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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at Deepwater Horizon-olieudslippet i Den Mexicanske Golf må foranledige EU til 
hurtigt – og hvor dette er nødvendigt – at gennemføre en gennemgribende revision af sin 
relevante lovgivning og regulering inden for alle aspekter af olie- og gasudvinding og 
prospektering offshore, herunder sikker transport via undersøiske rørledninger på/under 
havbunden, i EU under hensyntagen til forsigtighedsprincippet og ud fra princippet om, at 
der bør gøres en forebyggende indsats; glæder sig i denne forbindelse over 
Kommissionens vilje til hurtigt at lukke hullerne i den eksisterende EU-lovgivning;

2. påpeger, at ulykker forårsaget af olie- og gasboreplatforme offshore har 
grænseoverskridende konsekvenser og derfor berettiger EU til at tage skridt til at 
forebygge og afbøde sådanne ulykker;

3. konstaterer, at olie- og gasaktiviteter offshore i stigende grad finder sted under stadig mere 
ekstreme forhold og potentielt vil kunne få omfattende og katastrofale følger for miljøet 
og økonomien i hav- og kystområder;

4. støtter Kommissionens ønske om at hæve minimumsstandarderne inden for EU; mener, at 
sikkerheds- og miljøhensyn bør ligge til grund for al lovgivning, og at de højeste 
sikkerheds- og miljønormer bør anvendes på alle områder inden for olie- og gasaktiviteter 
offshore;

5. gør dog opmærksom på, at lovgivningens effektivitet i sidste ende afhænger af, hvor 
dygtige de relevante europæiske og nationale myndigheder og organer er til at 
gennemføre, forvalte og håndhæve den pågældende lovgivning; er af den opfattelse, at 
Kommissionen bør sikre, at medlemsstaternes myndigheder overholder bestemmelserne;

6. påpeger, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod det arktiske område, eftersom dette 
er meget sårbart og spiller en stor rolle for afbødning af klimaforandringerne;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke og intensivere 
inspektionsmetoderne og det effektive gensidige samarbejde og oprette et EU-system til 
kontrol med tilsynsmyndighederne baseret på et minimum af bindende EU-
sikkerhedsregler for at sikre uafhængighed i tilsyn og kontrol på EU-niveau; mener 
desuden, at dataindsamling, udveksling af bedste praksis og koordinering af 
beredskabsressourcer bør ske på EU-plan, og at der endvidere er behov for at fremme 
bedre koordinering blandt de kompetente nationale myndigheder for dermed at øge 
udvekslingen af god praksis og optimere godkendelsesprocedurerne;

8. konstaterer, at visse olie- og gasselskaber opererer efter forskellige sikkerhedsstandarder 
både inden for EU og globalt set, afhængigt af de nationale forskriftsmæssige krav; 
opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne for det første at indlede en 
omfattende gennemgang af den juridiske ramme for olie- og gasaktiviteter offshore og for 
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det andet at harmonisere de forskellige sikkerhedsnormer til det højest mulige 
minimumsniveau for at skabe retssikkerhed for virksomhederne og sikre, at:

- den mest avancerede praksis bliver normen for alle aktiviteter i hele EU og at
- den bedste mulige beskyttelse kan sikres i tilfælde af en ulykke;

Opfordrer indtrængende Kommissionen til – for at nå disse mål – at overveje, om der skal 
indføres ny lovgivning for olie- og gasaktiviteter offshore på alle stadier (prospektering, 
drift, transport og nedlukning), eller om den eksisterende lovgivning skal kompletteres og 
styrkes således at den kommer til at omfatte olie- og gasaktiviteter offshore;

9. er overbevist om, at et omfattende og aktivt samarbejde med tredjelande (især lande, der 
har fælles søgrænser med EU) ligeledes er nødvendigt for at sikre en ordentlig beskyttelse 
af miljøet og ordentlige forhold på havet i forbindelse med prospektering, udvinding og 
transport af olie og gas;

Styrkelse af EU's katastrofeberedskab

10. gentager sin opfordring til Kommissionen om hurtigst muligt at fremsætte forslag om 
etablering af en EU-civilbeskyttelsesstyrke med udgangspunkt i EU's 
civilbeskyttelsesordning og udarbejde en europæisk handlingsplan i samarbejde med 
medlemsstaterne, som integrerer konkrete mekanismer og viser, hvordan EU kan sætte ind 
over for massiv forurening forårsaget af olieanlæg offshore, herunder undersøiske olie- og 
gasledninger på/under havbunden;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der som led i den bedre forvaltning af havdata, 
som foreslås i Kommissionens meddelelse om viden om havene1 og forslaget til 
forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik2, tages 
højde for behovet for at sikre en passende kontrol med forureningstrusler, således at der i 
tide kan træffes afgørelse om, hvilken strategi det vil være mest hensigtsmæssigt at følge;

12. anmoder Kommissionen om at udarbejde et forslag med det sigte, at den videnskabelige 
viden genereret hos offshoreoperatører, der arbejder på basis af en offentlig licens, skal 
stilles til rådighed for de kompetente myndigheder under anvendelse af de standarder og 
protokoller, der er udviklet i henhold til meddelelsen om viden om havene 2020 for 
dermed at lette den offentlige kontrol og fremme forståelsen for havmiljøet;

13. opfordrer olie- og gasselskaberne til at afsætte 5 % af deres forsknings- og 
udviklingsmidler til nye teknologier til forebyggelse og afhjælpning af ulykker; 
understreger, at katastrofeberedskabsteknologier, inden de medtages i en godkendt 
beredskabsplan, skal afprøves, vurderes og godkendes af en uafhængig instans;

14. foreslår, at Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs (EMSA's) opgørelser over 
beredskabsressourcer skal omfatte alle relevante ressourcer, både offentlige og industriens 
egne, således at EMSA er bedst muligt rustet til om nødvendigt at indtage en 

                                               
1 Kommissionens meddelelse om viden om havene 2020, havdata og havobservation med henblik på 

intelligent og bæredygtig vækst (KOM 2010)0461.
2 KOM(2010) 0494.
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koordinerende rolle i tilfælde af en større hændelse;

15. foreslår, at disponibelt udstyr til begrænsning af alle potentielle udslip bør være et 
grundlæggende element i beredskabsplanerne, og at denne type udstyr bør være 
tilgængeligt i nærheden af anlæggene, så det kan indsættes i tide i tilfælde af en større 
ulykke;

Erstatningsansvar ved miljøskader og finansielle garantiordninger

16. mener, at miljøansvarsdirektivets1 anvendelsesområde bør udvides, så princippet om, at 
forureneren betaler og om objektivt ansvar finder anvendelse, hvad angår alle skader på 
havområder og biodiversitet, således at olie- og gasselskaberne kan holdes ansvarlige for 
de skader, de måtte forvolde, og kan påtage sig det fulde ansvar for potentielle skader 
uden nogen øvre grænse, hvilket bør sikres ved hjælp af hensættelser fra operatørernes 
side; 

17. opfordrer til en revision af miljøansvarsdirektivet, således at det udvides til at dække alle 
EU-farvande i overensstemmelse med rammedirektivet om havstrategi2;

18. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med miljøansvarsdirektivet at sænke 
skadestærsklerne og håndhæve en ordning med objektivt ansvar, der omfatter alle skader 
på havvand og biodiversitet uden hensyn til nogen lofter som følge af gensidiggørelse 
eller forsikringsdækning, og foreslår, at der indledes en dialog med forsikringsgiverne om 
bindende forsikringsordninger på EU-plan for at sikre håndhævelse af 
ansvarsforpligtelsen;

19. er af den opfattelse, at Kommissionen bør undersøge, hvorvidt der på 
miljøansvarsområdet kan oprettes en fond for skadeserstatning i forbindelse med 
oliekatastrofer, som indebærer bindende bestemmelser om finansiel sikkerhed;

20. understreger, at der, inden der indledes boringer, ikke må herske nogen som helst tvivl 
om, hvem de finansielt ansvarlige parter er;

21. mener, at olie- og gasselskaberne i forbindelse med godkendelsesproceduren, gennem hele 
driftsperioden og på alle stadier af offshoreprojekter (prospektering, drift og nedlukning) 
skal være forpligtet til at godtgøre, at de har tilstrækkelig finansiel kapacitet til at sikre 
genopretning i forbindelse med miljøskader, der er forårsagede af de konkrete aktiviteter, 
de udfører, herunder dem, der forårsages af hændelser, som er lidet sandsynlige, men som 
har omfattende konsekvenser - enten gennem obligatoriske gensidige brancheordninger, 
gennem obligatoriske forsikringer eller gennem en bladet ordning, der garanterer finansiel 
sikkerhed;

22. understreger, at det, selv om der principielt kan gives finansielle garantier enten i form af 
forsikring eller gensidige brancheordninger, er vigtigt at sørge for, at operatører godtgør, 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår 

forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, EFT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet), (EUT L 164 af 
25.6.2008, s. 19).
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at der foreligger finansielle garantier til dækning af de fulde omkostninger i forbindelse 
med oprensning og erstatning i tilfælde af større ulykker, og at risici og ansvar ikke 
lægges over på mindre selskaber, som der er større risiko for erklærer sig insolvente, hvis 
der sker en ulykke; slår til lyd for, at eventuelle fælles ordninger baseres på bevarelse af 
incitamenter, der tager sigte på at undgå risici og følger de højest mulige 
sikkerhedsstandarder i de enkelte operationer;

23. anerkender værdien af fælles fonde, som f.eks. OPOL i Nordsøen, og slår til lyd for 
oprettelse af sådanne fonde for hvert EU-havområde; opfordrer til, at medlemskab bliver 
obligatorisk for operatører, så der skabes retssikkerhed og dermed en form for 
sikkerhedsnet af hensyn til medlemsstaterne, den maritime sektor, herunder især fiskerne, 
og skatteyderne;

24. anmoder Kommissionen om at genoverveje sin konklusion i rapport af 12. oktober 20101

om, at "der ikke er tilstrækkelig begrundelse for på nuværende tidspunkt at indføre 
harmoniserede regler for finansiel sikkerhedsstillelse"; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til ikke at afvente den frist, der er fastsat i artikel 18, stk. 2, i 
miljøansvarsdirektivet, inden den forelægger en rapport med passende forslag til ændring 
af direktivet;

25. foreslår, at medlemsstaterne – i tilgift til muligheden for som den alvorligste 
foranstaltning at kunne tilbagetrække tilladelser til anlæg – vedtager yderligere passende 
foranstaltninger til iværksættelse af sanktioner i tilfælde af uagtsomhed i forbindelse med 
gennemførelsen af sikkerhedslovgivning og sikkerhedsforskrifter, og sikrer, at der 
foretages regelmæssige inspektioner baseret på ensartede metoder i hele EU;

Forbedring af EU's miljølovgivning

26. opfordrer til, at direktiverne om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)2 udvides til 
at omfatte alle faser af offshoreprojekter (prospektering og drift), og til, at der opstilles 
specifikke krav til VVM i forbindelse med komplekse brønde på dybt vand og vanskelige 
boringsforhold samt transport af olie/gas via undersøiske rørledninger placeret på/under 
havbunden; mener endvidere, at Kommissionen bør sikre, at VVM for offshoreprojekter 
godkendt af nationale myndigheder også omfatter de procedurer, operatører skal følge i 
nedlukningsfasen; opfordrer Kommissionen til at tage de juridiske bestemmelser 
vedrørende VVM op til fornyet overvejelse, og til i den forbindelse at sikre, at 
miljøvurderingsprocedurerne overdrages til eksperter, som er finansielt uafhængige af 
deres kunder;

27. opfordrer Kommissionen til at undersøge den gældende lovgivningsmæssige ramme for 
nedlukning af eksisterende boringsinfrastruktur, og til – om nødvendigt ved hjælp af 
lovgivning – at præcisere operatørernes ansvar for at garantere sikker fjernelse af materiel 

                                               
1 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 

2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 
KOM(2010)581. 

2 Rådets direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, med senere ændringer. EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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og for eventuelle miljøskader under nedlukning eller fra en boreplads efter nedlukning;

28. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at udvide de fornuftige principper 
i lovgivningen til kontrol med onshorerisici (Seveso II1 og III2) til lovgivning for olie- og 
gasaktiviteter offshore; opfordrer Kommissionen til i mellemtiden – hvis ikke den foreslår 
en sådan ny specifik lovgivning – at genbehandle sit Seveso III-forslag for at udvide dets 
anvendelsesområde til boreplatforme og undersøiske rørledninger, som er placeret 
på/under havbunden til alle faser af prospektering efter olie- og gasreserver, helt frem til 
nedlukningen af brønden; glæder sig over Kommissionens begrundelse vedrørende 
ændring af Seveso II-direktivet, hvori Kommissionen fremfører, at den vil vurdere, på 
hvilken måde det vil være mest hensigtsmæssigt at styrke miljølovgivningen;

29. glæder sig over Kommissionens forslag om at udvide Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerheds (EMSA’s) mandat til havforurening forårsaget af andre kilder end 
skibe, især olie- og gasanlæg offshore; mener, at mobile anlæg og transportanlæg samt 
rørledningsterminaler bør medtages; støtter Kommissionens anmodning om, at sådanne 
nye opgaver afspejles i EMSA's budget og bemanding; mener, at EMSA's mandat kan 
udvides yderligere for at sikre, at en uafhængig tredjemand foretager en gennemgang af 
miljøkonsekvensvurderinger og udstedelser af licenser til olie- og gasaktiviteter offshore 
samt periodiske inspektioner af operatører;

30. bemærker, at olie- og gasaktiviteter offshore er udelukket fra de vigtigste bestemmelser i 
direktivet om industrielle emissioner3; foreslår, at Kommissionen som led i den første 
gennemgang af anvendelsesområdet, der skal foretages inden den 31. december 2011, i 
bilag I tilføjer et punkt 1.5 "olie- og gasaktiviteter offshore", og at Det Europæiske IPPC-
kontor definerer den bedste tilgængelige teknologi (BAT) for offshore olie- og 
gasaktiviteter;

Fælles forpligtelser over for tredjelande og på internationalt plan

31. opfordrer Kommissionen til at indlede en debat om bestemmelser på områderne ansvar for 
miljøskader og finansielle garantier, som også omfatter tredjelande;

32. glæder sig over Kommissionens forslag om, at medlemsstaterne skal forlange af selskaber 
med hovedkvarter i EU, at de følger EU's standarder i forbindelse med alle deres 
aktiviteter verden over; støtter Kommissionen intention om at styrke dialogen og 
samarbejdet med EU's nabolande om offshoresikkerhed for at fastlægge nye, fælles 
håndhævelsesforanstaltninger som f.eks. inspektioner af anlæg og at sikre lige så 
stringente sikkerhedsstandarder i områder, der grænser op til EU-farvande; støtter 
Kommissionens ide om at fremme oprettelsen af regionale fora/initiativer ved at udvikle 
netværk af kompetente nationale myndigheder i Middelhavs-, Sortehavs- og 
Østersølandene eller ved at bygge videre på de eksisterende samarbejdsstrukturer såsom 

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer; EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer, KOM(2010)781.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner 

(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) EFT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
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Middelhavsunionen;

33. støtter Kommissionen i dens forsøg på at skabe et globalt system med fælles mål for 
sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med offshoreprospektering og -udvinding, og 
opfordrer den til at fremme høje fælles sikkerhedsstandarder både på internationalt plan 
og over for nabostater;

Nordpolen, kemiske dispergeringsmidler m.v.

34. opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende gennemgang af licenskravene i 
forbindelse med kulbrinteprospektering og -udvinding offshore og fremlægge forslag til 
harmoniserede minimumskrav på EU-plan, herunder krav om en gennemgang foretaget af 
en uafhængig tredjemand, dels for at sikre gennemsigtighed og underretning om 
miljømæssig praksis, dels for at mindske risiciene for interessekonflikter;

35. slår til lyd for, at der indføres et moratorium for alle kulbrinteprospekterings- og -
udvindingsoperationer offshore i Arktis på grund af det unikke miljøs sårbarhed;

36. noterer sig den seneste rapport fra de britiske sundheds- og sikkerhedsmyndigheder om 
arbejdsforholdene i Nordsøen, hvoraf det fremgår, at antallet af dødsulykker og alvorligt 
tilskadekomne fordobledes i løbet af sidste år, og at de alvorlige kulbrinteudslip steg med 
en tredjedel;

37. anmoder Kommissionen om at tage den relevante lovgivning op til fornyet overvejelse 
med henblik på at indføre et forbud mod offshoreprospektering og -boring i vande mindre 
end 80 km fra havnationalparker og -naturreservater;

38. opfordrer Kommissionen til, når den vurderer offshoreprojekters virkninger på miljøet, at 
tage behørigt hensyn til de negative konsekvenser, som offshorekulbrinteaktiviteter har for 
turismen i de berørte områder.

39. gør sig til talsmand for en streng kontrol, løbende afprøvning og vurdering af de 
miljømæssige virkninger af kemiske dispergeringsmidler (og af brug af kemiske 
dispergeringsmidler som beredskabsforanstaltning), både for at sikre, at de er 
formålstjenlige i tilfælde af et udslip, og for at undgå, at de har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og miljøet; opfordrer Kommissionen til at sørge for, at der forskes 
mere indgående i følgerne af brugen af disse kemiske stoffer, om nødvendigt ved hjælp af 
EU-forskningsprogrammer;
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