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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att oljeutsläppet från Deepwater Horizon i Mexikanska 
golfen måste leda till att EU, i enlighet med försiktighetsprincipen och principen om 
att det ska vidtas förebyggande åtgärder, vid behov snabbt och ingående granskar både 
sin relevanta lagstiftning och sina bestämmelser om alla aspekter av utvinning och 
prospektering av olja och gas till havs, inbegripet säker transport genom 
undervattensrörledningar på/under havsbotten, inom sitt territorium. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang kommissionens beredvillighet att snarast åtgärda 
brister i den befintliga EU-lagstiftningen.

2. Europaparlamentet konstaterar att olyckor som orsakas av olje- och gasplattformar får 
gränsöverskridande konsekvenser, varför det är motiverat med EU-insatser för att 
förebygga och avhjälpa sådana olyckor.

3. Europaparlamentet konstaterar att olje- och gasverksamheterna allt oftare sker i allt 
mer extrema miljöer och kan komma att få stora och ödesdigra konsekvenser för 
miljön och ekonomin i havs- och kustområdena.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens önskan att höja minimistandarderna inom 
EU. Parlamentet anser att säkerhets- och miljöbestämmelser bör införas i all 
lagstiftning och att högsta möjliga säkerhets- och miljöstandarder bör tillämpas på alla 
aspekter av olje- och gasverksamhet till havs.

5. Europaparlamentet varnar dock för att lagstiftningens effektivitet till syvende och sist 
beror på de relevanta europeiska och nationella myndigheternas och organens 
behörighet att införa, förvalta och verkställa relevant lagstiftning. Parlamentet anser att 
kommissionen noggrant bör övervaka efterlevnaden från medlemsstaternas 
myndigheters sida.

6. Europaparlamentet konstaterar att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det arktiska 
området på grund av dess känslighet och betydelse när det gäller att begränsa 
klimatförändringarna.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka och 
intensifiera sina inspektionsmetoder och sitt effektiva ömsesidiga samarbete samt att 
inom EU införa ett system för ”kontroll av kontrollanterna” som bygger på bindande 
minsta säkerhetsregler för att trygga en oberoende övervakning och kontroll på 
EU-nivå. Vidare anser parlamentet att insamlandet av uppgifter, utbytet av bästa 
praxis och samordningen av insatsresurser bör ske på EU-nivå och att bättre 
samordning mellan de behöriga nationella myndigheterna bör främjas i syfte att 
förbättra utbytet av bästa praxis och optimera tillståndsförfarandena.

8. Europaparlamentet konstaterar att vissa olje- och gasbolag följer olika 
säkerhetsstandarder i sin verksamhet beroende på de nationella rättsliga kraven, både 
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inom EU och internationellt. Parlamentet uppmanar kommission att tillsammans med 
medlemsstaterna för det första inleda en omfattande översyn av lagstiftningsramen för 
olje- och gasverksamhet till havs och för det andra harmonisera de olika 
säkerhetsstandarderna till högsta möjliga miniminivå, så att företagen får klarhet när 
det gäller rättsläget, samt säkerställa att

– de modernaste metoderna blir normen inom alla verksamheter i hela EU, och att

– bästa möjliga skydd kan garanteras i händelse av en olycka.

För att dessa mål ska kunna uppnås uppmanar parlamentet kommissionen att överväga 
huruvida man bör införa ny lagstiftning om olje- och gasverksamhet till havs i alla 
dess faser (prospektering, drift, transport och nedläggning) eller komplettera och 
stärka den befintliga lagstiftningen i syfte att låta olje- och gasverksamhet till havs 
omfattas av den.

9. Europaparlamentet anser att det även behövs omfattande och aktivt samarbete med 
tredjeländer (särskilt de som har gemensamma havsgränser med EU) för att man ska 
kunna garantera ett gott miljöskydd och en sund havsmiljö i samband med 
prospektering, utvinning och transport av olja och gas.

Förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen åter att snarast möjligt lägga fram förslag 
om inrättandet av en EU-räddningstjänststyrka som bygger på 
EU:s civilskyddsmekanism och att tillsammans med medlemsstaterna utarbeta en 
europeisk handlingsplan som innehåller specifika mekanismer för EU-insatser i 
händelse av omfattande föroreningar från oljeplattformar, inbegripet 
undervattensrörledningar för olja/gas på eller under havsbotten.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man i samband med den 
förbättrade hantering av marina data som föreslås i meddelandet ”Kunskap i 
havsfrågor 2020”1 och i förslaget till förordning om inrättande av ett program för att 
stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik2 beaktar behovet av att 
säkerställa god övervakning av föroreningshot för att i god tid besluta om ett lämpligt 
tillvägagångssätt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag om att 
vetenskapliga rön som genereras av operatörer till havs som arbetar inom ramen för ett 
offentligt tillstånd ska tillgängliggöras för de ansvariga myndigheterna med hjälp av 
standarder och protokoll som tagits fram inom ramen för ”Kunskap i 
havsfrågor 2020”, i syfte att underlätta offentlig granskning och öka kunskaperna om 
havsmiljön.

13. Europaparlamentet begär att olje- och gasbolagen anslår 5 procent av sina medel för 
forskning och utveckling till ny teknik för förebyggande och avhjälpande av olyckor. 

                                               
1 Kommissionens meddelande Kunskap i havsfrågor 2020 marina data och marin övervakning för smart 

och hållbar tillväxt (KOM 2010)0461.
2 KOM(2010)0494.
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Parlamentet betonar att all teknik för katastrofinsatser måste testas, bedömas och 
godkännas av en oberoende instans innan den inbegrips i en godkänd beredskapsplan.

14. Europaparlamentet föreslår att Europeiska sjösäkerhetsbyråns register över resurser 
för katastrofinsatser ska jämföra alla relevanta resurser från den offentliga sektorn och 
näringslivet, så att sjösäkerhetsbyrån har de bästa förutsättningarna att vid behov ta på 
sig en samordningsroll i händelse av en allvarlig olycka.

15. Europaparlamentet föreslår att tillgänglig utrustning för att begränsa alla eventuella 
utsläpp bör utgöra en viktig del av beredskapsplanerna; sådan utrustning bör finnas i 
närheten av plattformarna, så att den kan användas snabbt i händelse av en allvarlig 
olycka.

Miljöansvarighetssystem och finansiella garantimekanismer

16. Europaparlamentet anser att miljöansvarsdirektivets1 räckvidd bör utökas så att 
principen om att förorenaren betalar och strikt ansvarsskyldighet gäller för alla skador 
på marina vatten eller den biologiska mångfalden, så att olje- och gasbolagen kan 
hållas ansvariga för de skador de förorsakar och ta fullt ansvar för eventuella skador 
utan något tak, vilket säkras genom operatörernas reservfonder.

17. Europaparlamentet efterfrågar en översyn av miljöansvarsdirektivet så att dess 
tillämpningsområde kommer att omfatta alla marina vatten i enlighet med 
ramdirektivet om en marin strategi2.

18. Europarlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med miljöansvarsdirektivet 
sänka skadetröskeln och att verkställa en strikt ansvarskyldighet för alla skador på 
marina vatten och på den marina biologiska mångfalden, oavsett alla eventuella tak 
som följer av ömsesidiga bolagsformer eller försäkringsskyddet. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att inleda en dialog med försäkringsbolagen om bindande 
EU-omfattande försäkringssystem som en garanti för att ansvarsskyldigheten efterlevs.

19. Europaparlamentet anser att kommissionen bör undersöka huruvida det skulle kunna 
inrättas en kompensationsfond för oljekatastrofer inom ramen för miljöansvaret, 
vilken skulle inbegripa bindande bestämmelser om ekonomisk säkerhet.

20. Europaparlamentet understryker att det tydligt och klart bör fastställas vem som är 
ekonomiskt ansvarig innan borrning inleds.

21. Europaparlamentet anser att måste finnas krav på att olje- och gasoperatörer under 
tillståndsprocessen, hela driftsperioden och alla faser av projekt till havs 
(prospektering, drift och nedläggning) kan visa att de har tillräcklig ekonomisk 
kapacitet för att kunna avhjälpa miljöskador som uppstår till följd av de specifika 
verksamheter som de bedriver – inbegripet skador som uppstår genom olyckor med 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att 

förebygga och avhjälpa miljöskador, EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi), EUT L 164, 
25.6.2008, s. 19.



PE462.884v02-00 6/10 AD\870318SV.doc

SV

stora konsekvenser men låg sannolikhet – genom obligatoriska ömsesidiga system 
inom branschen, obligatoriska försäkringar eller ett blandat system som garanterar 
ekonomisk säkerhet.

22. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att förvissa sig om att operatörerna visar 
att de har ekonomiska garantier för att täcka den fulla kostnaden för sanering och 
ersättning i händelse av en allvarlig olycka – även om ekonomiska garantier i princip 
kan tillhandahållas antingen genom försäkringar eller ömsesidiga bolagsformer – och 
att risk- och skadeståndsansvaret inte läggs ut på mindre företag som med större 
sannolikhet förklarar sig vara insolventa i händelse av en olycka. Parlamentet begär att 
alla gemensamma system inrättas på ett sätt som gör att det kvarstår incitament för att 
förhindra risker och följa högsta möjliga säkerhetsstandarder i samband med enskilda 
verksamheter.

23. Europaparlamentet framhåller förtjänsterna med kollektiva fonder som exempelvis 
OPOL i Nordsjön och fördelarna med att inrätta sådana fonder i varje havsområde i 
EU. Parlamentet begär att medlemskap blir obligatoriskt för operatörerna, så att det 
skapas ett tydligt rättsläge som innebär en skyddsnätsmekanism som gör att 
medlemsstaterna, den maritima sektorn (särskilt fiskare) och skattebetalarna kan känna 
sig trygga.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den ståndpunkt som den ger 
uttryck för i sin rapport av den 12 oktober 20101, det vill säga att ”det för närvarande 
inte finns tillräckliga motiv för att införa ett harmoniserat system för obligatorisk 
ekonomisk säkerhet”. Kommissionen uppmanas att inte vänta till den tidsfrist som 
anges i artikel 18.2 i miljöansvarsdirektivet med att lägga fram en rapport med 
lämpliga förslag om ändringar av direktivet.

25. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna utöver den strängaste åtgärden, 
dvs. att dra tillbaka anläggningens tillstånd, antar fler lämpliga åtgärder för att straffa 
vårdslöshet och bristande efterlevnad i samband med genomförandet av 
säkerhetslagstiftning och säkerhetsbestämmelser samt låter genomföra regelbundna 
inspektioner som bygger på gemensamma metoder i hela EU.

Förbättring av EU:s miljölagstiftning

26. Europaparlamentet begär en utvidgning av direktivet om miljökonsekvensbedömning2

så att det kommer att omfatta alla faser av projekt till havs (prospektering och drift) 
och efterfrågar särskilda krav på miljökonsekvensbedömningar för djuphavsborrning, 
komplexa källor och svåra borrningsförhållanden samt för och olje-/gastransport via 
undervattensrörledningar på/under havsbotten. Dessutom bör kommissionen 
säkerställa att miljökonsekvensbedömningarna rörande projekt till havs som godkänts 
av de nationella myndigheterna även omfattar de förfaranden som operatörerna måste 

                                               
1 Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt Regionkommittén enligt artikel 14.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att 
förebygga och avhjälpa miljöskador, KOM(2010)0581.

2 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).
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följa i samband med nedläggningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att på nytt 
granska de rättsliga bestämmelserna om miljökonsekvensbedömningar och att i dem 
stadga att dessa bedömningar måste genomföras av experter som är oberoende av 
kunden.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka den gällande 
lagstiftningsramen för nedläggning av befintlig borrningsinfrastruktur och att klargöra, 
vid behov genom lagstiftning, vilket ansvar operatörerna har för att garantera ett säkert 
omhändertagande och för eventuella miljöskador som uppstår i samband med 
nedläggningen eller på en borrplats efter nedläggningen.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att låta de 
goda principer som ingår i lagstiftningen för att kontrollera risker på land (Seveso II1

och III2) även ingå i lagstiftningen om olje- och gasverksamhet till havs. Tills vidare 
och i händelse att kommissionen inte lägger fram något förslag om sådan ny specifik 
lagstiftning uppmanar parlamentet kommissionen att se över sitt Seveso III-förslag i 
syfte att utvidga dess tillämpningsområde till oljeplattformar och 
undervattensrörledningar på/under havsbotten i alla faser från prospektering av olje-
eller gasfyndigheter till dess att källan tas ur drift. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förklarande meddelande om översynen av Seveso II-direktivet, där det 
anges att kommissionen kommer att undersöka hur miljölagstiftningen kan stärkas på 
bästa sätt.

29. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utöka Europeiska 
sjösäkerhetsbyråns mandat till fall av havsföroreningar som orsakas av andra källor än 
fartyg, framför allt olje- och gasplattformar. Parlamentet anser att flyttbara 
anläggningar och transportanläggningar, inbegripet rörledningsterminaler, bör 
inkluderas. Parlamentet stöder kommissionens begäran om att dessa nya uppgifter ska 
återspeglas i Europeiska sjösäkerhetsbyråns budget och personalstyrka. Parlamentet 
anser att Europeiska sjösäkerhetsbyråns mandat skulle kunna utökas ytterligare så att 
det även kommer att täcka oberoende tredjepartskontroller av 
miljökonsekvensbedömningar och tillstånd för olje- och gasverksamhet till havs samt 
regelbundna inspektioner av operatörer.

30. Europaparlamentet konstaterar att olje- och gasverksamhet till havs inte omfattas av 
grundbestämmelserna i direktivet om industriutsläpp3, och föreslår att kommissionen i 
punkt 1.5 i bilaga I lägger till ”olje- och gasverksamhet till havs” som en del av den 
första översyn av räckvidden som ska genomföras senast den 31 december 2011 samt 
att Europeiska IPPC-byrån definierar bästa tillgängliga praxis för olje- och 
gasverksamhet till havs.

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, KOM(2010)0781.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 

(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.
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Gemensamma åtaganden med tredjeländer och på internationell nivå

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en debatt om reglering av 
ansvarskyldighet för miljöskador och ekonomiska garantier som även skulle omfatta 
tredjeländer.

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att medlemsstaterna ska 
kräva att företag med huvudsäte i EU tillämpar EU-standarder på all sin verksamhet 
runt om i världen. Parlamentet stöder kommissionens önskan att stärka dialogen och 
samarbetet med EU:s grannländer om säkerhet till havs, med målet att fastställa nya 
gemensamma verkställighetsåtgärder som exempelvis inspektioner av anläggningar, 
samt att trygga att lika strikta säkerhetsstandarder tillämpas i områden som gränsar till 
EU:s vatten. Parlamentet stöder även kommissionens idé att stimulera skapandet av 
regionala forum/initiativ och inrättandet av nätverk av behöriga nationella 
myndigheter i Medelhavs-, Svartahavs- och Östersjöområdet vilka bygger på 
befintliga samarbetsstrukturer som exempelvis unionen för Medelhavsområdet.

33. Europaparlamentet stöder kommissionens mål att skapa ett globalt system med 
gemensamma mål för säkerhet och hållbarhet när det gäller prospektering och 
utvinning till havs och uppmanar den att verka för gemensamma höga 
säkerhetsstandarder på såväl internationell nivå som tillsammans med grannländerna.

Arktis, kemiska lösningsmedel m.m.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en omfattande översyn av 
tillståndskraven för prospektering och utvinning av kolväten till havs och att lägga 
fram förslag om harmoniserade minimikrav på EU-nivå, inbegripet oberoende 
tredjepartskontroller i syfte att trygga insyn och öppenhet kring miljömetoder och 
minska riskerna för intressekonflikter.

35. Europaparlamentet efterfrågar ett moratorium för all prospektering och utvinning av 
kolväten till havs i Arktis på grund av denna unika miljös känslighet.

36. Europaparlamentet konstaterar att den senaste rapporten från den brittiska hälso- och 
säkerhetsmyndigheten om arbetsförhållandena på Nordsjön visar att antalet dödsfall 
och allvarliga skador fördubblades förra året och att andelen omfattande olje- och 
gasutsläpp ökade med en tredjedel.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt se över lagstiftningen för att 
införa ett förbud mot prospektering och borrning till havs i vatten som ligger närmare 
än 80 kilometer från marina nationalparker och naturreservat.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid sin bedömning av konsekvenserna 
av projekt till havs beakta de aktuella olje- och gasverksamheternas negativa inverkan 
på turismen i det berörda området.

39. Europaparlamentet förespråkar strikt kontroll och fortsatt testning och bedömning av 
kemiska lösningsmedel (och av beredskapsplaner som inbegriper användning av 
kemiska lösningsmedel), både för att kontrollera deras lämplighet i händelse av 
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utsläpp och för att förhindra negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 
Parlamentet begär att kommissionen säkerställer mer ingående forskning kring 
effekterna av sådana kemikalier, vid behov genom EU:s forskningsprogram.
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