning om 

minimumsstandarder for gennemførelsen af Århuskonventionens søjle om adgang til 

klage og domstolsprøvelse; 

28. gentager sin opfordring til Kommissionen om uden yderligere forsinkelser at fremsætte et 

forslag til miljøinspektioner på EU-plan. 

  

                                                 
1  Undersøgelse af gennemførligheden af at oprette en fond, der skal dække miljøansvar og tab som følge af 

industriulykker, endelig rapport, Europa-Kommissionen, GD ENV, den 17. april 2013. 
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