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MOTIVERING 

1. BAKGRUND 

Motiv och syfte 

Sökande efter och produktion av olja och gas sk er allt of tare till sjö ss, även i kom plexa 
geografiska och geologiska m iljöer, såsom  djuphavsmiljö. Skalan och de utm ärkande 
egenskaperna för senare tiders olje- och gasolyckor till sjöss1 och händelser som kunde ha lett 
till olyckor2 som rapporteras i världen, i nbegripande unionen, kräver handling. De blottlägger 
skillnaden m ellan verksam heternas ökan de kom plexitet och  bris terna i råd ande 
riskhanteringspraxis. B land enskilda före tag rapporteras stora sk illnader vad gäller 
säkerhetsagerande och attityder. Vidare har incidenterna belyst utm aningarna som  
tillsynsmyndigheterna möter när det gäller att sä kerställa en nöjaktig tillsyn av verksam heter 
till sjöss, och en avsaknad av transparens oc h informationsutbyte avseende offshoreindustrins 
säkerhetsagerande.  

I Europa produceras den m esta oljan och gase n till hav s. En allvarlig o lycka vid n ågon av 
Europas anläggningar till havs komm er sannolikt att innebära materiella förluster, skador på 
miljön, ekonomin, lokala orter och sam hället, medan arbetstagarna kan riskera sina liv och 
hälsa. Sannolikheten för en allvarlig olycka i unionens farvatten måste minskas.  

Studier, samråd med berörda parter och riskan alyser som utförts sedan 2010 har identifierat 
unionens främsta problem som: 

1. Risken för att en s törre olje- eller gasolycka sker till havs i unionens farvatten är avsevärd 
och den befintliga frag menterade lagstiftn ingen och olika praxis ino m tillsyn smyndigheter 
och industrin ger inte de nödvändiga förutsät tningarna för att uppnå alla m inskningar av 
riskerna inom unionen som är möjliga. 

2. Det befintliga lagstiftningsramverket oc h verksam hetsarrangemangen ger inte de 
nödvändiga förutsättningarna för ett så effektivt svar som möjligt på akuta olyckor oavsett var 
de inträffar i unionens farvatten, och ansvar sskyldigheten för sane ring och konventionella 
skadeståndsanspråk är inte helt klarlagt. 

Därför är de allmänna syftena med detta förslag att (i) m inska riskerna för en allvarlig olycka 
i unionens farvatten, och (ii) att begränsa följderna om en olycka ändå skulle inträffa.  

Allmän bakgrund för ett lagstiftningsinitiativ 

Kommissionen svarade redan förra året på katastrofen i Mexika nska bukten m ed en 
bristanalys av praxis till havs och  lagstif tningsramverket i unionen och det efterföljande 

                                                 
1 Exempel: Deepwater Horizon i USA 2010 (11 döda), Montara i Australien 2009, Usmacinta i Mexiko 

2007 (22 döda) 
2 Såsom olje- o ch gasl äckor, m isslyckanden inom produktionsprocessäkerhet oc h b orrhållsreglering, 

misslyckanden på grund a v felaktig konstruktionsförändring, eft ersatt un derhåll av a vgörande 
säkerhetsaspekter i ett sto rt antal fall. Exempel på nyligen inträffade incidenter: Gullfaks C i maj 2010, 
Gannet F, 2011, båda i Nordsjön. 
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meddelandet "Utmaningen att uppnå en säke r olje- och gasverksam het till havs" 3 (antagen i 
oktober 2010). Den gav en första indikation om åtgärdsområden inom unionen.  

Det finns avsevärda skillnader m ellan och fr agmentering bland m edlemsstaternas lagar och 
praxis gällande verksamheter till havs (t.ex. licensiering, ansvarsbestämmelser, utrustningens 
säkerhetsstandard, of fentlig transp arens och inf ormationsutbyte). Detta återspeg lar den  
faktiska avs aknaden av  interna tionella lagstif tningsinstrument och brister i den tilläm pliga 
unionslagstiftningen.  

Medan vissa m edlemsstater har offshore-tillsynssystem som anse s vara av världsklass, har 
alla utrymme f ör f örbättringar. Det är viktig t att reg leringen av störr e olycksr isker inom 
offshore-industrin måste förbättras till en konsekvent hög standard i hela unionen.  

Baserat på en frekvensanalys av industrins agerande hittills i Europa och dokum enterade 
kostnader för tidigare olyckor spänner m edelvärdet för de årliga ekonom iska förlusterna och 
skadorna från olje- och gasolyckor till havs  i unionen från € 205 m till € 915 m . Detta spann 
används som den empiriska basen för riskbasnivå vid konsekvensanalysen.  

Man uppskattar att de fördelar som tillfaller unionen och medlemsstaterna avsevärt överväger 
kostnaderna för att införa högre standarder. De n större delen av eventuella ytterligare 
kostnader komm er att tas av industrin, vilken  komm er att dra nytta av m inskade risker. 
Erfarenheten visar emellertid att en stabil la gstiftning och tydliga ansvarsförhållanden behövs 
för att åstadkomm a kulturförändringen inom  industrin som  komm er att ge m inskningen av 
risker som denna lagstiftning avser att åstadkomma. 

De allmänna målen som nämndes tidigare har omvandlats till fyra specifika mål: 

1. Att säkerställa en konsekvent användning av bästa praxis för kontroll av större faror 
inom olje- och gasindustrins verksam heter till havs som  kan påverka unionens 
farvatten eller stränder. 

2. Att införa bästa tillsyns praxis i a lla Europeiska rättsskipningsområden med olje- och 
gasverksamheter till havs. 

3. Att stärka unionens beredskap och reak tionsförmåga att hantera nödfall som  kan 
påverka unionens medborgare, ekonomi eller miljö. 

4. Att förbättra och klargöra befintliga ansvarsskyldighets- och skadeståndsbestämmelser 
inom unionen.  

Grundat på komm issionens efterf orskningar och sam råd m ed be rörda parter har praktiska 
åtgärder f ör att nå r esultat tag its f ram. Dessutom  har policya lternativ identif ierats som 
grupperar åtgärderna i olika kom binationer och sätt för genomförande. Dessa policyalternativ 
beskrivs i kapitel 2. 

Gällande unionslagstiftning inom förslagets område 

                                                 
3 KOM (2010) 560 slutlig. 
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Unionen har ingen sektor specifik offshore-lagstift ning för olja och gas, det finns em ellertid 
bredare regelverk inom unionen som , oftast endast delvis, gäller offshore-sektorn. Detta 
förslag kompletterar främst följande delar av unionslagstiftningen: 

i. Miljö ansvar. Miljöansvarsdirektivet (ELD) 2004/35/EG inriktar sig p å ansvaret för 
skador på m iljön även i förbindelse m ed olja och gas till havs. Verksamhetsaktören 
som orsakar betydande m iljöskador på skyddade arter, naturliga liv smiljöer eller 
vatten har ett strikt ansvar att förebygga och åtgärda skadan och bära de fulla  
kostnaderna för den. Detta förslag syftar till att utöka den rådande territoriella  
tillämpligheten f ör EL D som  f ör närva rande är begränsad till kustrem san och 
territorialvattnet av seende vattenskador till att även täcka allt havsvatten inom 
medlemsstaternas jurisdiktion. 

ii. Miljökonsekvensanalys: Direktivet 85/337/E EG4, ändrat genom direktiven 
97/11/EG5, 2003/35/EG6 och 2009/31/EG 7, om bedömningen av effekterna av vissa 
offentliga och privata projekt p å m iljön, har harm oniserat prin ciperna för  
miljökonsekvensanalyser för projekt genom  att införa allm änna m inimikrav. 
Dessutom ä r FN/ECE Esbo-konventione n om m iljökonsekvensbedömning i ett 
gränsöverskridande s ammanhang, vi lket u tgör en del av m iljöregelverket, relevan t 
vad gäller bedömningen av projekt som sannolikt kommer att ha gränsöverskridande 
effekter. Dess tillä mpning är em ellertid ef ter eget skön  f ör vissa 
borrningsverksamheter.  

iii. Avfallslagstiftning: Direktivet 2008/98/EG om avfall (ramverksdirektivet om avfall). 
Detta direktiv gäller fullt ut för oljesp ill, vilket godkänts av Europeiska unionens 
domstol. Således täcks olja som läck er från en offshore-anläggning av EU-
definitionen av avfall, vilket lägger kravet på den föroreningsansvarige att städa upp. 

iv. Hälsa och säkerhet för arbetstagare i arb ete: - Direktiv et 92/91/E EG (vilket 
kompletterar ram verksdirektivet 89/391/ EEG) är den främsta delen av unionens 
lagstiftning som är relevant för att skydda  offshore-arbetstagare och -arbetsm iljön. 
Detta förslag förstärker systemet enligt direktivet 92/91/EEG till att inbegripa, bland 
annat, m iljöbedömning, för att kräva att riskanalysen läm nas in till 
tillsynsmyndigheten för godkännande, för att fastställa ett unde rrättelsesystem för  
borrhålsverksamheter och att kräva oberoende verifiering av avgörande  
riskbegränsande aspekter. 

v. Stora risker: Seveso-direktivet 96/82/EG gäller inte o ffshore-sektorn, men några av 
dess aspekter tjänstgjorde som ett bra övningsexempel för detta förslag. Detta förslag 
går emellertid längre än Seveso, i synnerhet genom  a tt kräva tillsynsmyndighetens  
godkännande av riskbedömning, starkare verifiering av den tekniska och ekonomiska 
förmågan vid licensieringsstadierna elle r nödvändiga förutsättningar för utrym ning 
och räddning av arbetsstyrkan vid en evakuering.  

v. Beviljande av tills tånd för prospekteri ng, undersökning och produktion av kolväten : 
Direktivet 94/22/EG är et t lagligt huvudram verk för att bevilja licenser för  

                                                 
4 EUT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
5 EUT L 73, 14.3. 1997, s. 5. 
6 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17. 
7 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114. 
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undersökning och produktion. Detta förslag ändr ar inte själva dire ktivet men stärker 
kraven på berörda m yndigheter under li censieringsprocessen för att förbättra 
bedömningen av de sökandes tekniska och ekonomiska förmåga.  

vi. Krishantering: Förslaget inför nya krav  på krishantering f ör m edlemsstater och 
industrin, vilka ska kompletteras av befi ntliga unionsbefogenheter både inom  oc h 
utanför unionen. Gem enskapens civilskyddsmekanism (rådets beslut 2007/779/EG), 
övervaknings- och inform ationscentrum (MIC) 8 och Europeiska sjösäkerhetsbyrån 9 
(EMSA) är unionens huvudverktyg för krishant ering. Steg hade redan vidtagits för 
att utöka EMSA:s behörighet att även täcka olyckor vid offshore-anläggningar 
(utanför dess främsta fokus på sjöfart). 

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden 

Denna förordning är förenlig m ed energistrategin för 2020 10, nämligen priorite t 3, delen  
rörande hållbar, stabil och konkurrenskraftig energi i Europa.  

Dessutom är denna f örordning förenlig med unionens m iljölagstiftning och -politik oc h dess 
huvudgrundsatser, såsom  förebyggande och begr änsning av föroreningar och den 
föroreningsansvarige betalar och försiktighetspr inciper. Den är även helt sam stämmig m ed 
havspolitiken, i synnerhet m ålet att ti ll 2020 uppnå god m iljöstatus för havsm iljön 
(ramdirektivet om en marin strategi 2008/56/EG). 

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OM TILLSYN OCH 
KONSEKVENSANALYSER AV POLICYALTERNATIVEN 

Samråd med berörda parter 

Ett offentligt sam råd på nätet utfördes m ellan den 16 m ars och 20 m aj 2011 för att fastställa 
de berörda parternas åsikter om behovet av åtgärder från unionen inom  olika politiska 
områden. 

Kommissionen fick totalt 64 bidr ag, vilka om fattade mer än 350 separata svar från berörda 
parter 

Sammanfattning av svaren och hur de har beaktats 

Samrådet gav ett brett stöd för strängare åtgärd er för förebyggande av och hantering av större 
olyckor till havs, m edlen för att uppnå detta  syfte varierade dock. Nationella m yndigheter i 
Nordsjöregionen kände att föränd ringar på unionsnivå inte bor de ifrågasätta deras nuvarande 
målsättande tillvägagångssä tt vid tillsyn, vilket förslaget fa ktiskt avser att främ ja. Samtidigt 
som de erkände behoven av förbättringar i allm änna ordalag var industr in mest konservativ 
mot föreskrivande förändringar och föredrog tillvägagångssättet m ed m ålsättningar och 
initiativ från industrin. Å andr a sidan var icke-statliga organi sationer och de specialiserade 

                                                 
8 Verksam hetscentrum för civilskyddsmekanismen. 
9 EMSA upprättades efter katastroferna med oljetankrarna Erika (1999) och Prestige (2002) i syfte att 

säkerställa en hög, enhetlig och effektiv nivå för säkerhet, stabilitet, förhindrande av föroreningar och 
insatser vid föroreningar till havs. 

10 SEK (2010) 1346: energi 2020, en strategi för konkurrenskraftig, hållbar och säker energi. 
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företagen (t.ex. klassificeringssällskap) aktiva st när  det gällde att begära ändringar på 
unionsnivå. 

Huvudsynpunkterna var följande. 

Tillstånd 

Licensinnehavare ska hållas ansv ariga för de skador de orsakar. De flesta nationella 
tillsynsmyndigheter och industrie r anser att licensgivningen oc h tillståndsgivningen som  nu 
tillämpas i vissa m edlemsstater är sunda, m en att unionen bör arbeta m ed andra för att 
förbättra deras standarder. De anser att besl ut om godkännande uteslutande bör ligga hos den 
berörda medlemsstaten, men information skulle  kunna delas m ed angränsande stater där det 
finns möjligheter för gränsöverskridande miljöföroreningar. Olika rekommendationer gavs av 
enskilda företag (t.ex. harm onisering och fö renkling av f örfaranden för godkännande och 
åtskiljande av tillsynsmyndigheter för licensg ivning och säkerhet). Några icke-statliga 
organisationer och m edborgare talade för obligat oriska sam råd med e ller sam tycke från en 
angränsande stat i händelse av risk för gränsöverskridande miljöföroreningar. 

Den norm ativa rättsakten förutser en starkare  och riskbaserad analys  av den tekniska och 
ekonomiska förmågan. Den inför även en miljödel i begränsandet och förebyggandet av större 
faror förutom säkerhetsdelen. 

Förebyggande av olyckor 

Industrin behöver utm anas för att göra ännu bä ttre ifrån sig vid förebyggande av stora 
olyckor, sam tidigt som  m an inte ska ri skera en sänkning av standarden för 
olycksförebyggandet där medlemsstater redan har ett starkt offshore-tillsynssystem. Industrin 
hävdar allm änt att den kan förbättra situatione n genom  självreglering och initiativ från 
industrin. Icke-statliga organi sationer och, i olika grad, någr a tillsynsm yndigheter anser att 
befintliga förordningar bör stärkas och utökas till att täcka a ll offshore-verksamhet i unionens 
farvatten.  

Verifiering av efterlevnad och ansvarskyldighet för skador 

En hög grad av efterlevnad m ed stabila och förnuftiga krav är nödvändiga. Medan industrin 
argumenterar att efterlevnad alltid har hög prioritet inom  företag ser m ånga berörda parter ett 
övergripande behov av att anta en starkare säke rhetskultur inom hela industrin. Förordningen 
inriktar sig på efterlevnad och att åstadkomma en tillförlitlig och stark säkerhetskultur. 

Starkare fysiska in spektioner efterlystes av icke-statliga orga nisationer och några 
klassificeringssällskap. Nationella tillsyn smyndigheter och  industrin  motsatte sig detta i 
allmänhet u nder åbe ropande av m öjliga r esursbrister elle r r isker f ör att des tabilisera d e 
nuvarande systemen. Krav på oberoende verifiering av tredje part fick visst stöd av de senare 
två grupperna.  

En utökning av ramen för miljöansvaret gynnades mest av icke-statliga organisationer, medan 
tillsynsmyndigheterna och industrin inte into g några tydliga ståndpunkter... Industrin och 
försäkringsgivarna tenderade att m otsätta sig förändringar såsom obligatorisk försäkring utan 
ett tak för den internationell a ansvarskyldigheten m edan de icke-statliga organisationerna 
eftertryckligen krävde det. 

Transparens, informationsutbyte och bästa praxis 
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De icke-statliga organisationerna men även in dustrin och tillsynsm yndigheterna ansåg att en 
högre grad av transparens skulle ge industrin och de offentliga myndigheterna möjligheten att 
visa att olje- och gasverksam het till havs ha nteras och regleras ko rrekt. Alla n ationella 
myndigheter bör arbeta nära ti llsammans, och utgå från det goda föredöm et som North Sea 
Offshore Authorities Forum  (NSOAF) och Eur opeiska unionens NSOAF-grupps infor mella 
möten utgör. 

Krishantering  

Huvudansvaret för beredskapen har aktören och den berörda m edlemsstaten, m en 
effektiviteten och dugligheten vad beträffar förm ågan till beredskap för oljesp ill som finns i 
Europa kan ytterligare ökas genom sa marbete oc h utbyte av expertis och andra tillgångar. 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån har en roll inom upprensning om den efterfrågas via 
gemenskapens civilskyddsmekanism av de berörda medlemsstaterna. 

Internationella verksamheter 

Unionsbaserade företag bör sträva efter, och fö rväntas, att f ölja de politiska str ategierna som 
sammanfattas i denna förordning och bör inte sänka standarderna när de är verksamma  
utanför unionen  

Extern experthjälp 

Engagemanget med berörda parter internationellt och inom unionen (offshore-industrin, icke-
statliga org anisationer) och m edlemsstater s om represe nterar, har  tillsyn över eller  
administrerar offshore-sektorn började i apr il 2010, vilket utm ynnade i m eddelandet från 
oktober 2010.  

Både de skrif tliga och mötesbaser ade sam råden m ed berörda parter har utökats y tterligare 
sedan dess. Förutom de offentliga samråden har nationella tillsyns-/övervakningsmyndigheter 
träffats vid åtta tillf ällen som  komm issionen och NSOAF stått för gem ensamt. Offshore-
säkerheten har även lyf ts fram på mötena fö r Berlinforumet för arbetsgruppen för inhem ska 
fossila brän slen11. Dessutom  har ett antal m öten hållits m ed inte rnationella o ch na tionella 
industrisällskap, enskilda fö retag, icke-statliga orga nisationer och oberoende 
verifieringsföretag och försäkringsgivare. Vi dare har komm issionen regelbundet närvarat vid 
nationella (t.ex. den rådgörande gruppen för fö rebyggande och krishantering av oljespill i 
Storbritannien) och internatione lla initiativ (t.ex. GMEP-arb etsgruppen i G-20). Dessa m öten 
har hållits fram till idag. På liknande sätt har andra kommissionsavdelningar (t.ex. GFC) med 
relevant överförbar erfarenhet och expertis rå dfrågats regelbundet. Tv å nationella experter 
anlitades av komm issionen från nationella offshore-säkerhetsmyndigheter. Experternas 
utlåtanden har beaktats helt vid utformningen av denna förordning.  

Politiska alternativ och analys av deras konsekvenser 

Särskilda p olitiska a lternativ här rör f rån de allmänna och specifika syftena som  beskrivs i  
kapitel 1. Följande f yra politisk a syf ten f inns, f örutom basnivåa lternativet att in get göra 
(alternativ 0). 

                                                 
11 Berlin-forumet (alias fo rumet fö r fossila b ränslen) är ett årlig t möte mellan b erörda p arter som 

sammankallas av  ko mmissionen. Mellan  de år liga p lenarmötena h åller tr e ar betsgrupper r egelbundna 
möten för att diskutera aktuella ämnen. 
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Alternativ 0 skulle bevara status quo.  

Det medför ingen ytterligare kostnad eller konsekvens för basnivåns kostnadsom råde € 205-
915 m. 

Alternativ 1 ("Nordsjö  bas") ä r ba snivån f ör e tt m eningsfullt un ionsingripande. Det inf ör 
rapporten om stora risker (MHR) i unionsla gstiftningen baserat på säkerhets- och 
hälsohandlingen som erfordras enligt direktivet 92/91/EG m en går längre genom att kräva att 
tillsynsmyndigheten ska vara nöjd m ed den inna n verksamheten påbörjas. E tt system  m ed 
inspektioner och sanktioner skulle krävas för att underbygga åtgärderna som beskrivs i MHR. 
Alternativ 1 skulle verkställas genom ny lagstiftning.  

Alternativ 1 inför ytterligare verksa mhetskostnader för industrin på ca  € 36 m/år och en 
minskning av riskerna uttryckta i förhål lande till basnivåns kostnader på ca € 7 – 30 m/år, i 
medeltal en 3 % minskning av basnivåns risker.  

Alternativ 1+ ("Nordsjö +") gå r längre genom att inf öra icke-bindande lagliga rik tlinjer för 
att skärpa bedömningen av den tekniska förmågan hos sökande av licenser för olja och gas till 
havs, krishanteringsplaner och krishanteringsförfaranden, att utveckla förenliga nationella och 
industriägda beredskapsegendomar och göra de m tillgängliga för andra länder vid behov och  
att klargöra ramen för miljöbestämmelser gällande aktörernas ansvar (t.ex. tillämpligheten för 
avfallslagstiftningen) avseende olje- och ga solyckan till havs. Unionen skulle föreslå 
unionsbaserade företag frivilliga överenskomm elser om  att använda EU -standarder utanför 
EU:s vatten.  

Alternativ 1 + inf ör ytte rligare ve rksamhetskostnader för medlem sstaterna på ca  € 3 m och 
efterlevnadskostnader för industrin (kum ulativa m ed alternativ 1) på ca € 52 m. Den 
kumulativa effekten av a lternativen 1 och 1+ är € 25 - € 109 m/år, en 12 % minskning i 
medeltal av basnivåns risk.  

Alternativ 2 ("Bästa unionspraxis") vidareutveckla r ref ormerna i alte rnativ 1 + i e tt 
omfattande paket. Vedertagen gl obal bästa praxis vid riskbegrän sning för sto ra risker skulle 
bli obligatorisk, och miljöriskanalys skulle inbegripas i MHR. Bästa tillsynsmyndighetspraxis 
och erforderliga organisationsstandarder sku lle även införas i arrang emang för berörd a 
nationella myndigheter. Denna holistiska riskanal ys för säkerhet och m iljö skulle integrera 
krisberedskap och hantering av  krisinventarier i lagstiftni ngen. En unionsövergripande grupp 
av offshore-myndigheter skulle upprättas och direktiven för licensgivning och ELD förstärkas 
med föreskrifter.  

Alternativ 2 inför kumulativa verksamhetskostnader för industrin på ca € 122 m (från € 52 m) 
och ca € 12-18 m (från € 3 m ) för medlemsstaterna, plus administrativa engångskostnader på 
ca € 18 - € 44 m. Kostnaderna för kommissionen för att upprätta och driva EUOAG skulle bli 
ca € 1 m. De ytterligare åtgärderna m inskar basnivåns riskkostnader m ed mellan € 103 - 455 
m/år - en 50 % minskning av basnivåns risk.  

Alternativ 3 ("EU-byrå") förstärker ytterligare konsekvens en av alternativ 2 genom att 
införa en unionsbyrå f ör att institu tionalisera och därigenom sa mmanställa reformerna som 
uppnås m ed alternativ 2. Den skulle utföra inspektioner och undersökningar, övervaka och 
driva igenom  konsekve ns vad gäller agerande, utveckla en interven tionsförmåga och bistå 
kapacitetsuppbyggnad i intilliggande länder utanför unionen.  
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Alternativ 3 inför kumulativa årliga verksamhetskostnader för kommissionen på ca € 35 m/år 
(från €1 m) och inledande engångskostnader på € 18 - 44 m plus € 10-ta ls miljoner för inköp 
av nödvändig fast beredskapsegendom . Det sku lle inte bli några ytterligare kostnader för 
industrin.  

Alternativen jämförs med avseende på i vilken utsträckning de tar upp åtgärderna i tabell 1 

Nr Åtgärd 

 

Alternat
iv 

0 

Alternat
iv 

1 

Alternat
iv 

1+ 

Alternat
iv 

2 

Alternat
iv 

3 

1 Detaljerad verifiering av  den m öjliga ak törens tekn iska 
förmåga 0  0 G  L Unionen 

2 Fastställa reg elbundna in spektioner o ch ett 
sanktionssystem 0 L L L Unionen 

3 Inlämnande av fo rmella säkerhe tsanalyser f ör 
godkännande av tillsynsmyndigheten 0 L L L Unionen 

4 Utökning av  MHR till en  v ittomfattande 
riskhanteringsmodell 0 0 0 L L 

5 Utöka unionens praxis till utomeuropeiska verksamheter 0 0 G G Unionen 

6 Upprätta en behörig myndighet 0 0 0 L Unionen 

7 Skapa en plattform för lagstiftningsdialog 0 0 0 L Unionen 

8 Vittomfattande informationsutbyte och transparens 0 0 0 L L 

9 Beredskap för effektiv krishantering av stora olyckor till  
havs 0 0 G L Unionen 

10 Säkerställa g ränsöverskridande tillg änglighet fö r och 
förenlighet mellan ingreppsegendom 0 0 G L Unionen 

11 Klargöra ramen för miljöansvar 0 0 G L L 

Tabell 1 

0 = ej verkställt i detta  alternativ, G  = riktlin jer/icke-bindande lagstif tning, L = lagstiftning, 
Unionen = ansvarigt unionsorgan. 

En åtgärd kan verkställas på olika sätt, vilket  ofta ger en avvägning m ellan effektivitet och 
praktiskhet. Som en följd kännetecknas vart och ett av de politis ka alternativen å ena sidan av 
uppsättningen åtgärder som  a lternativet håller fast vid och av de föredragna 
verkställighetssätten för varje åtgärd enligt det alternativet. 

Det föredragna politiska alternativet är alternativ 2, d.v.s. en vittom fattande offshore-
reform som genom  ny lagstiftni ng höjer riskhanteringsnivån oc h krishanteringsberedskapen 
inom offshore-industrin i hela unionen. Förutom konsekvens ger detta alternat iv en större 
transparens åt industrins och tillsynsmyndigheternas agerande. 
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Detta a lternativ k an m inska riskbas nivån m ed 50 % genom  ett förbättrat förebyggande och 
minskning av skadorna om  en olycka trots allt  skulle inträffa. Riskm inskningen uttryckt i 
pengar (ca € 103 m  - 455 m /år) är fördelaktig i jämförelse med de uppskattade kumulativa 
kostnaderna för dess genom förande (€ 134 – 140 m /år). Det  är b illigare administrativt och 
ekonomiskt eftersom de ytterlig are verksamhetskostnaderna för alternativ 3 (ca € 34 m  /år) 
inte lyckas  m edföra motsvarande r iskminskningar. Alte rnativ 1+ är ett val m ed m åttliga 
positiva konsekvenser (12 %) och verkställigh etsmöjligheter sam tidigt som  fördelarna m ed 
alternativ 1 är otillräckliga för att motivera (de förvisso små) kostnaderna. 

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER AV FÖRORDNINGEN 

Den föreslagna förordningen skapar plikter fö r aktörer, m edlemsstater och komm issionen på 
följande sätt. 

Aktören  

Aktören ska organisera sina verksamheter efter en modell för bästa praxis; ta fram  en rapport 
om risk för allvarlig olycka (MHR ) och skic ka in den till den berörda m yndigheten för 
bedömning. Dessutom ska aktören skicka in en  anmälan för varje borrhållsverksamhet till 
tillsynsmyndigheten. För både MHR och borrhållsanmälningar krävs oberoende verifiering av 
de avgörande säkerhetsaspekte rna. Aktörer kommer att ta fr am interna beredskapsplaner; 
främja driftskompatibilitet och förenlighet för beredskapsegendomar och rapportera incidenter 
och annan angiven information till relevant medlemsstat i ett standardformat. Unionsbaserade 
företag skulle förbinda sig att uppvisa unionens offshore-säkerhetsstandard oavsett var de är 
verksamma utanför Europa.
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Medlemsstaterna får  

via sina licensgivande myndigheter på ett lä mpligt sätt analysera de  sökandes potentiella 
säkerhets- och m iljöskyddsagerande (och eko nomiska förm åga att hantera tillf ällen då 
säkerheten m isslyckas) när de bedöm er om  de ska ge tills tånd om undersöknings- eller 
produktionslicenser. Medlem sstaterna skulle upprätta vederbörliga  m yndigheter för att 
övervaka säkerheten, miljöskydd et och krisb eredskapen o ch införa s tabila stand arder för 
inspektion och undersökning, underbyggda av läm pliga sanktioner m ot aktörer som bryter 
sina åtaganden. Medlem sstaterna komm er re gelbundet att göra inform ation rörande deras 
offshore-sektorer tillgänglig och rapportera alla större  incidenter och gjor da erfarenheter till 
kommissionen. Externa krisberedskapsplaner  skulle tas fram  av m edlemsstaterna, 
kollaborativt med intilliggande medlemsstater. Åtgärder kommer att vidtas f ör att säkerstä lla 
driftskompatibilitet för expertis och fysiska egendomar för att understödja unionsövergripande 
interventioner, inbegripande av EMSA. Medlem sstaterna och industrin ska ta fra m och 
regelbundet testa beredskapsplanerna... 

Kommissionen  

Kommissionen ska upprätta en Europeisk grupp av offshore-myndigheter med representanter 
från berörda m yndigheter som  ansvarar för olje - och gasverksam heter till havs i unionens 
medlemsstater. Komm issionen sk a ändra m iljöansvarsdirektivet (2004/35/EG) inom  
lagstiftningen.  

Rättslig grund 

Förordningsförslaget är grundat på artikel 192 (m iljö) gällande m iljöskydd och artikel 194  
(energi) i FEUF gällande m inimering av skadliga konsekvenser för unionens 
energiförsörjningssäkerhet och hur den inre energimarknaden fungerar. 

Subsidiaritetsprincipen 

Unionsåtgärder har övervägts endast där de ka n uppnå syftet effektivare än m edlemsstaterna 
eller där åtgärder av enbart medlemsstater kanske inte kan ge optimala förbättringar. 

Företag ä r verksamma och oljebo rrplattformar som Deepwa ter Horizon flyttas över gränser 
men möter olika föreskrivande system  längs gränserna för de nationella 
rättsskipningsområdena. De senaste reak tionerna från medlem sstater indikerar att u tan 
unionsåtgärder skulle dessa skillnader förvärras när länder som huvudsakligen ligger i de mest 
framskridna områdena individuellt planerar förbättringar medan de inte rnationella initiativen 
fortskrider mycket lån gsamt. Vidare skulle, utan unions åtgärder, b efintliga svår igheter att 
jämföra industrins agerande och utbyta information och olycksinformation bestå.  

Åtgärder från enbart m edlemsstater skulle vara o tillräckliga för att uppnå ett konsekvent 
skydd (inbegripande an svar för föroreningar) av miljön, allmänhetens bästa, ett åtagande av  
unionen och dess medlemsstater i enlighet med ramdirektivet om en marin strategi. 

Sannolikheten för och konsekvenserna av stora olyckor till havs förblir betydande överallt i 
unionen utif rån nationella rapporter, och en ri skanalys som  utförts av komm issionen 2011. 
Offshore-produktion sker allt oftare även i Medelhavet, Svarta havet och till och m ed i 
Östersjön där några länder i dessa m arina om råden har m indre erf arenhet av att reglera 
offshore-verksamhet. Icke-desto m indre ha r nationella åtgärder  till och  med i d e 
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framåtskridna områdena (huvudsakligen Nordsj ön) misslyckats med att uppnå gem ensamma 
standarder och jämförbarhet för informationen.  

Om unionen inte vidtar åtgärder komm er dett a samm antaget, trots åtgärderna som redan 
förväntas a v unionsla gstiftningen, såsom  in om om rådet för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, helt sannolikt att beröva medlemsstaterna på det mest lämpliga sättet att minska 
riskerna för stora olyckor till havs på ett konsekvent sätt och i rättan tid.  

Proportionalitetsprincipen 

Artikel 5 av  fördraget k räver att "In ga åtgärder av gem enskapen skall gå utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå m ålen för detta fö rdrag". För att åstadkomma den nödvändiga 
balansen mellan målen och m edlen som föresl agits för att uppnå dem tar denna f örordning 
hänsyn till: 

i. Kostnaderna för olyckan med Deepwater Horizon uppskattades av BP att överstiga $ 
40 miljarder; kostnaderna för en liknande händelse i unionen s farvatten skulle kunna 
vara i denna storleksordning. 

ii. Olyckor i samma storleksordning som  Deepwater Horizon inträffar inom offshore-
industrin med en frekvens av årtionden vilk et är högt för att vara extrem a risker för 
stora olyckor. 

iii. Värdet av u nionens offshore-sek tor är mycket högt uttry ckt i nationella ekonom ier 
(statsinkomster och anställningar) och dess bidrag till leveranssäkerheten. 

iv. Offshore-sektorn genererar förhållandevis höga intäkter för de inblandade företagen. 

v. Allmänheten har utvecklat en motvilja mot ytterligare risker för stora olyckor. 

Kostnaden för åtgärderna som föreslås i denna förordning (ca € 134-140 m/år) är blygsamma i 
förhållande till riskm inskningen de komm er a tt säkerställa (ca € 103 – 455 m /år). Därför  
föreslås de som fullmaktsåtgärder.  

Val av instrument 

En förordning föreslås  för att gen omföra alternativ  2. Den har fördelar jäm fört m ed ett 
direktiv på grund av sin tydlighet, konsekvens  och snabbhet vid genom förande via direkt 
tillämpning12. Genom att verka direkt på industrin s kulle förordningen även ge m er jämlika 
verksamhetsförutsättningar. Den skulle även sörja för beredskapsplanering för att bekäm pa 
gränsöverskridande föroreningar. 

Vad gäller överenskomm elserna mellan m yndigheterna avseende komm issionens rådgivande 
grupper och expertgrupper skulle Europeis ka unionens grupp av offshore-myndigheter 
upprättas genom ett fristående kommissionsbeslut.  

                                                 
12 I andra rättsa kter som  täcker industrier med hö ga ris ker/höga vä rden ha r m an tidiga re fö redragit 

direktiv, t.ex. IPPC eller SEVESO II-direktivet, medan sektorer med lägre risker, såsom civilflyget, ofta 
använder förordningar som sitt lagliga ramverk.  
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4. BUDGETKONSEKVENSER  

Förslagets budgetkonsekvenser är ungefä r 2,5 m € under perioden 2013-2016, inbegripet 
kompensationer för deltagande i komm ittén. EMSA:s bistånd avser främ st a) användning av  
dess satellitövervakningssystem, vilket är aktivt oberoende av ol yckor till havs b) användning 
av beredskapsfartyg som  organiseras av EMS A. Beredskapsfartygen kont rakteras endast  för 
syftet och driftskostnaderna täcks av den drabbade kustst aten som  begär ingripandet. 
Förordning (EG) 2038/2006 inför ett flerårigt ek onomiskt ramverk för föroreningsansvar för 
åren 2007-2013. Komm issionen förväntar sig in te några ändringar av detta ram verk. 
Slutligen: inga kostnadsökningar förväntas för EMSA under perioden 2007-2013. Om  några 
ytterligare kostnader skulle uppstå för EMSA  under perioden 2014-2020 bör de främst täckas 
genom omfördelning av de redan överenskomna resurserna.  

5. TILLÄGGSINFORMATION 

Ändring av befintlig lagstiftning 

Antagande av förordningen inbegriper en ändring av direktivet 2004/35/EG (miljöansvar) 

Delegering 

Förordningen förväntar sig utveckling av  tekniska  deta ljer f ör ett g emensamt 
rapporteringsformat via en deleg erad rättsakt och m öjliga uppdateringar av tekn iska bilagor 
via en genomföringsrättsakt. 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och energigemenskapen 

Förslaget har möjlig betydelse för EES och energigemenskapen.
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2011/0309 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja 
och gas till havs 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEI SKA UNI ONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

efter översändande av förslaget till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande13,  

med beaktande av Regionkommitténs yttrande14,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

av följande skäl: 

(1) Artikel 191 av FEUF fa stställer målen som består i att bevara, skydda och förbättra 
kvaliteten på miljön och skapar ett åtagande för alla unionsåtgärder att understödjas av 
en hög grad av skydd baserat på försiktighe tsprincipen och förebyggande åtgärder och 
att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.  

(2) Målet för denna förordning är att minska förekomsten av stora olyckor i samband med 
olje- och gasverksam het till havs och att begränsa deras följder, och därigenom  öka  
skyddet av den marina miljön och kustländernas ekonomier mot förorening liksom att 
fastställa minimivillkoren för säker prospektering, undersökning och utvinning av olja 
och gas till havs oc h att begr änsa m öjliga avbrott i unione ns inhem ska 
energiproduktion och förbättra beredskapsmekanismerna i händelse av en olycka.  

(3) Denna förordning ska inte bara gälla fra mtida anläggningar och verksam heter, utan, i  
enlighet med gränsövergripande överenskommelser, även befintliga anläggningar. 

                                                 
13 EUT C , , s. . 
14 EUT C , , s. . 
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(4) Olyckorna i sam band m ed olje- och gasverks amhet till h avs under 2 010, särskilt i 
Mexikanska golfen, har lett till en övers yn av politik m ed syf tet att säk erställa 
säkerheten vid verksam heter till havs. Kommissionen påbörjade en översyn av och 
uttryckte sina inledande åsikter om säkerheten för olje- och gasverksamheter till havs i 
sitt m eddelande "Utm aningen att uppnå en säker olje- och gasv erksamhet till h avs" 
från den 13 oktober 2010. Det Europeiska parlamentet antog resolutioner om  ä mnet 
den 7 oktober 2010 och 13 septem ber 2011. Energim inistrarna och m edlemsstaterna 
uttryckte sina åsikter i energirådets slutsatser den 3 december 2010. 

(5) Riskerna med en sto r olje- eller g asolycka till havs är betyda nde. Genom att m inska 
riskerna för förorening av m arina farvatten bör detta initiativ dä rför bidra till skyddet  
av den m arina m iljön och i synnerhet till att åstadkomm a en god miljöstatus s enast 
2020, vilket presente ras i artikel 1.1 i det Europeiska parlamente ts och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 som fastställe r ett ram verk för ge menskapsåtgärder 
inom området för marin miljöpolitik (ramdirektivet om en marin strategi)15.  

(6) Ramdirektivet om  en m arin strategi, vilk et kräver åtg ärder m ot de kum ulativa 
konsekvenserna från alla verksam heter p å den m arina m iljön, är m iljöstöttepelaren 
inom den integrerade havs politiken. Denna politik är relevant för olje- och 
gasverksamheter till havs eftersom  de n kräver en koppling mellan varje ekonom isk 
sektors särskilda intressen och det allmänna målet med en vittomfattande förståelse av 
oceanerna, haven och kustom rådena, m ed syftet att u tveckla e tt s ammanhängande 
tillvägagångssätt m ed beaktande av alla  ek onomiska, m iljömässiga och sociala  
aspekter genom användning av marin utrymmesplanering och marin kunskap.  

(7) Olje- och gasindustrier till havs är etablera de i ett antal om råden i unionen och det 
finns utsikter för nya regiona la utvecklingar i unionens fa rvatten. Produktion av olja 
och gas till havs är en betydande aspekt av säkerställandet av EU:s energitillförsel. 

(8) Det befintliga fragm enterade rättsliga ram verket som gäller säkerheten vid offshore-
verksamheter i Europa och industrins nuvarande säkerhetsagerande ger inte  
tillfredsställande försäkran om  att risker na m ed offshore-olyckor m inimeras inom 
unionen och, i händelse av att en olycka inträffar i unionens farvatten, att en så effektiv 
hantering som  möjligt skulle  sättas in i rä tt tid. Inom de bef intliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det in te al ltid att peka ut den ansvariga parten 
och/eller denna kan inte, eller är inte skyl dig att, betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som den har orsakat.  

(9) I enlighet med Europeiska parlamentets och rådets direktiv 1994/22/EG av den 30 maj 
1994 om  villko ren för att bev ilja och ut nyttja godkänn anden för prospekterin g, 
undersökande och produktion av kolväten[1] få r olje- och gasverksam heter till havs i 
unionen bedrivas efter erhållandet av e tt tillstånd. I detta sa mmanhang m åste den 
berörda m yndigheten beakta de tekniska oc h ekonom iska riskerna och, där så är 
lämpligt, tidigare visat ansvarstag ande från sökanden som anhåller om  exklusiva 
undersöknings- och produktionsli censer. Det finns ett behov av att säkerställa att när 
de berörda m yndigheterna granskar licen sinnehavarens tekniska och ekonom iska 
förmåga även noggrant granskar dennes förm åga att säkerställa en  kontinuerligt säker 
och effektiv verksamhet under alla förutsebara förhållanden.  

                                                 
15 EUT L 164, 25.6.2008, s. 19. 
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(10) Det finns ett behov av att klargöra att al la innehavare av tillstånd f ör offshore-
verksamhet enligt direktiv 94/22 /EG även potentiellt sett är ansvarskyldiga "aktörer" i 
enlighet med innebörden av det Europeis ka parlam entets och rådets direktiv 
2004/35/EG av den 21 april 200 4 om  m iljöansvar gällande föreb yggande och 
åtgärdande av m iljöskador16, och är inte be rättigade att dele gera sitt an svar i de tta 
hänseende till tredje part som de anlitar.  

(11) Samtidigt som ett allm änt godkännande enligt direktiv 94/22/EG garanterar exklusiva 
rättigheter åt licensinnehava ren att undersöka eller producer a olja och/eller gas i ett 
bestämt område, m åste den faktiska verksam heten i det om rådet vara förem ål för 
kontinuerlig expertöversyn av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för att säkerställa 
att det finns en effektiv reglering för att förebygga stora olyckor och begränsa deras  
konsekvenser för människor, miljön och en säker energitillförsel.  

(12) I enlighet med direktivet 85/337/EEG, m ed ändringar, vilket avser undersökning och 
utnyttjande av olje- och gasverksamhet, b lir projekt som  bl and annat genom sin art, 
storlek eller belägenhet sannolikt kommer att ha betydande inverkan på miljön föremål 
för en bedöm ning avseende dera s konsekvenser och ett krav på 
utvecklingsgodkännande. I li nje med direktivet 85/337 /EEG bör man, när en 
verksamhet kräver utvecklingsgodkännande, säkerställa ett ef fektivt deltag ande av 
allmänheten i enlighet m ed FN:s  ekonom iska komm ission för Europa (UNECE)  
konvention om  tillgång  till inform ation, allm änhetens deltagande i beslutsp rocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. 

(13) Inom unionen finns det redan exem pel på goda standarder inom  nationell 
tillsynspraxis gällande olje- och gasverksam heter till havs. Dessa tillämpas emellertid 
inkonsekvent inom hela unionen och ingen m edlemsstat har ännu införlivat all av den 
bästa tillsyn spraxis i sin lagstiftnin g fö r att förebygga sto ra olycko r till hav s eller 
begränsa deras följder för m änniskor oc h m iljön. Bästa praxis finns till för att 
säkerställa en effektiv reglering av sä kerheten och m iljön genom att integrera 
tillhörande funktioner i en gem ensam behörig m yndighet ("den behöriga  
myndigheten") som kan begära in resurser från en eller flera nationella myndigheter. 

(14) Efter att aktören med licens ges rättigheter att undersöka eller utvinna olja och gas, bör 
den behöriga m yndigheten vara lagligt befullm äktigad av och ha til lräckliga resurser 
från medlemsstaten för att vidta verkställi ghetsåtgärder, vilket inbegriper upphörande 
av verksamheten för att uppnå ett lämpligt skydd av arbetstagare och miljö.  

(15) Den behöriga m yndighetens effektivitet gällan de verifiering av regleringen av stora 
risker av licens innehavaren e ller aktören ä r direk t ko pplad till den behöriga 
myndighetens politik, system  och e xpertis rörande tillsynen av stora risker. Obeaktat 
den licensierade aktörens rä tt att undersöka eller utvinn a olja och gas, bör den 
behöriga myndigheten vara befullm äktigad att vidta verkställighetsåtgärder, 
inbegripande ett upphörande av verksam heten för att uppnå ett läm pligt skydd a v 
arbetstagare och m iljö. Fö r att utföra dessa funk tioner behöver den behöriga 
myndigheten få tillräckliga resurser av medlemsstaten. 

                                                 
16 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56. 

http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
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(16) För att upprätthålla en lämplig åtskillnad mellan ekonomisk utveckling och miljö- och 
säkerhetstillsyn bör den behör iga myndigheten vara påvisbar t oberoende av nationell 
ekonomisk sponsring. 

(17) De komplexa stora riskerna gä llande gas- och oljeindustrin  till havs, i synnerhet inom 
processäkerhet, säker inneslutning av kolväte n, strukturell integr itet, förebyggande av 
brand och explosioner, evakuering,  utry mning och att beg ränsa m iljökonsekvenser 
efter en stor olycka kräver m ålinriktad och skräddarsydd lagstiftning som  tar upp de 
särskilda riskerna inom olje- och gassektorn till havs. 

(18) Denna förordning bör utan prejudikat gälla alla krav inom all annan unionslagstiftning, 
särskilt inom  området hälsa och säkerhet fö r arbetare på arbets platsen, i synnerhet 
rådets direktiv 89/391/EG av den 12 juni 1989 om  införandet av åtgärder för att 
uppmuntra till förbättringar av säkerheten och hälsan f ör arbetstagare på arbetsplatsen 
17och rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 gällande m inimikraven för 
att förbättra säkerheten och hälsoskyddet fö r arbetstagare inom  industrierna som 
utvinner m ineraler genom  borrning (elfte enskilda direktivet enligt artikel 16.1 i 
direktivet 89/391/EEG) 18 

(19) Ett offshore-system  m åste gälla verksam heter som utförs både på fasta och rörliga 
anläggningar och gälla under li vscykeln m ed undersöknings- och 
produktionsverksamheter från utformning till avveckling och slutlig nedläggning.  

(20) Den bästa verksamhetspraxis som nu finns tillgänglig för förebyggande av stora risker 
inom olje- och gasverksam het till havs  grundar sig på att m an uppnår önskvärda 
resultat via en noggrann riskanalys och tillförlitliga hanteringssystem. 

(21) Bästa praxis inom  unionen kräver att ägarna  av och/eller aktörerna på anläggningar, 
inbegripet mobila oljeborrp lattformar, upprättar en e ffektiv företagspolicy och 
lämpliga arrangemang för förebyggande av stor a risker och att de gör en uttömm ande 
och systematisk id entifiering av  alla stor a riskscen arier gä llande riskf yllda 
verksamheter som kan bedrivas på den an läggningen. Denna bästa praxis kräver även  
en bedöm ning av sannolikheten för och konsekvenserna av och den nödvändiga 
regleringen av sådana scenar ier, in om ett vitto mfattande s äkerhetshanteringssystem. 
En sådan policy och arrangem ang bör tydlig t beskrivas i en ha ndling ("rapporten om 
stora risker – MHR"). MHR bör vara jäm förbar med och kom plettera säkerhets- och 
hälsohandlingen som det hänvisas till i direktiv 92/91/EG och den bör även inbegripa 
bestämmelser om  m iljöriskanalys o ch ber edskapsplaner. M HR m åste läm nas in till 
den behöriga myndigheten för godkännandeförfarandet. 

(22) För att b ibehålla effektiviteten i riskre gleringen av stora ol yckor inom  unionens  
farvatten finns det ett behov av ett upprätta rapporter om  stora risker avseende alla 
väsentliga aspekter under en produktionsanläggnings livscykel, inbegripet utformning, 
drift, verksamhet i kombin ation m ed andra anläggningar , större förändringar och 
slutlig nedläggning, och rapporte n ska läm nas in till den be höriga myndigheten så att 
verksamheten inte får fortsätta om inte den behöriga myndigheten har godtagit 
rapporten om stora risker genom att anta ett lämpligt bifallsförfarande.  

                                                 
17 EUT L 183, 29.6.1989, s. 1. 
18 EUT L 348, 28.11.1992, s. 9. 
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(23) Att borra efter och re parera olje- och gaskällor bör e ndast utföras av  en anläggning 
som har den tekniska förm ågan att hantera alla  förutsebara risker på källans plats och 
som har en godkänd MHR. 

(24) Förutom att utnyttja en läm plig anläggning bör aktören ta fram detaljerade planer för 
de aktuella om ständigheterna och riskerna för verksam heten vid varje källa och i 
enlighet med bästa praxis inom  unione n för att tillhandahålla de nödvändiga  
förutsättningarna för oberoende expertgran skning av källans utform ning. Källaktören 
bör sända ett m eddelande om sina planer  för källan till den behöriga myndigheten i 
tillräckligt god tid för att den behöriga m yndigheten sk a kunna vidta eventuella 
nödvändiga åtgärder avseende den planerade källverksamheten. 

(25) För att s äkerställa en  säke r utformning och kontinuerlig t säk er v erksamhet m åste 
industrin följa bästa tillgängliga praxis enlig t definition er i officiella standarder och 
riktlinjer och dessa m åste uppdateras m ed ny kunskap och innovation och enligt 
kontinuerlig förbättring, på  så s ätt att aktör erna oc h den behöriga m yndigheten bör 
samarbeta f ör att f astställa pr ioriteringen f ör skapandet a v nya eller  f örbättrade 
standarder och riktlinjer i lju set av e rfarenheten från Deepwater Hor izon-olyckan och 
andra betydande olyckor till havs, och bör  ge beställning på fram tagande av 
riktlinjerna och standarderna med högst prioritet utan dröjsmål.  

(26) Med hänsyn till komplexiteten i olje- och gasverksamhet till havs kräver tillämpningen 
av bästa praxis av aktöre rna ett s ystem m ed oberoende  tred jepartsverifiering av  
avgörande säkerhetsaspekter. 

(27) Bästa praxis som  ska tilläm pas i unionen ska uppfylla kraven enligt förordning 
391/2009/EG om  gem ensamma regler oc h standarder för inspektioner och 
tillsynsorganisationer avseende m obila anlä ggningar som  inte är till f ör produktion, 
och dess m otsvarande standard som antagits av den intern ationella 
sjöfartsorganisationen19.  

(28) Riskanalysen i MHR bör b eakta risken för m iljön, in begripet konsekvenser so m 
klimatförhållanden och klim atförändringar ha r på anläggningarnas  motståndskraft på 
lång sikt; och m ed tanke på a tt olje- och gasverksam heter till havs i en m edlemsstat 
kan ha betydande skadliga effekter på miljön i en annan medlemsstat är det nödvändigt 
att fastställa och tillämpa särskilda be stämmelser i enlighet m ed konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. 

(29) För att kunna säkerställa en effektiv beredskap inför krissituationer bör aktörer ta fram 
platsspecifika krisberedskapsplaner base rade på risker och riskscenarier som 
identifieras i MHR, inläm na dessa till de  behöriga m yndigheterna och upprätthålla 
sådana resurser som krävs för omedelbart utförande av de planerna när så behövs.  

(30) För att säke rställa a tt in ga relevan ta säkerhetsas pekter m issas elle r ign oreras ä r de t 
viktigt att fastställa och uppm untra till tillräckliga m edel för rapportering av de 
aspekterna och skydd för uppgiftslämnare.  

                                                 
19 Kod för konstruktion och utrustning a v mobila olj eborranläggningar till havs, 2 december 2009 

(MODU-koden från 2009) 
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(31) Utbyte av jämförbar information mellan medlemsstater försvåras och b lir otillförlitlig 
på grund av avsaknaden av ett gemensam t inform ationsrapporteringsformat för alla 
medlemsstater. Ett gem ensamt inform ationsrapporteringsformat för rapportering av 
aktörerna till m edlemsstaten skulle ge de  nödvändiga förutsättningarna för säkerhet  
och m iljöagerande f ör aktöre r och  skulle ge allm änheten tillg ång till relevan t och 
unionsövergripande jämförbar infor mation om  säkerheten inom  olje- och 
gasverksamheter till havs och hjälpa till att sprida lärdomar och erfarenhet som dragits 
från stora olyckor och händelser som skulle kunna ha lett till olyckor.  

(32) För att säk erställa enh etliga villko r f ör informationsutbyte och att uppm untra till 
transparens inom  offshore-sek torns agera nde bör de verkställiga befogenheterna 
överlåtas på komm issionen. Dessa be fogenheter bör utövas i enlighet m ed 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allm änna regler oc h principer för m edlemsstaternas kontroll a v 
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter20. 

(33) Det rådgivande förfarandet bör anvä ndas för antagandet av relevanta 
genomförandeakter för att säkerställa ett kons ekvent utbyte av relevant inform ation 
inom unionen.  

(34) För att und erlätta a llmänhetens f örtroende för offshore-verksam hetens anseende och 
integritet inom hela EU bör m edlemsstaterna tillhandahålla rapporter om verksamhet 
och olyckor och ska infor mera kommissionen om stora olyckor utan dröjsm ål, och 
kommissionen ska regelbundet publicera rapport er om verksamhetsnivåerna i EU och 
trenderna inom säkerhets- och miljöagerande för offshore-sektorn.  

(35) Erfarenheterna visar att det är nödvändigt at t säkerställa den känsliga infor mationens 
sekretess för att befräm ja en öppen dialog m ellan den behöriga myndigheten och 
aktören. För det ändam ålet bör dialog en m ellan offs hore-aktörerna och alla 
medlemsstater baser as på relev anta bef intliga intern ationella instrument och EU-
regelverk o m tillgång  till m iljörelevant information lydande un der a lla allt 
överskuggande krav på säkerhet och miljöskydd.  

(36) Värdet av  sam arbeten m ellan offshore- myndigheter h ar tydlig t f astställts a v 
verksamheterna i North  Sea Offshore Authorities Forum (forum et för Nordsjön s 
offshore-myndigheter) och de internatione lla tillsynsm yndigheternas forum . Ett 
liknande sam arbete bör upprättas form ellt inom hela unionen för att befräm ja ett 
effektivt s amarbete m ellan nationella representanter och kommissionen på 
verksamhetsnivå.  

(37) Krisberedskap och katastrofplanering för stora olyckor till ha vs kommer att göras 
effektivare genom ett systematiskt och planerat samarbete mellan medlemsstaterna och 
mellan medlemsstaterna och industrin, såväl som genom utbytet av förenliga tillgångar 
som inbegriper expertis. Där så är lämpligt bör de arrangemangen även använda sig av 
de befintliga resurserna och det bistånd som finns tillgängligt från unionen, i synnerhet 
genom den europeiska sjösäkerhetsbyrån och EU:s civilskyddsmekanism. 

                                                 
20 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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(38) Verkställigheten av  f örpliktelserna enlig t den na f örordning bör bea kta a tt m arina 
farvatten s om täcks av m edlemsstaternas suveränitet elle r dom srätt bildar en  
sammanhängande del av de fyra m arina om rådena som  identifieras i artikel 4.1 i  
direktiv 2008/56, näm ligen Östersjön, nordös tra Atlanten, Medelhavet och Svarta 
havet. Av detta skäl bör sam ordningen med tredjepartsländer som har suveränitet eller 
domsrätt över farvatten i sådana m arina områden stärk as. Läm pliga sam arbetsramar 
inbegriper regionala sjöfartskonventioner, enligt definitionerna i artikel 3.10 i direktiv 
2008/56.  

(39) Vad gäller Medelhavet i fö rbindelse m ed nuvarande re gelverk, vidtas nödvändiga 
åtgärder för anslutning av Europeiska  unionen till protokollet för skyddet av 
Medelhavet mot föroreningar från undersökning och utnyttjande av kontinentalsockeln 
och havsbottnen och dess underjord ("o ffshore-protokollet") och konventionen för 
skyddet av Medelhavets m arina m iljö och kustområde ("Barcelona-konventionen"), 
vilken godkändes genom rådets beslut 77/585/EEG21. 

(40) De allvarliga miljöaspekterna avseende de arktiska f arvattnen, en intilliggande m arin 
miljö av särskild b etydelse för g emenskapen, k räver särskild uppm ärksamhet för att 
säkerställa m iljöskyddet av Ark tis avseend e alla offshore-verksam heter, vilk et 
inbegriper undersökning. 

(41) Nationella externa krisplaner bör baseras på riskanalyser som utförts med avseende på 
att ta fram MHR. Tillhörande platsspecifika beredskapsplaner för hantering av olyckor 
bör ta  hä nsyn till de senas te riskan alys- och ka rtläggningsriktlinjerna f ör 
katastrofhantering (arbetsdokument från kommissionens avdelningar SEC (2010) 1626 
sista version den 21.12.2010. 

(42) En effektiv hantering av kriser kräver om edelbara åtgärder av aktören och ett nära 
samarbete m ed behöriga m yndigheter vilka samordnar införandet av ytterligare 
beredskapsresurser allt eftersom  situatione n utvecklar sig. Den inbegriper även en 
grundlig undersökning av krise n, vilken bör påbörjas utan dr öjsmål för att säkerställa 
en minimal förlust av relevant inform ation och bevisning. E fter olyckan bör behöriga 
myndigheter dra lämpliga slutsatser och vidta alla nödvändiga åtgärder. 

(43) För att säkerställa ett effektivt verkställande av kraven i denna förordning bör effektiva 
och proportionerliga sanktioner införas. 

(44) För att justera de föreslagna lägsta krav en på den senaste utvecklingen inom  teknik 
och relevant praxis bör komm issionen bem yndigas att ändra kraven i bilagorna till  
denna förordning i enlighet m ed förfara ndet som  det hänvisas till i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011.  

(45) Följaktligen bör befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 4 av f örordning 
(EU) nr 182/2011, för att förebygga stor a olyckor i förbinde lse m ed olje- och 
gasverksamhet till havs, delegeras till kommissionen med avseende på definitionen av 
de lägsta grundläggande kraven gälland e sådana verksam heter i enlighet m ed 
principerna som denna förordning uppger, särs kilt i dess b ilagor. Det är av särsk ild 
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betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 
inbegripet på expertnivå. 

(46) Kommissionen bör, då den förb ereder och utarbetar delege rande akte r, se  till a tt 
relevanta handlingar översänds sam tidigt, i god tid och på läm pligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet. 

(47) Förutom åtgärderna som införs i denna förordning bör kommissionen undersöka andra 
lämpliga åtgärder för att förbättra förebyggande t av olje- och gasolyckor till havs och 
att begränsa deras effekter. 

(48) Eftersom inga befintliga ekonom iska säkerhetsinstrum ent, inbegripet  
risksammanslagningsarrangemang, kan hant era alla m öjliga följder av extrem a 
olyckor, bör komm issionen fortskrida m ed ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt stabilt skadeståndsansvarssystem för 
skador i förbindelse med olje- och gasv erksamhet till havs, krav på ekonom isk 
förmåga, vilket inbegrip er tillg ängligheten av lämpliga ekonom iska 
säkerhetsinstrument eller andra arrangemang.  

(49) På unionsnivå är det viktig t att de tekniska standard erna kom pletteras m ed ett 
motsvarande rättsligt ram verk för  produktsä kerhetslagstiftning som gäller alla 
offshore-anläggningar i unionens farv atten och inte bara icke-m obila 
produktionsanläggningar. Kommissionen bör därför fortskrida  med ytterligare analys 
av produktsäkerhetsstandarder som är tillämpliga för olje- och gasverksamhet till havs. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL I 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Artikel 1 
Syfte och tillämpningsområde 

1. Denna förordning inrättar m inimikrav för industrin och natione lla myndigheter som 
är involverade i olje- och ga sverksamhet till havs efter att ha fått e tt godkännande i 
enlighet med direktiv 94/22/EG.  

2. Denna förordning gäller all olje- och gasverksamhet till havs som definieras i artikel 2. 

3. Denna förordning gäller alla relaterade anläggningar, anläggningar under havsytan och 
ansluten in frastruktur i m edlemsstaternas vatten, inbegripet deras exklusiva 
ekonomiska zoner och på deras kontinenta lsocklar enligt FN:s  havsrättskonvention 
(UNCLOS). 

4. Denna f örordning syf tar till a tt bid ra till att up pnå m ålen i Europaparlam entets och 
rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram  för gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område.  
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5. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla  utan att det påverkar tillämpningen av 
relevant unionslagstiftning, i synnerhet gälla nde hälsa och säkerhet för arbetare på 
arbetsplatsen, och särskilt rådets direktiv 89/391/EEG och 92/91/EEG.  

6. Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tilläm pningen av direktiven 
85/337/EG, 2008/1/EG och direktiv 2003/4/EG.  

Artikel 2 
Definitioner 

I denna förordning avses med 

1. godtagbar: en högsta acceptab el risk för en a llvarlig olycka, utöver vilken ing en 
betydande minskning av risken uppnås genom  investering av m er tid, resurser, eller 
kostnader, 

2. godtagande: skriftligt meddelande till operatören från den behöriga m yndigheten med 
redogörelse av de positiva slutsatserna från dess undersökning av operatörens rapport 
om risk för allvarlig olycka enligt kraven i denna förordning,  

3. tillstånd: ett tillstånd enligt direktiv 94/22/EG, 

4. kombinerad verksamhet: en verks amhet som utförs från en icke-producerand e 
anläggning tillsamm ans m ed en annan anlä ggning, eller anläggningar, för syften i 
samband med den andra anläggningen (-arn a,) vilket därm ed i bet ydande grad 
påverkar säkerhets riskerna för pers oner, eller för skydd av m iljö, på någon, eller 
samtliga, av anläggningarna, 

5. verksamhetsstart: den tidpunkt när anläggningen för första gången används för den 
verksamhet som den är konstruerad för, 

6. behörig myndighet: den myndighet som  har utsetts ti ll följd av denna förordning, oc h 
som ansvarar för arbetsuppgifter som den omfattar,  

7. ansluten infrastruktur: en havsbaserad utrustning, rörledning eller någon annan 
anläggning ovan, eller under vattenytan, som  a nvänds för att trans portera olja och 
gas till en annan närliggande anlä ggning, m arkbaserat raffinaderi, eller 
lagringsfacilitet eller för att transportera och lasta olja till en skytteltanker, 

8. medgivandeförfarande: ett förfarande m ed djupgående  bedöm ning av all relevant 
information angående planerad havsbase rad olje- och gasverksam het från den 
behöriga myndighetens sida, som har slut förts genom  den behöriga myndighetens  
godtagande av rapporten om  risk för allvarlig olycka och frånvaron av invändningar 
till brunnsanm älningar-, eller kom binerade an mälningar, som  har inläm nats av 
aktörerna, 

9. undantagszon: ett område som omger den av m edlemsstaten inrättade anläggningen, i 
vilket ej relaterade verksamheter är förbjudna, 
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10. prospekteringslicens: ett tillstånd be viljat av m edlemsstaten f ör att pros pektera ef ter 
olja och g as i lic ensområdets jordskikt, men inte för att produ cera olja och gas för  
kommersiella syften, 

11. extern beredskapsplan: en lokal, nationell eller regi onal stra tegi f ör att f örhindra 
eskalering, eller begränsa konsekvenser av en olycka , i samband m ed olje- och 
gasverksamheter till havs genom  användning av  alla tillgängliga resurser utöver de  
som beskrivs i interna beredskapsplaner, 

12. kontroll av oberoende tredje part: en bedöm ning och bekräf tande av giltigheten i 
särskilda skriftliga redogörelser från en fysisk eller juridisk person, som inte befinner 
sig under kontroll, eller inflytande, från upphovsmannen till redogörelserna, 

13. industri: privata bolag som är direkt involverade i olje- och gasverksamheter till havs i 
enlighet med denna förordning, eller vilkas verksam heter är nära förbundna m ed de 
verksamheterna,  

14. anläggning: antingen en producerande eller icke-producerande anläggning, 

15. intern beredskapsplan: en översikt som , i enlighet m ed kraven i denna förordning, 
bereds av operatörerna för preventionsåt gärderna m ot en eskalering av, eller 
begränsning av, konsekvenser av en olycka  i samband med olje- och gasverksam het 
till havs inom en undantagszon omkring anläggningen, 

16. licensområde: de t geog rafiska om råde som  omf attas av tillståndet i enligh et m ed 
direktiv 94/22/EG, 

17. licensinnehavare: innehavaren av ett tillstånd f ör att utf öra havsbaserad verksamhet i 
enlighet med direktiv 94/22/EG, 

18. allvarlig olycka: en händelse såsom  en brand, eller explosion, betydande förlust av 
kontroll över brunnen, eller betydande utsläpp av kolväten i miljön, betydande skada 
på anläggningen, eller dess utrustning, fö rlust av anläggningens strukturella  
integritet, och alla andra händelser som i nbegriper dödsfall, eller större skada, för  
fem eller mer personer som arbetar i eller i anslutning till anläggningen,  

19. större fara: en situation som riskerar att sluta i en allvarlig olycka, 

20. en icke-producerande anläggning: en anlägg ning som  inte är en producerand e 
anläggning som används för både provbo rrning och som en stödanläggning för  
produktion, 

21. olje- och gasverksamhet till havs: all verksam het i sam band m ed prospektering för, 
produktion eller bearbetning av olja och gas, till havs. De tta inbegriper transport av 
olja och gas genom  havsbaserad infrastrukt ur ansluten till en anläggning, eller en 
anläggning under havsytan,  

22. operatör: operatören av en produktionsanlä ggning, eller ägaren av en icke-
producerande anläggning och brunnsoperatören för en borrningsverksam het. 
Operatör och licensinnehavare om fattas båda av definitionen i arti kel 2.6 i direktiv 
2004/35/EG,  
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23. operatör av en produktionsanläggning: en person som är utsedd av licensinnehavaren 
att leda och kontrollera huvudfunktionerna för en produktionsanläggning,  

24. ägare: en person som  lagligen är bem yndigad att kontrollera driften av en icke-
producerande anläggning, 

25. produktion av olja och gas: utvinning för komm ersiella ändamål av olja och gas från 
de underjordiska skikten i licensom rådet, inbegripet havsbaserad bearbetning av olja 
och gas, och transport av denna genom  ansluten infrastruktur, inklusive rörledningar 
och strukturer och brunnshuvuden på havs botten, och/eller lagring av gas i 
formationer under ytan för att inhämta gasen,  

26. produktionsanläggning: en anläggning för produktion av olja och gas, 

27. produktionslicens: ett tillstånd som  har beviljats av m edlemsstaten för produktion av 
olja och gas, 

28. allmänhet: en, eller flera, fysiska, eller juridiska, personer och, i överensstämm else 
med nationell lagstiftning eller prax is, deras sammanslutningar, organisationer, eller 
grupper, 

29. relevant myndighet (i samband med agerandet i nödsituation vid en havsbaserad 
olycka): den prim ära organisationen för kris åtgärder i en m edlemsstat, som  är 
ansvarig för att initiera krishanteringen vid en större olje- och gasolycka till havs, 

30. risk: sannolikheten för att en specifik hände lse ska uppstå inom  en viss period, eller 
under speciella omständigheter, 

31. lämplig: fullständigt lämplig för ett givet krav eller situation, m ed utgångspunkt i 
objektiva bevis, och uppvisat genom  en analys, jämförelse med läm pliga standarder, 
eller andra lösningar, som  används i jäm förbara situationer av andra m yndigheter, 
eller annan industri, 

32. borrningsverksamhet: borrandet av en brunn för utfors knings- eller produktionssyften, 
inklusive att stoppa drift,  reparation eller m odifiering av brunnar, slutlig 
nedläggning, eller varje verksam het med avseende på en brunn som  kan resultera i 
oavsiktligt utsläpp av vätskor, eller som innebär risk för en allvarlig olycka,  

33. borroperatör: personen som  av licensinnehavaren har utsetts till att planera och  
verkställa en borrningsverksamhet.  
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KAPITEL II 
FÖREBYGGANDE AV ALLVARLIGA OLYCKOR MED AVSEENDE PÅ OLJE- OCH 

GASVERKSAMHET TILL HAVS  

Artikel 3 
Allmänna principer för riskhantering vid olje- och gasverksamhet till havs 

1. Operatörer ska vidta alla läm pliga åtgärder för att förhindra större olyckor vid olje- 
och gasverksam het till havs. De behör iga myndigheterna ska övervaka att 
operatörerna uppfyller denna förpliktelse.  

2. Operatörer ska säkerställa att alla enhe ter som har kontrakterats för att utföra  
specifika uppgifter vid de berörda anlä ggningarna, likaså komm er att agera i 
överensstämmelse m ed kraven som  uppställs  i denna förordning, i synnerhet m ed 
dess bilago r IV och V. Operatörer ska inte undantas s itt ansvar enligt d enna 
förordning av det faktum att handlingar eller försummelser som leder eller bidrar till 
större olyckor utfördes av en sådan enhet eller dess personal. 

3. Skulle en allvarlig olycka ändå äga ru m, ska operatörer och behöriga myndigheter 
vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa dess konse kvenser för människors hälsa 
och m iljön, och när så är m öjligt undvika allvarliga störningar av  olje- och 
gasproduktion inom unionen. 

4. Olje- och gasverksam het till havs som  omfattas av denna förordning ska utföras på 
grundval av en systematisk bedömning om sannolikheten för riskfyllda händelser och 
deras konsekvenser, sam t geno mförandet av kontrollåtgärd er, så att riskerna för 
större olyckor för människor, miljön och havsbaserade tillgångar är godtagbara.  

Artikel 4 
Säkerhetsaspekter inom ramen för tillståndet för olje- och gasverksamhet till havs i enlighet 

med direktiv 94/22/EG 

1. Beslut om att bevilja tillstånd för olje- och gasverksamhet till havs i enlighet m ed 
direktiv 94/22/EG ska beakta sökandens ka pacitet att uppfylla kraven för specifika 
verksamheter inom  ram en för det till ståndet såsom  krävs i de relevanta 
bestämmelserna i unionslagen, i synnerhet denna förordning.  

2. I synnerhet ska, vid bedöm ningen av den tekniska och ekonomiska förmågan hos de  
enheter som ansöker om tillstånd för olje- och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all an nan r elevant i nformation avseende det 
berörda om rådet och det aktuella stadiet för prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även til l den sökandes ekonom iska för måga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för skador på miljön. 

3. Tillstånd f ör olje- och gaspr ospekteringsverksamhet till hav s, och f ör 
produktionsverksamhet ska beviljas separat. 
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4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet m ed direktiv 94/22/EG, vid bedöm ning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de enheter som ansöker om godkännande för  
olje- och g asverksamhet till hav s ta i b eaktande risker, faror och annan relevant  
information med avseende på den berörda l okaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och produktionsverksamheter. 

Artikel 5 
Allmänhetens deltagande i licensieringsprocedurer 

1. Medlemsstater ska säk erställa att allm änheten ska ges tidiga o ch effektiva 
möjligheter att delta i procedurer rörande  licensieringsprocedurer inom deras 
jurisdiktion i överenss tämmelse m ed kraven i bilaga I till denna förordning. 
Procedurerna ska vara de som fastställs i bilaga II till direktiv 2003/35/EG. 

2. Medlemsstaterna får fastställa m er detaljerade arrangem ang för att infor mera 
allmänheten och för samråd med den berörda allmänheten. 

3. Allmänhetens deltagande ska organiseras på  så vis att röjande av inform ation och 
allmänhetens engagemang inte ska utgöra risker vad gäller säkerheten och tryggheten 
för olje- och gasanläggningarna och deras drift. 

Artikel 6 
Medgivande till olje- och gasverksamheter till havs inom licensierade område  

1. Anläggningar ska bara drivas i licensier ade om råden av licen sinnehavare, eller 
enheter som de kontrakterar och utser fö r det syftet, och vilka är godkända av 
medlemsstater. 

2. Om den behöriga m yndigheten anser att den person som utses av licensinnehavaren 
inte är kompetent att agera som  operatör, ska licensinnehavaren underrättas om detta 
och ska ta på sig allt ansvar som operatör i enlighet med denna förordning.  

3. Anläggningar får, i enlighet m ed punkt 1, inte starta eller fortsätta m ed sin 
verksamhet utan att inlämna en rapport om  risk för allvarlig  olycka enligt de villko r 
och tidsfrister som  ange s i artiklarna 10 och 11, och godtagandet av denna av den 
behöriga myndigheten i enlighet med denna förordning.  

4. Borrningsverksamhet och kom binerade verksa mheter f år inte f öretas, såvida in te 
rapporten om större faror för anläggningen har godtagits i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel. Vidare får inte verksam heter inledas, och bedrivas, utan att det har 
inlämnats en anm älan om  borrningsverksam het och kombinerad verksam het, i 
enlighet med villkor och tidsfrister som anges i artiklarna 13 och 14, till den behöriga 
myndigheten, eller om den behöriga myndigheten invänder mot innehållet i anmälan.  

Artikel 7 
Skadeståndsansvar för skada på miljön 

1. Licensinnehavaren är, i enli ghet med direktiv 2004/35/EG, skyldig att förhindra och 
ersätta skada på miljön som har orsakats av olje- och gasverksamhet till havs som har 
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utförts av en licensinnehavare, eller enhe t som deltar i olje- och gasverksam heterna 
på grundval av ett kontrakt m ed licensi nnehavaren. Medgivandeförfarandet för 
verksamheter i enligh et med denna f örordning ska inte påverka licensin nehavarens 
skadeståndsskyldighet.  

Artikel 8 
Nationell behörig myndighet 

1. Medlemsstater m ed olje- och gasverksam het till havs inom  sina jurisdiktioner ska 
utse en behörig m yndighet som  ansvarar för skyldigheter som  fastställs i denna 
förordning. 

2. De behöriga m yndigheterna som har utsett s i enlighet m ed punkt 1 ska ansvara för 
följande uppgifter 

(a) bedöma och godkänna rapporter om större faror, bedöm a anm älningar om 
utförande, och bedöm a anm älningar om brunnar och kombinerade 
verksamheter, och övriga sådana dokument som inlämnas till dem, 

(b) utföra inspektioner, genomföra utredningar och vidta verkställighetsåtgärder, 

(c) framställa rapporter i enlighet med denna förordning. 

3. Den behöriga myndigheten ska organiseras i överensstämmelse med bestämmelserna 
i ar tikel 1 9 f ör att s äkerställa o beroende u tförande av  potentiellt m otstridiga 
uppgifter, expertis och allmän effektivitet inom reglering av olje- och gasverksam het 
till havs. 

4. Medlemsstater ska se till att den behöriga  myndigheten har adekvata resurser för att 
utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning.  

5. Den behöriga m yndigheten ska eftersträva a tt förbereda och genomföra sam ordnade 
eller gem ensamma för faranden som krävs för att utföra uppgifterna enligt denna  
förordning och uppfylla kraven från unione ns övriga gällande lagstiftning. När den 
behöriga m yndigheten utgörs av f lera by råer bör de undvika överlappning av 
tillsynsfunktioner. 

KAPITEL III 
FÖRBEREDELSER FÖR OCH GENOMFÖRANDE AV OLJE- OCH GASVERKSAMHET 

BASERAT PÅ RISKBEDÖMNINGEN 

Artikel 9 
Villkor för verksamhet vid anläggningar till havs 

1. I enlighet m ed övergångsbestämmelserna i artikel 39, ska operatören för en 
produktions- eller icke-producerande anläggning inlämna följande dokument till d en 
behöriga myndigheten: 
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(a) i händelse av en planerad produktions anläggning, en anm älan om ut förande i 
överensstämmelse med kraven i del 1 bilaga II,  

(b) en rapport om  risk för  allvarlig ol ycka som  innehåller de uppgifter so m 
specificeras i artikel 10 eller artikel 11,  

(c) en intern beredskapsplan i enlighet med artikel 12, som  integreras i rapporten 
om större faror, 

(d) en översyn av operatörens  politiska strategi för fö rebyggande av större olyckor 
enligt artikel 18, som integreras i rapporten om större faror. 

2. En anm älan om  ut förande ska skickas till den behöriga myndigheten senast 24 
veckor innan rapporten om  större faror är  avsedd att inlämnas för den planerade  
verksamheten. 

3. Rapporten om större faror ska m eddelas den behöriga myndigheten inom en tidsfrist 
som har fa stställts av den behöriga m yndigheten och senast 12 veckor innan 
verksamheten planeras påbörjas.  

Artikel 10 
Rapport om risk för allvarlig olycka för en produktionsanläggning 

1. Rapporten om större faror för en produk tionsanläggning ska innehålla uppgifterna 
som specificeras i bilaga II, delarna 2 och 5. 

2. En rapport om  risk för allvarlig olycka för en produktionsanläggning kan utarbetas 
för en grupp anläggningar om den behöriga myndigheten godkänner det.  

3. När betydande ändringar görs av produkti onsanläggningen, eller när m an har för  
avsikt att nedm ontera anläggningen, ska rapporten om  större faror ändras i enlighet 
med del 6 bilaga II, och inlämnas till den behöriga myndigheten. 

4. Där ytterligare information krävs in nan en rapport om risk för allvarlig olycka kan 
godtas, ska den behöriga m yndigheten begära  ytterligare inform ation om  eller  
ändringar av de insända handlingarna. 

5. Den ändrade rapporten om större faror för en produktionsanläggning ska enligt punkt 
3 inlämnas t ill den behö riga myndigheten inom en tidsfris t som specificeras av den 
behöriga myndigheten, och m inst sex veckor  innan det planerade arbetet påbörjas. 
Det planerade arbetet ska inte påbörjas  innan den behöriga myndigheten har godkänt  
den ändrade rapporten om större faror för produktionsanläggningen. 

6. Rapporten om större faror för en produktionsanläggning ska genomgå återkommande 
granskning av operatören åtminstone vart femte år eller oftare, enligt kraven från den 
behöriga myndigheten, och resultaten från  granskningen ska m eddelas den behöriga 
myndigheten.  
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Artikel 11 
Rapport om risk för allvarlig olycka för en icke-producerande anläggning 

1. Rapporten om  större faror för en icke -producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i del 3 och 5 bilaga II. 

2. När betydande ändringar görs på den icke -producerande anläggningen, eller när man 
har för avsikt att nedmontera anläggningen, ska rapporten om  större faror ändras i 
enlighet m ed del 6 (m ed undantag av punkt 4) bilaga II, och inlämnas till den 
behöriga myndigheten 

3. För en fast anlagd icke-producerande an läggning ska, i enlighet m ed punkt 2, en 
ändrad rapport om  risk fö r allvarlig olycka inlämnas  till den behöriga myndigheten 
inom en tidsfrist som  a nges av den be höriga myndigheten, och m inst två veckor 
innan de planerade arbetena påbörjas. De pl anerade arbetena ska inte påbörjas förrän 
den behöriga myndigheten har godkänt den ändr ade rapporten om större faror för en 
icke-producerande anläggning. 

4. För en m obil icke-producerande anläggning ska, i enlighet m ed punkt 2, en ändra d 
rapport om risk för allvarlig o lycka inlämnas till den behörig a myndigheten inom en 
tidsfrist som anges av den behöriga myndighe ten, och i inget fall se nare än 2 veckor 
innan anläggningen ska påbörja verksam heten. Anläggningen får inte vara i drift 
förrän den behöriga m yndigheten har godkänt den ändrade rapporten om större faror 
för en icke-producerande anläggning. 

5. Där ytterligare information krävs in nan en rapport om risk för allvarlig olycka kan 
godkännas, ska den behöriga m yndigheten begä ra ytterligare inform ation om  eller 
ändringar av de inlämnade handlingarna. 

6. Rapporten om  större faror för en icke -producerande anläggning ska genom gå 
regelbunden granskning av operatören m inst var fem te år, eller oftare, enligt krav 
från den behöriga m yndigheten. R esultaten från granskningen ska meddelas den 
behöriga myndigheten.  

Artikel 12 
Interna beredskapsplaner 

1. Operatörer ska ta fram interna beredskapsplaner som tar i beaktande de bedömningar 
om större faror som  har företagits unde r beredningen av den senaste rapporten om 
större faror. Vid borrning av  en brunn från en  mobil, icke-producerande anläggning 
ska riskbedömningen i enlighet med brunnsanmälan införlivas i beredskapsplanen för 
anläggningen.  

2. Beredskapsplanerna för produktions anläggningar och ic ke-producerande 
anläggningar ska inlämnas till den behör iga myndigheten som  en  del av rapporten 
om större faror.  

3. Icke-producerande anläggningar m ed bo rrningsverksamhet, där den interna  
beredskapsplanen ändras på grund av br unnens speciella läge, bör underrätta den 
behöriga m yndigheten om  nä mnda ändring av den interna beredskapsplanen när 
brunnsanmälan inlämnas.  
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Artikel 13 
Anmälan om borrningsverksamheter 

1. Brunnsoperatören ska senast 21 dagar innan en borrningsverksamhet startar skicka 
en anm älan till den behöriga m yndigheten som  innehåller uppgifter om  brunnens 
utformning och drift i överensstämmelse med kraven i bilaga II, del 4.  

2. Den behöriga m yndigheten ska behandla an mälan och vidta den åtgärd som  den 
anser vara nödvändig, innan borrningsverksamheten får påbörjas.  

3. Brunnsoperatören ska omedelbart meddela den behöriga myndigheten om betydande 
ändringar av uppgifterna i brunnsanm älan, och sam tidigt infor mera den oberoende 
tillsynsmannen för brunnen i enlighet med artikel 15.3b.  

Artikel 14 
Anmälan om kombinerad verksamhet 

1. En operatör av en an läggning som ska ingå i en kom binerad verksamhet ska skicka 
en anm älan till den behöriga m yndigheten med uppgifter om  den kom binerade 
verksamheten i överen sstämmelse med kraven i del 7 bilaga II. Operatörerna av de 
berörda anläggningarna får komma överens om att en av dem ska framställa anmälan 
om kombinerade verksamheter å deras väga r. Anmälan ska inlämnas minst 21 dagar 
innan de kombinerade verksamheterna påbörjas. 

2. Den behöriga m yndigheten ska behandla anm älan och vidta den åtgärd den finner 
nödvändig innan den kombinerade verksamheten får påbörjas.  

3. Operatören som  fram ställer anm älan ska utan dröjsm ål infor mera den behöriga 
myndigheten om betydande ändringar av uppgifterna i den.  

Artikel 15 
Oberoende kontroll av tredje part  

1. Operatörerna ska inrätta ett schem a för kontroll och brunnsgranskning av oberoende 
tredje part och ska beskriva sådana system  inom den strategi för större olyckor som 
ingår i rapporten om större faror, i enlighet med artikel 18.  

2. Valet av en  oberoende verifierand e tred je part och utformningen av system  för  
oberoende kontroll av tredje parter och för oberoende undersökning av brunnar ska 
uppfylla kriterierna i bilaga II, del 5. 

3. Detta system  för kontroll av en obero ende tredje part m ed avseende på 
produktionsanläggningar och icke-producerande anläggningar ska inrättas 

(a) med avseende på anläggningar i syfte att oberoende försäkra att de angivna 
systemen och säkerhetsavgörande  aspekterna som  beskrivs i 
riskbedömningarna och säkerhetshante ringssystemet för anläggningen är 
lämpliga och aktuella, och att schem at för undersökning och testning av 
kontrollsystemet för större faror är läm pligt, aktuellt och fungerar på avsett 
sätt, 
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(b) med avseende på brunnsplaner, vilk en ska ge oberoende garantier för att 
brunnens konstruktion och brunnens kont rollåtgärder är läm pliga för de  
förväntade brunnsvillkoren och utgör  basen om  brunnens konstruktion av 
någon anledning behöver ändras. 

4. Operatörer ska om besörja att resultat  från den oberoende tredje partens 
kontrollsystem, i enlighet m ed denna artikel under punkt 3 a, är tillgänglig för de n 
behöriga myndigheten på begäran.  

5. Operatörer ska säkerställa att den obe roende brunnsundersökarens resultat och 
kommentarer i enlighet m ed denna artik el under paragraf 3 b i nbegrips i 
brunnsanmälan i enlighet med artikel 13. 

6. För produktionsanläggningar ska kontrollsystem et finnas på plats före inläm nandet 
av rapporten om  större faror till den behöriga myndigheten. När det gäller en icke-
producerande anläggning ska system et finnas på plats innan den icke-producerande  
anläggningen tas i en bestämd drift. 

7. Icke-producerande anläggningar som drivs i unionens vatt en ska uppf ylla kraven i  
relevanta internationella konventioner, såsom de definieras i Europaparlamentets och 
rådets förordning 391/2009/EG av den 23 april 2009 22, eller motsvarande standarde r 
i lagen om  konstruktion och utrustning av mobila havsbaserade borrningsenheter 
(2009 MODU CODE) . De ska certifieras av  en organisation som  är erkänd av 
unionen i överensstämmelse med nämnda förordning.  

Artikel 16 
Befogenhet att förbjuda verksamhet 

1. Den behöriga m yndigheten ska förbjuda drif t, eller idrifttagande av en anläggning, 
eller en del av den, då åtgärderna som har föreslagits av operatören för förhindrande 
och lindring av större olyckor i enlighet med artiklarna 10, 11, 13 och 14 anses vara 
allvarligt bristfälliga. 

2. När rapporten om större faror, i enlighet med artiklarna 10 och 11, eller anmälningar, 
i enlighet m ed artiklarna 13 och 14, inte inläm nas i tid, kan den behöriga 
myndigheten i undantagsfall, och när den ans er att s äkerhet och m iljöskydd inte  
äventyras, samtycka till en reducering av tidsfristen för inlämning av rapporten om 
större faror eller anmälan. 

3. Den behöriga m yndigheten ska kräva att ope ratören vidtar lämpliga kompletterande 
åtgärder som  den be höriga m yndigheten anser nödvändiga för att återställa 
efterlevnaden av artikel 3.1. 

4. Den behöriga m yndigheten ska förbjuda a nvändning av en an läggning, eller någon 
del av den, när resultatet av  en inspektion, periodisk granskning av rapporten om 
större faror i enlighet m ed artikel 10 oc h 11, eller ändringar av anm älningar enligt 
artiklarna 13 och 14, visar att kraven i de nna förordning inte uppf ylls, eller att det 
finns rimliga farhågor för säkerheten i verksamheterna eller anläggningarna. 

                                                 
22 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11. 
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Artikel 17 
Gränsöverskridande konsekvenser 

1. Om en medlemsstat anser att en borrningsverksamhet, eller driften av en anläggning, 
kan ha betydande negativa konsekvenser fö r en annan m edlemsstat i händelse av en 
olycka, eller när en m edlemsstat som sannolikt kommer att påverkas b etydligt begär 
så, ska medlemsstaten i vars jurisdiktion verksamheterna ska äga rum vidarebefordra 
relevant inf ormation till d en be rörda m edlemsstaten, o ch ef tersträva att an ta 
gemensamma förebyggande åtgärder för att förhindra skador.  

2. Tillämpning av punkt 1 påverkar inte andra relevanta bestämmelser i u nionslagen, i 
synnerhet rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om  bedömning av vissa 
privata och  of fentliga projekts ef fekter på m iljön23 och konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. 

KAPITEL IV 
BÄSTA PRAXIS FÖR KONTROLL AV STÖRRE FAROR 

Artikel 18 
Operatörers förhindrande av större olyckor 

1. Operatörer ska ta fra m ett dokument som fastslår deras strategi för förhindrande av 
större oly ckor och s e till a tt d et implem enteras genom gående i organiseringen av 
deras havsbaserade verksam heter, v ilket om fattar att upprätta läm pliga 
övervakningsarrangemang för att säkerställa strategins effektivitet. 

2. Dokumentet ska, i enlighet m ed punkt 1, in lämnas till behöriga m yndigheter som en 
del av rapporten om  större faror, i enli ghet med artiklarna 10 och 11, eller sam tidigt 
som anmälan om borrningsverksamheter, i enlighet med artikel 13. 

3. Operatörerna ska beskriva sina organisatoriska arrangemang för att kontrollera större 
faror i e tt säkert ledningssystem, vilket om fattar arrangemangen för att ta fram  och 
inlämna rapporter om  s törre faror och br unnsanmälningar, i förekomm ande fall, i 
enlighet med artiklarna 10, 11 och 13, sam t sina system  för kontroll av oberoende 
tredje part av deras kontrollsystem  för stö rre olyckor i enlighet med artikel 15 och 
del 5 bilaga II.  

4. Strategin och säkerhetshanteringssystem en ska tas fram i enlighet m ed kraven som 
anges i bilaga IV och klargöra operatörens primära ansvar för att kontrollera risker 
för större faror, som är ett resultat av dess verksamhet. 

5. Operatörer ska inrätta, och regelbundet samråda m ed r epresentanterna för de 
relevanta medlemsstaterna, i enlighet m ed artikel 27, industriprioriteringarna för att  
framställa och/eller revidera standarder och vägledningar för bästa praxis för kontroll 
av havsbaserade större olycksrisker genom design- och driftscykeln för havsbaserade 
verksamheter, och ska som ett minimum följa riktlinjerna i bilaga IV. 

                                                 
23 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
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6. Licensinnehavare, operatörer och större entreprenörer som har säte i unionen ska när  
de befinner sig utanför unionen eftersträva att bedriva sina olje- och gasverksamheter 
till havs i överensstämmelse med de principer som anges i denna förordning. 

Artikel 19 
Krav för de behöriga myndigheterna 

1. Den behöriga m yndigheten ska vidta läm pliga arrangem ang för att säkerställa sitt 
oberoende i intres sekonflikter m ellan reglering  av säkerhet och m iljöskydd och 
funktioner m ed avseende på m edlemsstatens ekonom iska utveckling, i synnerhet 
licensgivning av olje- o ch gasverksamhet till havs, och strategin för och  uppbärande 
av relaterade intäkter. 

2. Den behöriga m yndigheten ska klargöra vi dden av sina ansvarsom råden och  
funktioner för att inte åta sig själv det primära ansvaret för kontroll av större risker, i 
enlighet med artikel 18.3. 

3. Den behöriga m yndigheten ska inrätta en st rategi för genomgående bedöm ning av 
rapporter om större faror och anm älningar i enlighet m ed artiklarna 10, 11, 13 och 
14, inspektion, utredning och ve rkställande av de större  riskerna m ed olje- och 
gasverksamheterna till havs i dess jurisdiktion. 

4. Den behöriga m yndigheten ska grunda sin organisation och sina driftsm ässiga 
förfaranden på de principer som anges i bilaga III. 

Artikel 20 
Säkerställa efterlevnad med det lagstadgade ramverket för förhindrande av större olyckor 

1. Operatörer ska följa denna förordning och de åtgärder som har fastställts i rapporten 
om större faror för producerande och ic ke-producerande anläggningar, sam t de  
planer som det hänvisas till i den fram ställda brunnsanm älan och anm älan om 
kombinerad verksamhet, i enlighet med artiklarna 10, 11, 13 och 14.  

2. Om bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel in te följs och detta utgör en direkt fara 
mot m änniskors hälsa, eller hotar att föro rsaka en betydande negativ effekt för  
säkerheten och/eller m iljön, ska driften av anläggningen, eller driften av en relevant 
del därav, inställas av operatörer fram till att efterlevnaden har återställts. 

3. Om åtgärder vidtas i enlighet m ed punkt 2 i denna artikel, ska operatören utan 
dröjsmål meddela den behöriga myndigheten om detta.  

4. Den behöriga m yndigheten ska ta fram  år liga planer för en effektiv översyn, 
inklusive inspektioner, av riskbaserade ve rksamheter, som  innebä r stö rre fara, oc h 
ägna särskild uppm ärksamhet åt oc h även  verif iera a tt in lämnade handlingar enlig t 
artikel 9 efterlevs, sam t övervaka dess effe ktivitet och vidta nödvändiga åtgärder för 
att genomföra förbättringar av detta. 
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Artikel 21 
Anonym rapportering av säkerhetsproblem 

1. Behöriga myndigheter ska inrätta förfarande n för att tillåta anonym  rapportering av 
säkerhets- och/eller miljöproblem med avseende på olje- och gasverksamhet till havs. 
Behöriga myndigheter ska också inrätta förf aranden för att utreda dessa rapporter, 
samtidigt som den berörda individens anonymitet upprätthålls.  

2. Operatörer ska meddela uppgifter om nationella arrangemang i enlighet med punkt 1 
till sina och relevanta undere ntreprenörers anställda, och säkerställa att hänvisningar 
till anonym rapportering inkluderas i relevant utbildning och i meddelanden.  

KAPITEL V 
TRANSPARENS OCH INFORMATIONSDELNING  

Artikel 22 
Informationsdelning  

1. Operatörer och behöriga m yndigheter sk a ha som m inimikrav att dela den 
information som beskrivs i bilaga VI. 

2. Kommissionen ska genom  en genomföra ndeakt fastställa ett gem ensam 
datarapporteringsformat och uppgifterna  i inform ationen som ska delas. 
Genomförandeakten ska antas i överensst ämmelse m ed det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011.  

3. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade regi ster om  beredskapsresurser som  finns  
tillgängliga i deras jurisdiktion, av både offentliga och privata enheter. Dessa register 
ska göras  tillg ängliga f ör andra m edlemsstater, eller  potentie llt påverkade 
tredjeländer, och för kommissionen.  

Artikel 23 
Transparens 

1. Informationen i enlighet m ed bilaga VI sk a göras allm änt tillgänglig  utan att en 
begäran om åtkomst till miljörelaterad information behövs i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i unionslagstiftningen.  

2. Kommissionen ska genom  en genomförandeakt också fa stställa ett gem ensamt 
publiceringsformat som ska möjliggöra gränsöverskridande jämförelser av uppgifter. 
Denna genom förandeakt ska antas i överensstämm else m ed det rådgivande  
förfarande som avses i artikel 4 i föro rdning (EU) nr 182/2011. Sam tidigt som det  
förblir åtko mligt f ör allm änheten ska det gem ensamma publiceringsfor matet 
utvecklas f ör a tt tillå ta tillf örlitlig jämf örelse m ellan nationella verksam heter och 
tillsynspraxis enligt denna artikel och artikel 24. 

3. När de publicerar sina nationella be redskapsplaner enligt artikel 30 ska 
medlemsstaterna säkerställa att den uppgivna informationen inte utgör någon risk för 
säkerheten på olje- och gasanläggningar till havs och för deras drift. 
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Artikel 24 
Rapportering om säkerhet och miljökonsekvenser för olje- och gasverksamhet till havs  

1. Medlemsstaterna ska ta fram en årlig rapport angående 

(a) antal, ålder och lokalisering för anläggningar i sin jurisdiktion,  

(b) antal och typ av inspektioner och ut redningar som har genom förts, eventuella 
verkställighetsåtgärder, avgjorda åtal, 

(c) uppgifter om incidenter i enlighet med det gem ensamma rapporteringssystem 
som krävs i artikel 22, 

(d) alla större ändringar av det havsbaserade regleringsramverket, 

(e) säkerhets- och miljöskyddsprestandan för havsbaserad olje- och gasverksamhet 
i deras jurisdiktion. 

2. Medlemsstater ska utse en myndighet som ska vara ansvarig för att dela information i 
enlighet med artikel 22 och publicering av information i enlighet med artikel 23, och 
ska informera kommissionen i enlighet därmed. 

3. Vartannat år ska kommissionen publicera ra pporter om  säkerheten i havsbaserade 
verksamheter inom unionen m ed utgångspunkt  i inform ationen som rapporteras till 
den av medlemsstater och Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Kommissionen ska få hjälp 
i denna fråga av relevanta medlemsstater i enlighet med artikel 26. 

Artikel 25 
Utredning efter en olycka 

1. Omedelbart efter en allvarlig olycka  ska operatören m eddela den behöriga 
myndigheten relevant infor mation, inklusive omständigheterna för olyckan och dess 
konsekvenser.  

2. Medlemsstater ska genomföra djupgående utre dningar av större olyckor som  orsakat 
allvarliga s kador (på m änniskor och m iljö), eller s tor f örlust av tillg ångar. 
Utredningsrapporten ska inbegr ipa en bedöm ning av effektiviteten i den behöriga 
myndighetens tillsyn av den berörda anläggningen under tiden som föregick olyckan, 
samt rekommendationer för adekvata ändringa r av de relevanta t illsynsförfarandena 
när det behövs.  

3. En sammanfattning av utre dningsrapporten som fram ställs i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel ska göras tillgänglig för kommissionen vid avslutandet av u tredningen, 
eller vid avslutandet av de rä ttsliga förhandlingarna, beroende på vilket som  inträffar 
sist. En speciell vers ion av rapporten  som beaktar möjliga lagliga begränsningar ska 
göras tillgänglig med avseende på artiklarna 22 och 23.  

4. Den behöriga m yndigheten ska efter si na utredningar, i enlighet m ed punkt 2, 
genomföra eventuella rekommendationer fr ån utredningen som  ligger inom  dess  
handlingsbefogenheter.  
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Artikel 26 
Sekretess  

1. Behöriga myndigheter ska göra inform ation, som har mottagits i enlighet med denna 
förordning, tillgänglig för fysiska och juridiska personer som begär det. 

2. Begäran om information som har erhållits  av den behöriga m yndigheten i enlighet 
med denna förordning kan avslås när de villkor som  f astställs i a rtikel 4.2  i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG24 är uppfyllda.  

3. Operatören ska, i enlighet med punkt 2, eller för ändamålet med allmänt deltagande i 
enlighet m ed artikel 5, göra en version av dokum entet, i v ilken ko nfidentiell 
information är borttagen, tillgänglig för allmänheten. 

KAPITEL IV 
SAMORDNING OCH SAMARBETE 

Artikel 27 
Samarbete mellan medlemsstater 

1. De behöriga m yndigheterna ska regel bundet utbyta kunskap, infor mation och 
erfarenhet sinsem ellan, och hålla s amråd om tilläm pningen av releva nt natione ll 
lagstiftning och unionslags tiftning m ed industrin, öv riga intressenter och 
kommissionen.  

2. Information som  utbyts i enlighet m ed punkt  1 ska i synnerhet handla om  hur 
åtgärderna för riskbedöm ning fungerar, förebyggande av olyckor, 
efterlevnadskontroll och krisberedskap med avseende på olje- och gasverksam het till 
havs inom unionen, såväl som utanför dess gränser i förekommande fall.  

3. Tydliga prioriteringar och procedurer sk a fastställas för utarbetande och uppdatering 
av vägledningsdokum ent för att identifiera  och underlätta genomförandet av bästa 
praxis i områden i enlighet med punkt 2. 

4. En m edlemsstat kan, med avseende på en  annan m edlemsstats beslut som  har en 
negativ gränsöverskridande verkan, rådf råga andra m edlemsstater, som deltar i 
informationsutbytet i enlighet med punkt 1. 

Artikel 28 
Samordnat tillvägagångssätt för säkerhet i angränsande regioner och internationella 

verksamheter 

1. Kommissionen ska i nära sam arbete m ed medlemsstaterna främ ja samarbete m ed 
tredjeländer som företar olje- och gasverksamhet till havs i samma havsområden som 
medlemsstater inbegripet, i förekomm ande fall, inom  ram verket för regionala 
havskonventioner.  

                                                 
24 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26. 
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2. Kommissionen ska bedöm a säkerheten i olje- och gasverksam heter i vatten 
tillhörande tredjeländer som ligger i anslutn ing till medlemsstaters vatten, och stödja 
ett samordnat tillvägagångssätt för öm sesidigt utbyte av erfarenhet och främ jande av 
förebyggande åtgärder och regionala beredskapsplaner.  

3. Kommissionen ska främ ja höga säkerhetss tandarder för olje- och gasverksam het till 
havs på internationell nivå i läm pliga globala och regionala forum, inklusive de med 
avseende på arktiska vatten.  

KAPITEL VII 
BEREDSKAP OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER 

Artikel 29 
Krav på interna beredskapsplaner 

1. Interna beredskapsplaner ska utarbetas av operatören för att 

(a) initieras för att tygla en begynnande allvarlig olycka inom  anläggningen, eller 
inom unda ntagszonen, som  har inrä ttats av m edlemsstaten om kring 
anläggningens omkrets, eller för brunnshuvudet under vattenytan, 

(b) ska drivas i enlighet m ed den exte rna beredskapsplanen när olyckan har 
eskalerat bortom anläggningen. 

2. Operatören ska underh ålla utrustning och exp ertis för att planen ska vara tillg änglig 
vid alla tidpunkter och, om  så är nödvä ndigt, dela den m ed m edlemsstaten vid 
genomförandet av den externa beredskapsplanen. 

3. Den interna beredskapsplanen ska utarbetas i överensstämm else med 
bestämmelserna i bilaga V, och uppdate ras i enlighet med va rje förändring av 
riskbedömningen av större faror i brunnsplan en eller rapporten om  större faror i 
förekommande fall. Alla sådana uppdate ringar ska m eddelas den m yndighet som är 
ansvarig för att utarbeta de externa beredskapsplanerna för det berörda området. 

4. Interna beredskapsplaner ska integreras m ed andra bestämmelser som  hänför sig till 
skydd och räddning av personal från de n drabbade anläggningen i syfte att  
säkerställa goda utsikter till överlevnad. 

5. Operatören ska regelbundet testa den interna beredskapsplanens effektivitet. 

Artikel 30 
Externa beredskapsplaner och förberedelse för nödsituationer 

1. Medlemsstater ska utarbeta externa beredskapsplaner som omfattar alla havsbaserade 
olje- och gasinstallationer och poten tiellt påverkade om råden inom  sina 
jurisdiktioner. 

2. Externa beredskapsplaner ska utarbetas genom  samarbete med relevanta operatörer 
och, om  så är läm pligt, licensinn ehavare, och justeras i enlighet m ed den interna 
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beredskapsplanen för anläggningarna, som  är finns i, eller planer as att placeras i 
området i fråga. Varje uppdatering av de  interna planerna som  m eddelas av en 
operatör ska tas med i beräkningen. 

3. Externa beredskapsplaner ska utarbetas i överensstämm else m ed bestämmelserna i 
bilaga I och V, och gör as tillgängliga för komm issionen och allm änheten, om så ä r 
lämpligt. 

4. Medlemsstater ska vidta alla läm pliga åtgärder för att uppnå en hög nivå av 
efterlevnad och interop erabilitet f ör bere dskapsutrustning och expertis m ellan alla 
medlemsstater i en geograf isk region, sam t längre bo rt i förekommande fa ll. 
Medlemsstater ska uppm untra indus trin att utveckla kom patibla 
beredskapsinstrument i denna punktens anda. 

5. Operatörer s ka sam arbeta m ed m edlemsstater i verkställandet av  b estämmelserna i 
punkt 4 i denna artikel.  

6. Medlemsstaterna ska hålla uppdaterade regi ster om  beredskapsresurser som  finns  
tillgängliga på deras  te rritorium, eller i d eras jurisdiktion, av både offentliga och 
privata enheter. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för de andra m edlemsstaterna 
och, på en ömsesidig basis, med angränsande tredjeländer och kommissionen.  

7. Medlemsstaterna och  o peratörerna ska re gelbundet testa sin beredskap att agera 
snabbt vid olje- och gasolyckor till havs.  

Artikel 31 
Krishantering 

1. Operatören ska om edelbart meddela de relevanta m yndigheterna om större olyckor, 
eller om en situation m ed direkt risk för en allvarlig olycka. När det är nödvändigt 
ska de relevanta m yndigheterna hjälpa de n berörda operatören att förhindra att 
olyckan eskalerar.  

2. I händelse av en olycka ska de rele vanta m yndigheterna vidta alla nödvändiga  
åtgärder för att förhindra att olyckan eska lerar och begränsa dess följder i sam arbete 
med de berörda operatörerna. 

3. I händelse av en allvarlig olycka som övers tiger de nationella insatskapaciteterna kan 
en drabbad m edlemsstat begära ytterligare hjälp från medlemsstater och Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån genom unionens civ ilskyddsmekanism som  inrättades genom 
rådets beslut 2007/779/EG. 

4. Under loppet av nödåtgärde n ska m edlemsstaten insam la den inform ation som  är 
nödvändig för en fullständig analys av olyckan. 

Artikel 32 
Gränsöverskridande beredskap och åtgärder för nödsituationer 

1. När gränsöverskridande effekter för olje- oc h gasolyckor till havs är förutsebara ska 
medlemsstaterna göra infor mation tillgä nglig f ör komm issionen och potentiellt 
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drabbade medlemsstater, eller tredjeländer på ömsesidig grund, och ta identifierade  
risker i beaktande vid fram tagandet av den externa beredskapslanen. 
Medlemsstaterna ifråga ska koordinera si na beredskapsplaner för att underlätta 
gemensamma åtgärder vid en olycka.  

2. Medlemsstaterna ska samordna åtgärder för områden bortom unionens gränser för att 
förhindra potentiella negativa konsekvenser från olje- och gasverksamhet till havs.  

3. Medlemsstaterna ska regelbundet testa sin beredskap för a tt effektivt hantera olyckor 
i sam arbete m ed potentie llt d rabbade m edlemsstater, re levanta EU-byråe r elle r 
tredjeländer. Kommissionen kan bidra till övningar som fokuserar på testning av 
gränsöverskridande och unionsrelaterade mekanismer för nödsituationer.  

4. I händelse av en allvarlig olycka, eller et t förestående hot om en sådan, som  orsakar 
eller kan orsaka gränsöverskridande effe kter, ska m edlemsstaten vars jurisdiktion 
nödsituationen har skett i,  utan dröjsm ål, m eddela komm issionen och de 
medlemsstater som kan påverkas av nödsituationen. 

KAPITEL VIII 
SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 33 
Påföljder 

Medlemsstater ska inrätta sanktioner m ot indus trins överträdelser av denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De föreskrivna påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Artikel 34 
Delegering av befogenheter till kommissionen  

1. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 35 i 
denna förordning för att anpassa kraven t ill den senaste utvecklingen av relevant 
teknik och förfaranden i bilaga I–VI.  

2. Kommissionen får också anta delegerade akter i en lighet m ed artikel 35 i denna 
förordning för exakt tillämpning av kraven i förordningen med avseende på 

(a) uppgifter som ska anges i en anm älan om utformning eller en rapport om risk 
för allvarlig olycka som anges i punkterna 1, 2, 3, 6 bilaga II, 

(b) anmälan om brunns-/kombinerade verksamheter som anges i punkterna 4 och 7 
bilaga II,  

(c) krav avseende verifiering från obero ende tredje part som  anges i punkt 5 d 
bilaga II, för behöriga m yndigheters funktionssätt och organisation såsom 
anges i bilaga III, och 
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(d) krav med avseende på operatörers förh indrande av större faror såsom  anges i 
bilaga IV.  

Artikel 35 
Utövande av delegering 

1. Kommissionens rä tt a tt anta de legerade akte r g äller på de villko r som f astställs i 
denna artikel.  

2. Delegeringen av befogenheter som  avses i artikel 34 ska ges komm issionen för en 
obestämd tidsperiod från det att denna förordning träder i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som  avses i ar tikel 34 f år när som helst å terkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om  återkallande avslutar delegeringen av de 
befogenheter som anges i besl utet. Beslutet får verkan dagen efter det att det har  
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid en senare tidpunkt  
som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten för delegerade akter som redan har 
trätt i kraft.  

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kom missionen samtidig t de lge 
Europaparlamentet och rådet denna.  

5. En deleger ad akt som  antagits enlig t ar tikel 34 ska träda i kraft endast om  varke n 
Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig de tta inom två månader från det datum 
då akten delgetts Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och 
rådet före utgången av denna period har informerat komm issionen om att de inte  
kommer att motsätta  sig detta.  Perioden ska förlängas m ed två m ånader på initiativ 
av Europaparlamentet eller rådet. 

Artikel 36 
Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När hänvisning görs till de nna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.  

Artikel 37 
Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om 

miljöskadeståndsansvar i syfte att förhindra och gottgöra skada på miljön25 

1. Artikel 2.1 b i det direktivet ska ersättas med följande 

(b) vattenskada, vilket är varje skada som i betydlig grad har en negativ inverkan,  

                                                 
25 EUT L 154, 30.4.2004, s. 56. 
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(i) den ekologiska, kem iska och/eller kva ntitativa statusen och/eller ekologiska 
potentialen, såsom  de finierat i direktiv  2000/60/EG, av de berörda vattnen, m ed 
undantag av negativa effekter där artikel 4.7 i det direktivet gäller, eller 

(ii) m iljöstatusen f ör d e berö rda m arina vattnen, enligt def initionen i d irektiv 
2008/56/EG, i den m ån särskilda aspekter av  den m iljömässiga s tatusen inte har 
hanterats genom direktiv 2000/60/EG. 

2. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de best ämmelser i lag ar och andra  f örfattningar 
som är nödvändiga för att följa ovannäm nda punkt inom  ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft. De ska genast underrätta kommissionen om detta.  

Artikel 38 
Övergångsbestämmelser  

Operatörer av anläggningar ska efterleva denna förordning i dess helhet inom två år efter att  
den har trätt i kraft med följande undantag:  

(a) Operatörer av icke-producerande  anläggningar som  befinner sig under  
kontrakt, men inte ännu är etablerade på  plats, ska efterleva denna förordning 
inom ett år efter det att den har trätt i kraft, eller tidigare, genom avtal med den 
behöriga myndigheten. 

(b) Operatörer av planerad e anläggn ingar ska till fullo iaktta denna förordning, 
såvida inget annat har överenskomm its med den behörig a myndigheten, och i 
inget fall senare än ett år efter det att den har trätt i kraft. 

(c) Brunnsoperatörer ska till fullo iaktta denna förordning inom  tre m ånader efter 
det att den har trä tt i kraf t, eller tidigare genom överens kommelse med den 
behöriga myndigheten. 

Artikel 39 
Ikraftträdande 

1. Denna f örordning träd er i kraf t dagen ef ter det att de n har of fentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

2. Denna förordning är till al la delar bindande och dire kt tillämplig i alla  
medlemsstater. 

Utfärdat i Bryssel den […] 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 
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BILAGA I 
Allmänt deltagande i anslutning till tillstånd enligt direktiv 94/22/EG 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

(a) allmänheten informeras om inlämning av licensansökningar till medlemsstater, 
antingen g enom offentliga kungörelser el ler andra läm pliga m edel såsom 
elektronisk m edia när det finns tillgäng ligt, oc h att r elevant inf ormation om  
sådana f örslag gör s tillgäng liga till allmänheten, inbegripet bland annat 
information om  rätten att d elta, oc h till v em komm entarer eller  f rågor ka n 
inlämnas, 

(b) allmänheten är berättigad att lämna kommentarer och åsikter när alla alternativ 
står öppna, innan beslut om licensansökningar har fattats, 

(c) under sådant beslutsfattande ska ve derbörlig hänsyn tas  till resultaten av  
allmänhetens deltagande, 

(d) medlemsstaterna sk a, ef ter att ha g ått igenom  komm entarerna och  ås ikterna 
från allmänhetens sida, vidta rimliga åtgärder för att informera allmänheten om 
besluten som har fattats och orsakern a och övervägandena som  de be sluten 
grundar sig på, inklusive information om allmänhetens deltagandeprocess. 

1. Rimliga tidsramar ska f astställas, vilka ger  tillräckligt med tid f ör vart och ett av  de 
olika stege n f ör allmänhetens d eltagande. Medlem sstaten ska identif iera den 
allmänhet som är berättigad att delta för syftena i punkt 1, inbegripet relevanta icke -
statliga organisationer som uppfyller eventuel la krav som åläggs i nationell lag, som 
t. ex. de som främjar miljöskydd, eller säkerhet till havs. 
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BILAGA II 
Krav på dokument med avseende på medgivandeförfarandet 

1. INFORMATION SOM SKA INLÄMNAS SOM EN ANMÄLAN OM UTFÖRANDE FÖR EN 
PRODUKTIONSANLÄGGNING 

Anmälan om utförande för en produktionsanläg gning i enlighet m ed artikel 9 ska åtm instone 
innehålla följande information 

(1) operatörens namn och adress, 

(2) en beskrivning av processen som används för utformningsverksamheten, de relevanta 
standarder som  används och utformningsa lternativen so m f rambringas av d enna 
process, 

(3) en beskrivning av valda utformningskoncept med avseende på större riskscenarier för 
den speciella anläggningen och dess läge, samt riskkontrollens främsta egenskaper, 

(4) en demonstration av att koncepten minskar de större riskerna till en godtagbar nivå, 

(5) en beskrivning av anläggningen och förhållandena vid dess avsedda lokalisering, 

(6) en beskrivning av de olika typer av större riskverksamheter som ska genomföras, 

(7) en allm än beskrivn ing av säkerhetshan teringssystemet genom  vilket de avsedda  
riskkontrollåtgärderna f ör större f aror sk a upprätthållas på ett ef fektivt sätt, 
inbegripet det system för oberoende kontroll som ska väljas.  

2. INFORMATION SOM SKA DELGES I EN RAPPORT OM RISK FÖR ALLVARLIG OLYCKA 
FÖR DRIFT AV EN PRODUKTIONSANLÄGGNING 

En rapport om  större risker för en produk tionsanläggning i enlighet m ed artikel 10 ska  
innehålla åtminstone följande information 

(1) en beskrivning om den hänsyn som har tagits till den behöriga myndighetens respons 
på anmälan om utformning, 

(2) en sammanfattning om arbetare eventuellt har engagerats i beredningen av rapporten 
om större faror, 

(3) en beskrivning av anläggningen och ansl uten infrastruktur, sam t andra sådana 
strukturer, inklusive brunnar som är anslutna till den, 

(4) ett uppvisande av att alla större faro r har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att kontrollåtgärd erna för dem är lämpliga för att till en 
acceptabel nivå minska faran för att större risker inträffar för personer och miljön, 

(5) uppgifter om  vilka typer av verksam heter som  ska genomföras som innebär en 
potential för större risk, och om  det m aximala antal personer som  kan vara på 
anläggningen vid samma gång, 
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(6) uppgifter om  anläggningen och arrangem ang för att säkerställa kontroll över 
brunnen, processäkerhet, inneslutning av far liga substanser, förhindrande av eld och 
explosion, skydd för arbetsstyrkan mot farliga substanser och skydd av miljön mot en 
förestående större riskfy lld händelse (i linje m ed den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V), 

(7) uppgifter om arrangemang för att skydda pers oner på plattf ormen från större faror, 
och för att om besörja säker evakuering av dem  och räddning, och för underhåll av 
kontrollsystem i syfte a tt förhindra skada på anläggningen o ch miljön i händelse av 
att samtlig personal evakueras, 

(8) relevanta lagar, standarder och vägledningar som  används för byggande och 
driftsättning av anläggningen, 

(9) information om  säkerhetshanteringssyst em för drift, underhåll, m odifiering och 
kontrollsystem, inbegripet de huvudsakliga driftsbegränsningarna för anläggningen 
som ska kontrolleras av ledningssystemet, 

(10) information om kontrollsystemet i enlighet med sektion 5.2 i denna bilaga,  

(11) alla andra relevanta uppgifter, t.ex. när två, eller fler, installationer drivs tillsammans 
på ett sätt som  påverkar potentialen fö r en större fara för någon, eller alla, 
anläggningar, 

(12) information som är relevant för kraven  enligt denna förordning som  upprättats enligt 
annan tillämplig unionslagstiftning, särskilt direktiven 92/91/EG och 85/337/EEG, 

(13) en beskrivning av aspekterna hos miljön som  sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de iden tifierade potentiella miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i m iljön, och en beskrivning av  de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller motverka dem, inbegripande övervakning. 

3. INFORMATION SOM SKA INLÄMNAS I EN RAPPORT OM RISK FÖR ALLVARLIG OLYCKA 
FÖR EN ICKE-PRODUCERANDE ANLÄGGNING. 

En rapport om  risk för allvarlig olycka för en icke-producerande an läggning ska i enlighet 
med artikel 11 åtminstone innehålla följande information 

(1) anläggningsoperatörens namn och adress, 

(2) en sammanfattning om arbetare eventuellt har engagerats i beredningen av rapporten 
om större faror, 

(3) en beskrivning av anläggningen, och i hä ndelse av en mobil anläggning, uppgifter 
om överföringssätt mellan lokaliseringar och dess förläggningssystem, 

(4) uppgifter om typen av verksam heter som anläggningen kan utföra  med potential för 
större fara, och m aximalt antal persone r som  kan befinna sig på anläggning på 
samma gång, 
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(5) en dem onstration av att alla större fa ror har identifierats, deras sannolikhet och 
bedömda konsekvenser, och att deras kontro llåtgärder är läm pliga för att m inska 
risker i en godtagbar utsträckning för att en  större fara inträffar m ot personer och 
miljön,  

(6) uppgifter om  anläggningen och arrangem ang för att säkerställa kontroll över 
brunnen, processäkerhet, inneslutning av far liga substanser, förhindrande av eld och 
explosion, skydd för arbetsstyrkan mot farliga substanser och skydd av miljön mot en 
förestående större riskfy lld händelse (i linje m ed den interna beredskapsplanen i 
enlighet med bilaga V), 

(7) uppgifter om arrangemang för att skydda pers oner på plattf ormen från större faror, 
för att om besörja säker evakuering av de m och återställande, och för underhåll av 
kontrollsystem i syfte att förhindra s kada mot anläggningen och miljön i händelse av 
att samtlig personal evakueras, 

(8) relevanta lagar, standarder och vägledningar som  används för byggande och 
driftsättning av anläggningen, 

(9) en demonstration av att alla de större fa rorna har identifierats för alla verksam heter 
som anläggningen är kapabel att utföra, och att riskerna för en större riskfylld 
händelse mot personer och miljö minskas till en acceptabel nivå, 

(10) uppgifter o m begränsningar för s äker drift av m iljömässig, m eteorologisk och  
havsbottensrelaterad natur, och om arrang emangen f ör att iden tifiera riske r på  
havsbotten och m arina faror såsom rörle dningar och förtöjningar av angränsande 
anläggningar,  

(11) information om  säkerhetshantering ssystemet för verksam heter, underhåll och 
modifiering,  

(12) information om kontrollsystemet i enlighet med sektion 5.2 i denna bilaga, 

(13) alla andra relevanta uppgifter, t.ex. när två, eller fler, anläggningar drivs tillsammans 
på ett sätt som  påverkar potentialen fö r en större fara för någon, eller alla, 
anläggningar, 

(14) en beskrivning av aspekterna hos miljön som  sannolikt drabbas väsentligt, en 
bedömning av de iden tifierade potentiella miljöeffekterna, i synnerhet utsläpp av 
föroreningar i m iljön, och en beskrivning av  de tänkta tekniska och icke-tekniska 
åtgärderna för att förhindra, minska eller motverka dem, inbegripande övervakning. 

4. INNEHÅLL SOM SKA INLÄMNAS I EN ANMÄLAN OM BORRNINGSVERKSAMHETER 

En brunnsanmälan ska i enlighet med artikel 13 innehålla minst följande information: 

(1) Brunnsoperatörens namn och adress. 

(2) Namnet på anläggningen som ska användas och ägaren. 
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(3) Uppgifter som  identifierar brunnen oc h eventuell koppling til l andra brunnar eller 
utvecklingar. 

(4) Information om  brunne ns arbetsprogram , inklusive dess driftsperiod, kontroll av 
barriärer mot förlust av kontroll över brunn en och brunnens avsedda status när 
verksamheten har slutförts. 

(5) Alla slags uppgifter om säkerhetsutrustning som ska distribueras vilken inte beskrivs 
i den aktuella rapporten om större faror för anläggningen. 

(6) En riskbedömning som rymmer en beskrivning av 

(a) de särskilda farorna som förknippas med brunnsdriften, 

(b) farorna under ytan,  

(c) alla slags verksam heter på ytan, eller under den, som  sa mtidigt innebär en 
potential för större faror,  

(d) läm pliga kontrollåtgärder. 

(7) Uppgifter om brunnens utfor mning, inklus ive barriärer m ot förlust av kontroll över 
brunnen (utrustning, borrningsvätskor och cement etc.), styrningskontroll av 
brunnsgången och begränsningar mot säker drift i enlighet med riskbedömningen. 

(8) Uppgifter om brunnens konfiguration och av slutande av verksam het – t.ex. slutlig, 
eller tillfällig, nedläggning; och var den har slutförts för framtida användning.  

(9) I händelse av en existerande brunn, releva nt information om dess historia och dess 
tillstånd. 

(10) I händelse av en m odifiering av en  tidigare inläm nad brunnsanm älan, tillräckliga 
uppgifter för att uppdatera anmälan i dess helhet. 

(11) När en brunn ska genomföras ge nom en icke-producerande anläggning, 
kompletterade information i enlighet med det följande 

(a) uppgifter om förhållanden av m eteorologisk, m arin och ha vsbottenrelaterad 
natur vid lokaliseringen, inbegripet ev entuella fysiska hinder som t.ex.  
rörledningar, 

(b) uppgifter om miljöförhållanden som det har tagits hänsyn till i an läggningens 
interna beredskapsplan, 

(c) uppgifter om  bestä mmelserna för krisåtgärder, i nklusive i händelse av en 
allvarlig olycka mot miljön som inte beskrivs i rapporten om större faror, och 

(d) en beskrivning av hur brunns operatörens och anläggningsägarens 
ledningssystem ska koordineras för att a lltid säkerställa effektiv kontroll av 
större faror.  
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(12) En redogörelse för oberoende under sökning av brunnen i enlighet med del 5.1 i 
denna bilaga. 

(2) information som  är relevant för d eras krav enligt denna förordning enligt annan 
tillämplig unionslagstiftning, särskilt direktiven 92/91/EG och 85/337/EEG. 

5. FRÅGOR MED AVSEENDE PÅ ETT KONTROLLSYSTEM 

1. Den oberoende tredje parten  ska uppfylla följande krav  m ed avseende på dess 
oberoende gentemot operatören av anläggningen eller brunnsoperatören 

(a) dennes funktion kräver inte av honom  att beakta och undersöka någon aspekt 
av någon säkerhetsavgörande del, eller specie ll anläggning, i vilken han har 
varit engagerad på ett tidigare stadiu m, eller där hans objektivitet kan 
komprometteras,  

(b) han är tillräckligt oberoende från ett ledningssystem som har, eller som har haft 
något ansvar för någon aspekt av  en kom ponent i det oberoende 
kontrollsystemet eller brunnsgranskninge n, i syfte att säkerställa att han 
kommer att vara objektiv i utförandet av sina funktioner inom systemet. 

2. Den oberoende tredje part en ska uppfylla följande krav m ed avseende på sin 
kompetens 

(c) dennes tekniska kom petens inbegripande lämpligt kvalificerad personal till ett 
lämpligt antal och med tillräcklig erfarenhet, 

(d) lämplig fördelning av uppgifter från  operatören till personal som  är 
kvalificerad av företa dem,  

(e) lämpliga arrangem ang för inform ationsflödet m ellan operatören och den 
oberoende tredje parten,  

(f) tillräckliga befogenheter som operatören ger den oberoende tredje parten för att 
denne ska kunna utföra sina funktioner på ett adekvat sätt. 

3. Enligt artikel 13, punkt 3, komm er en anmälan om väsentlig ändring av en brunn att 
innehålla 

(a) alla ändringar som  har potential  a tt ink räkta på det ur sprungliga 
konstruktionssyftet i brunnsplanen, särski lt avseende brunns kontroll och andra 
barriärer för flödet och deras verifiering, 

(b) alla väsentliga ändringar av an läggningen eller utrustningen, eller
 hanteringssystem et eller brunnsoperatör enligt bilaga II, del 4, 

(c) alla ändringar av riskbedöm ningen, inbegripande där den orsakas av 
förhållanden som uppstår under borrningsverksamhet. 
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Väsentliga ändringar bör anges till den oberoende brunnsgranskaren för denne s 
vidare verifiering, och resultaten av y tterligare verifiering bör m eddelas behörig 
myndighet. 

4. I händelse av en brunnsanm älan ska en re dogörelse inkluderas från en oberoende 
undersökare av brunnen om riskbedömningens lämplighet med avseende på brunnens 
utformning, och dess hinder m ot kontrollförlust för alla förväntade förhållanden och 
omständigheter.  

5. I händelse av drift av en anläggning ska rapporten om större faror inbegripa 

(a) en redogörelse från den oberoende tr edje partens kontrollör om att uppgifterna 
om säkerhetsavgörande kom ponenter oc h deras underhållssystem , så som  de  
specificeras i rapporten om större faror, är, eller kommer att vara lämplig,  

(b) en beskrivning av kontrollsystem et, i nklusive valet av oberoende kontrollör 
från tredje part, sättet att kontrollera så a tt säkerhetskritiska  delar och annan 
specificerad anläggning i systemet förblir i gott skick, 

(c) medlen som avses i underpunkt 5 b sk a innefatta oberoende och kom petenta 
personers undersökning och testning efter behov av säkerhetsavgörande 
komponenter, kontroll av utform ningen, standard, certifie ring eller annat 
konformitetssystem för de säkerhetskritiska delarna, undersökning av pågående 
arbete, rapportering av icke-efterlevnad, och opera törens vi dtagande a v 
korrigerande åtgärder. 

6. INFORMATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS MED AVSEENDE PÅ EN STÖRRE 
FÖRÄNDRING AV EN ANLÄGGNING, INKLUSIVE AVLÄGSNANDE AV EN FAST 
ANLÄGGNING 

När större ändringar görs av an läggningen, ska informationen som tillhandahålls en behörig 
myndighet i enlighet med artiklarna 10 och 11 innehålla åtminstone följande information 

1. operatörens namn och adress, 

2. en samm anfattning av  eventu ellt deltaga nde av arbetare i beredningen av den 
reviderade rapporten om större faror, 

3. i händelse av en större ändring ska tillräckliga uppgifter för en fullständig 
uppdatering av rapporten om större faror och en dithörande intern beredskapsplan för 
anläggningen tillhandahållas, sam t för att de monstrera att risker för större faror har 
minskats i godtagbar utsträckning, 

4. i händelse av att en fast produktionsanläggning tas ur bruk 

(a) sätt för att isolera farl iga substanser, och i händelse  av att brunnar är anslutna 
till anläggningen, den perm anenta förseg lingen av brunnar från anläggningen 
och miljön, 

(b) en beskrivn ing av riske r för större  f aror i sam band m ed ne dmonteringen av 
anläggningen, den totalt exponerade befolkningen, och riskkontrollåtgärder, 
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(c) arrangemang för räddningsinsatser fö r att säkerställa säker evakuering och 
räddning av personal, samt för att förhindra en allvarlig olycka för miljön.  

7. INFORMATION SOM SKA INLÄMNAS I EN ANMÄLAN OM KOMBINERADE 
VERKSAMHETER 

Anmälan om kom binerade verksamheter ska i en lighet med artikel 14 innehålla åtm instone 
den följande informationen 

(1) namn och adress för operatören som sammanställer anmälan,  

(2) i händelse av att and ra operatörer ä r inblandade i de kom binerade verksamheterna; 
deras namn och adress, inklus ive en bekräftelse på att de  samtycker till innehållet i 
notifieringen, 

(3) en beskrivning av hur ledningssystem et för anläggningar, som  är inblandade i de 
kombinerade verksamheterna, kommer att koordineras för att minska riskerna från en 
allvarlig olycka, 

(4) uppgifter hur en anläggning, eller utru stning, kommer att användas i samband m ed 
den kombinerade verksamheten, m en som inte beskrivs i den aktuella rapporten om  
större faror för någon av anläggningarna som är involverade i de kom binerade 
verksamheterna, 

(5) en sammanfattning av riskbedöm ningarna som genomförs av alla opera törer som är 
inblandade i de kombinerade verksamheterna, vilken ska innehålla 

(a) en beskrivning av verksamheter under den kombinerade verksamheten som kan 
involvera faror m ed potential att orsaka  en allvarlig olycka för, eller i 
anslutning till, en anläggning, 

(b) en beskrivning av riskkontrollåtgärder som  har införts till följd av 
riskbedömningen. 

(6) en beskrivning av den kom binerade verksamheten och ett arbetsprogram, vilket ska 
inbegripa de datum då den kom binerade verksamheten förväntas börja och sluta och 
en kopia av en överenskommelse m ellan ope ratörerna som  är inblandade i den 
kombinerade verksamheten. 
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BILAGA III 
Behöriga myndigheters bestämmelser för att reglera verksamheter med avseende på 

större faror  

1. Medlemsstater ska behandla nedanstående m inimikriterier för att utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för tillsynsfunktionerna i denna förordning för säkerhet 
och skydd av miljö 

(a) organisatoriska arrangemang, som gör det möjligt för alla s kyldigheter i denna 
förordning att f ullgöras på ett ef fektivt sätt, inbegripet arrangem ang för att 
reglera säkerhet och skydd av miljön på ett rimligt sätt, 

(b) en policyredogörelse, som behandlar målen med tillsyn och verkställelse och 
hur den behöriga m yndigheten ska uppnå transparens, överensstämm else, 
proportionalitet och objektivitet i dess regl ering av olje- och gasverksam heter 
till havs. Den behöriga myndigheten bör också göra klart för allm änheten om 
ansvarsfördelningen m ellan tillsyns myndigheten och operatören, där den 
senare har prim ärt ansvar för att kontro llera risker, och de n tidigare för att  
kontrollera att operatören har adekvata åtgärder på plats, som  sannolikt 
kommer att vara effektiva för att kontrollera risk för större faror,  

(c) en strategiredogörelse som  beskrive r den behöriga m yndighetens funktioner, 
dess åtgärdsprioriteringar (t ill exempel i utformning och drift av anläggningar, 
integritetshantering och nödberedskap och -insatser), sam t hur det är 
organiserat, 

(d) driftsförfaranden, som beskriver hur den behöriga m yndigheten komm er att 
inspektera och genom driva operatörens s kyldigheter enligt denna förordning, 
inklusive hur den kommer att hantera, bedöma och godta rapporter om  större 
faror, hantera brunnsnotifieringar, och hur  intervallerna m ellan inspektion av 
riskkontrollåtgärder för stör re faror (inklusive de för m iljön) för en given 
anläggning, eller verksamhet, ska fastställas,  

(e) procedurer för hur den behöriga m yndigheten ska fullgöra sina funktioner 
enligt denna förordning utan påverkan för andra ansvarsom råden, till ex empel 
olje- och gasverksam heter till havs, oc h arrangemang i enlighet m ed direktiv 
92/91/EG,  

(f) när den behöriga m yndigheten består  av två,  eller flera byråer, ska det 
tillhandahållas ett formellt avtal som inrättar de n ödvändiga mekanismerna för 
den behöriga m yndighetens gemensamma arbete, inklusive högsta ledningens 
tillsyn, övervakning, granskningar, ge mensam planering och inspektion, 
ansvarsuppdelningen för hantering av ra pporter om  större faror, gem ensam 
utredning, interna kommunikationer och extern rapportering. 

2. Medlemsstater bör göra de nödvändiga bestä mmelserna för att få de ovanstående 
arrangemangen att träda i kraft, inklusive 

(a) tillräckligt mycket sakkunnig expertis  internt, eller genom ett externt 
arrangemang, för att inspek tera och utreda verksam heter, vidta 
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verkställighetsåtgärder, och för a tt hantera rapporter om större faror och 
anmälningar. 

(b) när man för litar sig på extern exper tis ska  man säkers tälla tillräckligt mycket 
skriftlig vägledning och tillsyn fö r att upprätthålla  ett konsekvent 
tillvägagångssätt och f ör att s äkerställa att d en lagen ligt utsedda behöriga 
myndigheten behåller fullt ansvar enligt denna förordning,  

(c) adekvata resurser för väsentlig ut bildning, kommunikation, teknologiåtkom st, 
resor och uppehälle för den behörig a m yndighetens personal i deras 
tillsynsfunktioner och f ör att m edge en aktiv sam verkan m ellan behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 27,  

(d) begära av o peratörer och/eller an läggningsägare att när de t är läm pligt ersätta 
den behöriga myndigheten för kostnaden för de funktioner som den har utfört i 
enlighet med denna förordning, 

(e) att företa eller uppmuntra forskning i enlighet med den behöriga myndighetens 
funktioner i denna förordning, 

(f) för att den behöriga myndigheten ska kunna sammanställa rapporter. 

3. Bedömningsförfaranden för rapporten om  större faror och anmälan, interna 
beredskapsplaner och andra relevanta dokument ska inbegripa 

(a) en kvantitativ riskbedömningsanalys, 

(b) en utvärdering av en operatörs bedöm ning av relevanta uppgif ter för 
verksamhetens lokalisering, 

(c) en bedömning av tekniska och organisatoriska standarder som har använts, 

(d) en bedömning av tekniska lösningar, 

(e) en bedöm ning av en o peratörs arrangem ang för att han tera änd ringar av  
verksamhetsplaner, 

(f) en jämförelse mellan de använda lösningarna och de lösningar som har använts 
i andra, liknande, situationer, 

(g) en bedömning av hur beredskapsplanerna överensstämmer med de identifierade 
riskerna, 

(h) en bedöm ning av operatörens arrangem ang för att stoppa verksam heten i 
händelse av en förestående risk, 

(i) en bedöm ning av tillgängligheten av utrustning för nödsituationer och hur 
korrekta förfarandena är för att använda den. 

4. Behöriga myndigheter ska vara klart oberoende från eventuell statlig organisation som 
arbetar m ed att främ ja industri, för li censiering, eller uppbärande av intäkt. Den 
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behöriga myndigheten bör inte göra något po litiskt ställningstagande med avseende 
på olje- och gassektorn.  
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BILAGA IV 
Operatörens insatser för att förhindra större olyckor 

1. För att förhindra större olyckor bör operatörens säkerhet shanteringssystem i enlighet 
med artikel 18 ta det följande med i beräkningen 

(a) riktlinjerna för att förhin dra större olyckor ska v ara skriftliga och fasts tälla de 
allmänna målen, och hur kontroll av hur större olycksrisker ska organiseras, 
samt hur dessa arrangemang verkställs på företagsnivå, 

(b) säkerhetshanteringssystemet bör in tegreras m ed operatörens allmänna 
ledningssystem och inbegripa organisa torisk struktu r, ansvarso mråden, 
förfaranden, processers förfaranden oc h resurser för att fasts tälla och 
genomföra riktlinjerna för större faror.  

2. Säkerhetshanteringssystemet ska inbegripa, men inte begränsas till  

(a) organisationsstruktur och personalens roller och ansvarsområden, 

(b) identifiering och utvärdering av större faror - deras sannolikhet och 
konsekvenser, 

(c) att miljökonsekvenserna integreras i bedömningarna om större faror i rapporten 
om större faror, 

(d) kontroll av de större farorna under normal verksamhet, 

(e) hantera förändring, 

(f) planering och åtgärder vid nödsituationer, 

(g) begränsning av skada på miljön, 

(h) övervakning av prestanda, 

(i) arrangemang för revision och översyn. 

3. Operatörer ska rikta särskild uppm ärksamhet mot utvärdering av pålitligh ets- och 
integritetskrav för alla säkerhetskritisk a system  och grunda sina inspektions- och 
underhållssystem på att uppnå denna nivå av säkerhetsintegritet. 

4. Operatörer s ka säkers tälla att f arliga substans er alltid förvaras i rö rledningar, fartyg  
och system  som  är avsedda för säke r inneslutning. Dessutom  s ka operatörer 
säkerställa att en situation då enskilda barriärer misslyckas med sin inneslutning inte 
kan leda till en incident med en större fara.  

5. Operatörer ska se till att de har ett lämpligt ramverk för att övervakningen ska uppfylla 
alla re levanta lagbestä mmelser ge nom att införliva sin a lagsta dgade skyldigheter 
gällande säkerhets- och miljöskydd i deras standardiserade verksamhetsförfaranden. 
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6. Operatörer ska ägna särskild uppm ärksamhet åt att bygga och upprätthålla en stark 
säkerhetskultur med hög sannolikhet för fortsa tt säker drift som inbegriper, men inte 
begränsas till 

(a) extens iv processrevision, 

(b) belönande och erkännande av önskade beteenden, 

(c) regelbunden utvärdering av organisationens kapaciteter och mål, 

(d) upprätta höga standarder som ett kärnvärde i företaget, 

(e) formella styrnings- oc h kontrollsystem  som  inbegr iper den högre ledningen 
och arbetsstyrkan, och 

(f) kompetens på verksamhetens alla nivåer. 

7. Industrin ska samarbeta med den behöriga myndigheten för att grunda och genomföra 
en prioriteringsplan för utvecklingen av standarder, vägledning och regler, vilket 
kommer att ge kraft åt bästa förfarande inom förhindrande av  större faror oc h 
begränsning av deras konsekvenser ifall de ändå skulle inträffa. De frågor som  ska 
behandlas är de följande 

(a) förbättra brunnsintegriteten, kontrollutrustning för brunnar och övervakning av 
deras effektivitet, 

(b) förbättra den primära inneslutningen i säkerhetssystem för processen, 

(c) förbättra sekundär inneslutning som begr änsar eskalering av en före stående 
allvarlig olycka, inklusive brunnseruptioner, 

(d) trovärdigt beslutsfattande i högstressiga omgivningar, 

(e) hantering och övervakning av verksamheter med större fara, 

(f) kompetens hos centrala befattningshavare, 

(g) effektiv riskbedömning för att utvärdera förändrade förhållanden, 

(h) pålitlighetsbedömningar för säkerhetskritiska system, 

(i) centrala prestandaindikatorer för säkersystemens integritet, 

(j) effektiv integrering av s äkerhetshanteringssystem mellan operatö rer, ägare av 
riggar, och andra inblandade i kombinerade verksamheter. 
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BILAGA V 
Krav på beredskap och åtgärder vid nödsituationer 

1. INTERNA BEREDSKAPSPLANER 

1. Interna beredskapsplaner bör inkludera, men inte vara begränsade till 

(a) namn eller befattningar för personer som får initiera nödsituationsförfaranden, 
och personen som leder den interna nödsituationsåtgärden, 

(b) namn eller befattning för den person som ansvarar för att upprätta kontakt m ed 
den myndighet som är ansvarig för den externa beredskapsplanen, 

(c) för alla förutsebara förhållanden, el ler händelser, som  skulle kunna orsaka en 
allvarlig olycka enligt beskrivningen i rapporten om  större faror, till vilken 
planen är bilagd, 

(d) en beskrivning av de åtgärder som  bör vidtas för att kontrollera förhållandena, 
eller händelserna, och för att begr änsa deras konsekvenser till inom 
anläggningen och dess undantagszon, 

(e) en beskrivning av den tillgängliga utrustningen och resurserna, 

(f) arrangemang för att beg ränsa riskerna för personer på anläggningen, inklusive 
hur många varningar som ska ges, och de  handlingar personer förväntas utföra 
efter att ha mottagit en varning, 

(g) arrangemang som  koor dineras m ed räddningsarrangemangen som  beskrivs i 
rapporten om större faror så som  t. ex. beskrivs i bilaga II, del 2.7, och del 3.7 
för att säkerställa goda utsikter för överlevnad för personer på anläggningen 
under en allvarlig olycka, 

(h) arrangemang för att tidigt varna m yndigheterna som ansvarar för den interna 
beredskapsplanen om olyckan, den typ av inform ation som bör rymm as i en 
inledande varning, och arrangem ang för att lämna m er de taljerad information 
när det blir tillgängligt, 

(i) arrangemang för att utbilda personal i de skyldigheter de förväntas utföra, och 
när det är nödvändigt koordinera detta med extern räddningspersonal, 

(j) Arrangemang för att koordinera interna nödåtgärder med externa sådana. 

2. Operatörer bör bereda en inventering av  tillgänglig utrustning, ägande av denna, 
lokalisering, transport till, och utplaceringssätt vid an läggningen. Inventeringen bör 
fastställa åtgärder som finns på plats för att säkerställa att utrustning och förfaranden 
vidmakthålls i driftsdugligt skick. 

2. EXTERNA BEREDSKAPSLANER 

1. Externa beredskapsplaner ska inbegripa, men inte begränsas till: 
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(a) Namn och befattningar för personer som får initiera nödsituationsförfaranden 
och personer som får leda den externa räddningsinsatsen. 

(b) Arrangemang f ör att motta en tidig va rning om olyckor och de tillhörande 
larm- och utkommenderingsförfarandena. 

(c) Arrangemang för att koordinera de nödvä ndiga resurserna för att implementera 
den externa beredskapsplanen. 

(d) Arrangemang för att bistå den inte rna beredskapsplanen som  hanterar 
händelser på anläggningen och i undantagszonen omkring den. 

(e) En detaljerad beskrivning av a rrangemangen för nödsituationsåtgärderna 
utanför anläggningen. 

(f) Arrangemang för att ge personer och organisationer, som  kan påverkas av 
olyckan, lämplig information och råd om olyckan.  

(g) Arrangemang f ör att tillhandah ålla inf ormation till m edlemsstaternas 
räddningstjänster och komm issionen i hände lse av en allvar lig olycka m ed 
möjliga gränsöverskridande konsekvenser. 

(h) Arrangemang för att lindra de negativa effekterna på djurliv på land och till 
havs inklusive situationer där oljetäckta djur når stranden före oljeutsläppet.  

2. Myndigheten som  prim ärt ansvarar för be redskapsåtgärder bör göra det följande 
tillgängligt 

(a) en inventering av tillgänglig utrust ning, dess ägande, läge, transport till, och 
utplaceringssätt på anläggningen, 

(b) en beskrivning att de åtgärder som  finns på plat s f ör att säker ställa a tt 
utrustning och förfaranden vidmakthålls i funktionsdugligt skick, 

(c) en inven tering av ind ustriägd utr ustning so m kan göras tillg änglig i en 
nödsituation, 

(d) en beskrivning av de allm änna arrangemangen för havsbaserade nödsituationer 
som involverar olja och gas, inklusive kom petenser och ansvarsom råden för  
alla i nblandade pa rter, oc h de organ som  är ansvariga för att vidm akthålla 
sådana arrangemang. 

(e) åtgärder för att se till att u trustning, personal och förfar anden står redo för 
arbete och alltid är uppdaterade. 

3. Externa beredskapsplaner ska tydligt förkla ra rollen för olika relevanta myndigheter, 
räddningsenheter, koordi natorer och enheter som  är aktiva inom 
räddningsverksamhet, så att samarbete garanteras under alla nödsituationer.  

4. Arrangemang bör inkludera bestämm elser fö r en allv arlig olycka so m potentie llt 
överstiger en medlemsstats förmåga, eller överskrider dess gränser genom att: 
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(a) Dela planer med angränsande medlemsstater och kommissionen. 

(b) Sammanställa gränsöverskridande i nventeringar för räddningsresurser, både 
inom industrin och nationellt ägda så dana, samt alla nödvändiga anpassningar 
för att göra utrustning och förfaranden kompatibla mellan närliggande länder 
och medlemsstater. 

(c) Procedurer för att åb eropa unionens civilskyddsm ekanism (såsom  den har 
inrättats enligt rådets beslut 2007/779/EG). 

(d) Arrangera gränsöverskridande övningar för externa beredskapsplaner. 
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BILAGA VI 
Dela med sig av information och transparens 

1. Ett gem ensamt datarapporteringsform at för indikatorer o m större fa ror, som  ska 
utvecklas av kommissionen i enlighet med artiklarna 22 och 23, ska göra det möjligt 
att jämföra information mellan medlemsstater och individuella operatörer.  

2. De fastställda rapporteringskraven som  avse s i paragraf 1 ska åtm instone innehålla 
följande information och data 

(a) information om oavsiktligt utsläpp av  kolväten eller andra farliga substanser, 
antända eller ej, 

(b) information om  förlorad kontroll över en brunn som kräver start av 
kontrollutrustning för brunnar, eller om  en  brunnsbarriär inte fungerar vilket 
kräver att den byts ut, eller repareras, 

(c) om en huvudkomponent i anläggningens processäkerhetssystem inte fungerar, 

(d) betydande förlust av strukturell integritet, eller förlust av skydd mot effekter av 
brand eller explosion, eller förlust av positionering för en flytande anläggning, 

(e) fartyg på ko llissionskurs och f aktiska fartygskollissioner med en havsba serad 
installation, 

(f) helikopterolyckor, på eller nära anläggningar ti ll havs, eller på väg till 
anläggningar till havs, 

(g) varje olycka med dödlig utgång, 

(h) alla allvarliga olyckor med fem, eller fler, människor i samma incident, 

(i) varje evakuering av oväsentlig personal, 

(j) en större miljöolycka. 

3. Informationen som  avs es i punkt 2 ska bestå av både faktisk inform ation och 
analytiska data om olje- och gasverksam het, samt vara otvetydig. Inform ationen och 
datan som tillhandahålls ska vara av sådan art att individu ella operatörers utförande 
kan jämföras, inte bara inom  medlemsstater, utan även m ellan medlemsstater inom 
industrin som en helhet.  

4. Målet med att insam la och samm anställa in formationen som avses i punkt 2 är att 
tillhandahålla en avan cerad varning för (ytterliga re) förs ämring av säkerhe t oc h 
miljökritiska barriärer för att vidta proakt iva, korrigerande åtgärder. Inf ormationen 
bör också fastställa den övergripande effek tiviteten i åtgärder och kontroller som  har 
ogenomförts av individuella operatörer och industrin som en helhet, i syn nerhet för 
att förhindra större olycksrisker och minimera risker för miljön. 

5. För att uppfylla kraven i artikel 23, ska ett förenklat form at utvecklas för att 
underlätta publicering av relevanta data i enlighet med punkt 2 och rapporter beredas 
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enligt artikel 24 på ett sätt  som  är lättillgängligt för allmänheten och underlättar 
gränsöverskridande datajämförelser. 


