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– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om ansvar, 

erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter i henhold til artikel 

39 i direktiv 2013/30/EU (COM(2015)0422), 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Liability, 

Compensation and Financial Security for Offshore Accidents in the European Economic 

Area" (Civilretligt ansvar, godtgørelse og finansiel sikkerhed for offshore uheld i Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), der ledsagede Kommissionens rapport 

herom (SWD(2015)0167), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 

om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af 

direktiv 2004/35/EF1(offshoresikkerhedsdirektivet), 

– der henviser til den konsekvensanalyse, der ledsager dokumentet "Forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og 

gasprospektering, -efterforskning og -produktion", (SEC(2011)1293), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 

2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 

om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader3 

(miljøansvarsdirektivet), 

– der henviser til de gældende internationale og regionale regler om erstatningskrav i 

forbindelse med et olie- eller gasuheld offshore og navnlig den internationale 

konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening 

                                                 
1  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66. 
2  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28. 
3  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56. 



 

 

(ansvarskonventionen) af 27. november 1992, den internationale konvention om 

oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 

(fondskonventionen) af 27. november 1992, den internationale konvention om 

civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie 

(bunkeroliekonventionen) af 23. marts 2001, den nordiske miljøbeskyttelseskonvention 

mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige og offshoreprotokollen til 

Barcelonakonventionen om beskyttelse af havmiljø og kystområder i Middelhavet 

(offshoreprotokollen), 

– der henviser til EU-Domstolens dom af 13. september 20051, 

– der henviser til artikel 83, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. 

december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning af Bruxelles I-

forordningen)2, 

– der henviser til konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område3 

(Luganokonventionen fra 2007), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 

2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt4 (Rom II-forordningen), 

– der henviser til den endelige rapport udarbejdet for Kommissionen af 

konsulentvirksomheden BIO by Deloitte om civilretligt ansvar, finansiel sikkerhed og 

erstatningskrav i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter i Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde5, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2011 om håndtering af sikkerheden i 

forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore6, 

– der henviser til Deepwater Horizon-katastrofen i april 2010 i Den Mexicanske Golf, 

– der henviser til hændelserne i forbindelse med Castor-platformen ud for de spanske 

provinser Castellóns og Tarragonas kyster, som omfatter 500 jordskælv, der har berørt 

tusinder af europæiske borgere direkte, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0308/2016), 

                                                 
1  Sag C-176/03, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2005:542. 
2  EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1. 
3  EUT L 339 af 21.12.2007, s. 3. 
4  EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40. 
5  BIO by Deloitte (2014), "Civil liability, financial security and compensation claims for offshore 

oil and gas activities in the European Economic Area", endelig rapport udarbejdet for Europa-
Kommissionen – GD for Energi. 

6  EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 43. 



 

 

A. der henviser til, at artikel 194 i TEUF udtrykkeligt værner om medlemsstaternes ret til 

at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af deres energiressourcer og samtidig 

respekterer hensynet til solidaritet og miljøbeskyttelse; 

B. der henviser til, at egne olie- og gaskilder kan bidrage væsentligt til Europas nuværende 

energibehov og er særlig vigtige for energisikkerheden og energidiversiteten; 

C. der henviser til, at offshore olie- og gasaktiviteter i stigende grad finder sted under 

stadig mere ekstreme forhold og potentielt kan få omfattende og katastrofale følger for 

miljøet og økonomien i hav- og kystområder; 

D. der henviser til, at selv om olie- og gasproduktionen i Nordsøen har været faldende i de 

seneste år, forventes antallet af offshoreanlæg i Europa at stige i fremtiden, navnlig i 

Middelhavet og Sortehavet; 

E. der henviser til, at ulykker forårsaget af offshore olie- og gasboreplatforme har 

skadelige grænseoverskridende konsekvenser, og at det derfor er nødvendigt og 

forholdsmæssigt, at EU tager skridt til at forebygge og afbøde og forsøge at bekæmpe 

konsekvenserne af sådanne ulykker; 

F. der henviser til, at det er vigtigt at mindes de 167 oliearbejdere, der omkom under 

tragiske omstændigheder i Piper Alpha-ulykken ud for Aberdeens kyst i Skotland den 6. 

juli 1988; 

G. der henviser til, at en række undersøgelser, herunder en fra Europa-Parlamentets 

forskningstjeneste og en fra Det Fælles Forskningscenter, har anslået antallet af 

hændelser i EU's olie- og gassektor til flere tusinde (nærmere bestemt 9 700 mellem 

1990 og 2007); henviser endvidere til den kumulative virkning af disse hændelser, 

herunder dem, som kun er af mindre omfang, har alvorlige og vedvarende følger for 

havmiljøet, og at der bør tages hensyn hertil i direktivet; 

H. der henviser til, at alle EU-tiltag på dette område i henhold til artikel 191 i TEUF skal 

understøttes af et højt beskyttelsesniveau, bl.a. baseret på forsigtighedsprincippet, 

princippet om forebyggende indsats, princippet om, at forureneren betaler, og princippet 

om bæredygtighed; 

I.  henviser til, at der ikke har været nogen større offshoreulykke i EU siden 1988, og 

henviser til at 73 % af olie- og gasproduktionen i EU kommer fra medlemsstater 

omkring Nordsøen, der allerede er kendt for at have verdens bedste 

offshoresikkerhedssystemer; henviser til, at det er vigtigt at understrege, at EU har 

omtrent 68 000 km kystlinje, og at antallet af offshoreanlæg formentlig stiger betydeligt 

i fremtiden, navnlig i Middelhavet og Sortehavet, hvilket bevirker, at det er presserende 

fuldt ud at gennemføre og håndhæve direktiv 2013/30/EU og sikre, at der indføres en 

ordentlig lovramme til at regulere alle offshoreaktiviteter, inden der sker en alvorlig 

ulykke; henviser til, at Unionens politik på miljøområdet i artikel 191 i TEUF skal 

bygge på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats; 

J. der henviser til, at erstatningsreglerne er det vigtigste middel til at gennemføre 

princippet om, at forureneren betaler, idet de sikrer, at virksomhederne holdes 

ansvarlige for eventuelle skader, der forvoldes i forbindelse med de erhvervsmæssige 

aktiviteter, og giver dem et incitament til at træffe forebyggende foranstaltninger, 



 

 

udvikle fremgangsmåder og gennemføre tiltag, der minimerer risikoen for sådanne 

skader; 

K. der henviser til, at selv om offshoresikkerhedsdirektivet gør 

offshorekoncessionshaverne objektivt ansvarlige for forebyggelse og afhjælpning af 

miljøskader som følge af deres aktiviteter (artikel 7 sammenholdt med artikel 38, som 

udvider miljøansvarsdirektivets anvendelsesområde til medlemsstaternes 

kontinentalsokler), har det ikke gjort det muligt at indføre en omfattende EU-ramme for 

erstatningsansvar; 

L. der henviser til, at det er meget vigtigt at have effektive og passende 

erstatningsordninger og ordninger for omgående og passende behandling af 

erstatningskrav for skader, der påføres mennesker, dyr og miljøet som følge af olie- og 

gasaktiviteter offshore, og også at have tilstrækkelige ressourcer til at genoprette vigtige 

økosystemer; 

M. der henviser til, at der ikke foretaget nogen harmonisering ved 

offshoresikkerhedsdirektivet med hensyn til civil skade som følge af offshoreuheld, og 

at de eksisterende internationale regler gør det vanskeligt at gøre civilretlige 

erstatningskrav gældende på tværs af grænserne; 

N. der henviser til, at offshoresikkerhedsdirektivet fastlægger nogle forhåndsbetingelser for 

udstedelse af koncessioner, der skal sikre, at koncessionshaverne aldrig teknisk eller 

finansielt er ude af stand til at håndtere følgerne af deres offshoreaktiviteter, idet det 

også kræves, at medlemsstaterne indfører procedurer for omgående og passende 

behandling af erstatningskrav, herunder for grænseoverskridende hændelser, og 

fremmer anvendelsen af bæredygtige finansielle instrumenter (artikel 4); 

1. glæder sig over vedtagelsen af offshoresikkerhedsdirektivet 2013/30/EU, som supplerer 

miljøansvarsdirektivet 2004/35/EF og direktivet om miljøkonsekvensvurdering 

2011/92/EU, samt Rådets ratifikation af offshoreprotokollen til Barcelonakonventionen 

som de første skridt til beskyttelse af miljøet, menneskelige aktiviteter og arbejdstageres 

sikkerhed; opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har gennemført de ovennævnte 

direktiver i deres nationale lovgivning, til hurtigst muligt at gøre dette; opfordrer 

ligeledes medlemsstaterne til at sikre, at de kompetente myndighed er uafhængige, som 

krævet i henhold til offshoresikkerhedsdirektivets artikel 8, og opfordrer Kommissionen 

til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indføre yderligere harmoniserede 

bestemmelser om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed med henblik på at forebygge 

yderligere ulykker med grænseoverskridende konsekvenser; 

2. beklager, at hændelser i henhold til offshoresikkerhedsdirektivet og 

miljøansvarsdirektivet kun defineres som "alvorlige", hvis de medfører dødsfald eller 

alvorlige kvæstelser, uden at der på nogen måde henvises til konsekvenserne for 

miljøet; understreger, at selv om den ikke medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, 

kan en hændelse have en betydelig indvirkning på miljøet i kraft af dens omfang, eller 

fordi den rammer eksempelvis beskyttede områder, beskyttede arter eller særligt sårbare 

habitater; 

3. understreger, at en effektiv anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, i 

forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter ikke alene bør omfatte udgifterne til 

forebyggelse og afhjælpning af miljøskader – som det nu i et vist omfang er opnået via 



 

 

offshoresikkerhedsdirektivet og miljøansvarsdirektivet – men også udgifterne til 

dækning af traditionelle erstatningskrav, i overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet og princippet om bæredygtig udvikling; opfordrer derfor 

Kommissionen til at overveje at etablere en lovgivningsmæssig erstatningsmekanisme 

for offshoreulykker i lighed med den, der er fastsat i lov om olieaktiviteter i Norge, i det 

mindste for de sektorer, som kan blive hårdt ramt, såsom fiskeri og turisme i 

kystområder samt andre sektorer i den blå økonomi; anbefaler i denne forbindelse, at 

misbrug eller hændelser, der opstår som følge af aktiviteter udført af virksomheder, bør 

vurderes kvalitativt og kvantitativt, således at de omfatter alle de sekundære virkninger 

for lokalsamfundene; understreger med hensyn til miljøansvar også forskellene og 

manglerne i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen af miljøansvarsdirektivet, 

som også er beskrevet i Kommissionens anden rapport om gennemførelsen; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at miljøansvarsdirektivet gennemføres på en effektiv måde, 

og at ansvaret for miljøskader som følge af offshoreuheld gælder i et passende omfang i 

hele EU; 

4. beklager i denne forbindelse, at offshoresikkerhedsdirektivet ikke beskæftiger sig med 

ansvaret for direkte eller indirekte civil skade for fysiske eller juridiske personer, det 

være sig personskade, tingskade eller økonomisk tab; 

5. beklager ligeledes, at det civilretlige ansvar behandles meget forskelligt fra den ene 

medlemsstat til den anden; understreger, at der i mange medlemsstaterne med offshore- 

og gasaktiviteter ikke gælder noget ansvar for de fleste krav fra tredjemand  om 

erstatning for traditionelle skader som følge af en ulykke, at der i langt størstedelen af 

medlemsstaterne ikke findes nogen ordning for udbetaling af erstatning, og at det i 

mange medlemsstater ikke er sikret, at operatørerne eller ansvarlige personer har 

tilstrækkelige finansielle aktiver til at imødekomme erstatningskrav; understreger 

endvidere, at der ofte er usikkerhed om, hvordan medlemsstaternes retssystemer vil 

håndtere de mange forskelligartede civile erstatningskrav, der kan udspringe af offshore 

olie- og gasuheld; mener derfor, at der er behov for en europæisk ramme, som bør være 

baseret på lovgivningen i de medlemsstater, der er nået længst, som ikke kun bør 

omfatte personskade og tingskade, men også rent økonomiske tab, og som bør sikre 

effektive erstatningsordninger for de skadelidte og for de sektorer, som kan blive hårdt 

ramt (f.eks. fiskeri og kystturisme); opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 

vurdere, om en horisontal europæisk ramme for kollektive søgsmål vil være en mulig 

løsning, og til at være særlig opmærksom herpå ved udarbejdelsen af rapporten om 

gennemførelsen af offshoresikkerhedsdirektivet; 

6. understreger i denne sammenhæng, at kompenserende og afhjælpende erstatningskrav 

for traditionelle skader vanskeliggøres yderligere af civile retsplejeregler om 

forældelsesfrister, finansielle omkostninger, manglende mulighed for søgsmål i 

almenhedens interesse og masseerstatningssøgsmål og af bestemmelser om bevisførelse, 

der er meget forskellige fra den ene medlemsstat til den anden; 

7. henleder opmærksomheden på, at erstatningsreglerne skal kunne håndtere 

grænseoverskridende krav effektivt, hurtigt, inden for en rimelig tidsramme og uden 

forskelsbehandling af personer fra forskellige EØS-lande; anbefaler, at de kommer til at 

omfatte både primær og sekundær skade i alle de berørte områder, da sådanne 

hændelser berører store områder og kan have konsekvenser på lang sigt; understreger 

nødvendigheden af, at de nabolande, der ikke er medlem af EØS, overholder 

folkeretten; 



 

 

8. er af den opfattelse, at der bør indføres regler om objektivt civilretligt ansvar for 

offshoreulykker for at lette domstolsadgangen for ofre (både juridiske og fysiske 

personer) for offshoreulykker, idet dette kan udgøre et incitament for 

offshoreoperatøren til behørigt at håndtere risiciene i forbindelse med aktiviteterne; 

mener, at finansielle lofter for erstatningsansvar bør undgås; 

9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage hensyn til den særlige situation 

for arbejdstagere og ansatte i offshore olie- og gasindustrien, navnlig i små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er); påpeger, at offshore olie- og gasuheld kan have 

særligt alvorlige konsekvenser for fiskeri- og turistbranchen og for andre brancher, der 

er afhængige af det fælles havmiljøs gode tilstand for at kunne udøve deres virksomhed, 

da disse brancher, der omfatter mange SMV'er, risikerer at lide et betydeligt økonomisk 

tab i tilfælde af et større offshoreuheld; 

10. understreger derfor, at det er af allerstørste betydning at få ajourført de eksisterende 

erstatningsordninger i medlemsstaterne for at sikre, at hvis der sker et uheld i et af deres 

farvande, vil det ikke få negative konsekvenser for de fremtidige offshore olie- og 

gasaktiviteter i det pågældende land eller i EU som helhed, hvis uheldet skulle ske i et 

område, som i høj grad er afhængigt af turismen som indtægtskilde; opfordrer derfor 

Kommissionen til at genoverveje behovet for at indføre fælles EU-standarder for 

afhjælpende og kompenserende erstatningssystemer; 

11. understreger behovet for at medtage ofre for følgeskader i forbindelse med planlægning, 

undersøgelser og drift af offshoreanlæg såvel som de ofre, der sandsynligvis vil være 

berettiget til den omhandlede erstatning; 

12.  noterer sig, at Kommissionen agter at iværksætte systematisk indsamling af data 

gennem Den Europæiske Unions Myndighedsgruppe for Offshore Olie- og 

Gasaktiviteter for at foretage en mere omfattende analyse af effektiviteten og omfanget 

af de nationale bestemmelser om erstatningsansvar; 

13. understreger nødvendigheden af, at Kommissionen regelmæssigt kontrollerer, at de 

nationale retssystemer og virksomhederne er i overensstemmelse med de relevante 

ansvars- og erstatningsbestemmelser i offshoresikkerhedsdirektivet, herunder gennem 

kontrol af offshorevirksomhedernes regnskaber, og griber ind, hvis det ikke er tilfældet, 

med henblik på at forebygge alvorlige uheld og begrænse deres konsekvenser for 

mennesker og miljøet; foreslår, at der etableres en fælles ordning på europæisk plan for 

håndtering af hændelser og misbrug; 

14. understreger, at der skal findes en balance mellem hurtig erstatning til de skadelidte og 

forebyggelse af udbetaling af uberettigede krav (også kendt som "sluseport"-problemet) 

ved at skabe større sikkerhed omkring det finansielle ansvar for mange 

offshorevirksomheder og undgå langvarige og dyre retssager ved domstolene; 

15. beklager, at ingen medlemsstater udtrykkeligt fastsætter en bred vifte af finansielle 

sikkerhedsinstrumenter vedrørende erstatning for traditionelle skader som følge af 

offshore olie- og gasuheld; understreger i denne forbindelse, at en overdreven 

afhængighed af forsikring vil kunne resultere i et lukket marked for finansielle 

sikkerhedsinstrumenter med det deraf følgende potentiale for manglende konkurrence 

og øgede omkostninger; 



 

 

16. beklager den manglende udbredelse af finansielle sikkerhedsinstrumenter i EU til 

dækning af skader forårsaget af de dyreste offshoreulykker; bemærker, at en af 

årsagerne kan være, at erstatningsansvarets omfang medfører, at disse instrumenter ikke 

er nødvendige i visse medlemsstater; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at forelægge detaljerede oplysninger om udbredelsen af 

finansielle instrumenter og tilstrækkelig dækning for offshoreulykker, herunder de 

dyreste; 

18. mener, at alle tilfælde af bevist erstatningsansvar samt enkelthederne ved de anvendte 

sanktioner bør offentliggøres for at skabe åbenhed for alle om den reelle omkostning 

ved miljøskader; 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle 

finansielle sikkerhedsinstrumenter vedrørende erstatning for traditionelle skader som 

følge af hændelser i forbindelse med generelle offshore olie- og gasaktiviteter eller 

offshore olie- og gastransport, herunder i tilfælde af insolvens; mener, at dette kan 

begrænse eksternaliseringen af operatørernes ansvar for forurening som følge af uheld 

til statskassen, som ellers vil skulle bære udgifterne til erstatninger, hvis reglerne 

forbliver uændrede; mener, at det i denne forbindelse også kan vurderes, om der skal 

oprettes en fond baseret på gebyrer, der betales af offshoreindustrien; 

20. er af den opfattelse, at det skal analyseres, i hvilken udstrækning indførelse af et 

strafferetligt ansvar på EU-plan vil give en ekstra afskrækkende virkning ud over de 

civilretlige sanktioner, hvilket vil føre til bedre miljøbeskyttelse og overholdelse af 

sikkerhedsforanstaltningerne; glæder sig derfor over EU's indførelse af direktivet om 

miljøkriminalitet 2008/99/EF, der harmoniserer de strafferetlige sanktioner for visse 

overtrædelser af EU's miljølovgivning; beklager imidlertid, at anvendelsesområdet for 

direktivet om miljøkriminalitet ikke dækker alle aktiviteterne i 

offshoresikkerhedsdirektivet; beklager også, at definitionerne af strafbare handlinger og 

af minimumssanktioner for brud på offshoresikkerheden ikke er harmoniseret i EU; 

opfordrer Kommissionen til at tilføje større olieuheld til anvendelsesområdet for 

direktivet om miljøkriminalitet og til at forelægge Parlamentet sin første rapport om  

gennemførelsen af offshoresikkerhedsdirektivet rettidigt og senest den 19. juli 2019; 

21. opfordrer Kommissionen til at udarbejde de undersøgelser, der er nødvendige for at 

vurdere den økonomiske risiko, som de enkelte medlemsstater og deres kystområder 

kan blive udsat for, idet der tages hensyn til de økonomiske sektorer, de enkelte 

regioner er orienteret mod, graden af koncentration af offshore olie- og gasaktiviteter i 

bestemte områder, driftsbetingelserne, klimatiske faktorer som f.eks. havstrømme og 

vinde og de gældende miljømæssige standarder; anbefaler derfor, at der indføres 

beskyttelsesmekanismer og sikkerhedsperimetre i forbindelse med indstilling af 

aktiviteter, og glæder sig over, at sektoren har udviklet fire brønddæksler (well capping 

stacks), som kan begrænse olieudslippet i tilfælde af en ulykke; 

22. opfordrer til en skræddersyet arktisk miljøkonsekvensvurdering af alle aktiviteter, der 

finder sted i den arktiske region, hvor økosystemerne er særlig sårbare og tæt forbundet 

til den globale biosfære; 

23. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at overveje muligheden for at indføre 

yderligere foranstaltninger, som effektivt vil beskytte offshore olie- og gasaktiviteterne, 



 

 

inden der sker en alvorlig ulykke; 

24. opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at 

undersøge muligheden for en international løsning i betragtning af, at mange olie- og 

gasvirksomheder med aktiviteter i EU er aktive i hele verden, og at en global løsning vil 

sikre lige vilkår på globalt plan ved at styrke kontrollen med udvindingsvirksomhederne 

uden for EU's grænser; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at ratificere Parisaftalen 

om klimaændringer fra december 2015; 

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 


