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Vedr. : Revision af miljøansvarsdirektivet 

Vil EU revidere miljøansvarsdirektivet og sikre et omfattende og objektivt ansvar i 
forbindelse med alle boreudvindings- og -injektionsaktiviteter på havet i EU i betragtning af 
manglerne i EU's miljølovgivning, fraværet af ansvar i forbindelse med lækager på havet og 
de ødelæggende følger for klimaet, miljøet og folkesundheden?

Baggrund:

Efter olieudslippet i Den Mexicanske Golf står det klart, at udvindingsaktiviteter på havet 
indebærer betydelige miljørisici. Den råolie, der fortsat strømmer ud i Den Mexicanske Golf, 
indeholder store mængder metan, som er en kraftig drivhusgas, der bidrager til 
klimaforandringer og truer det sårbare økosystem og den biologiske mangfoldighed i Golfen. 
Øgede mængder metan mindsker vandets iltindhold og skaber dermed "døde zoner" for 
havorganismer. Videnskabsfolk har allerede fundet store områder i Golfen, hvor iltniveauet er 
under 40 %, hvilket bringer alle havorganismer i fare, herunder større arter som 
havskildpadder, hajer, delfiner og den nordatlantiske tunfisk.  Desuden har miljøskaderne i 
forbindelse med olieudslippet i Den Mexicanske Golf også ramt det kommercielle fiskeri, idet 
alle fiskeriprodukter, der er fanges i Golfen, påvirkes, hvilket udgør en alvorlig risiko for 
folkesundheden og truer eksistensgrundlaget for fiskerne. 
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En helhedsvurdering og afbødning af risiciene bør være en betingelse for al aktivitet på havet. 
Det står dog klart, at selv i forbindelse med veletablerede aktiviteter, som f.eks. olieudvinding 
på havet, er en risikotilgang ikke tilstrækkelig til effektivt at vurdere og forvalte risiciene. 
Olieselskaberne overså den reelle risiko forbundet med boring på ukendte dybder, hvilket 
førte til omfattende miljøskader. Desuden står det efter det tragiske udslip og høringerne i 
USA's Senat klart, at beredskabsplanen slet ikke var tilstrækkelig.

Lignende problemstillinger forekommer i forbindelse med projekter vedrørende CO2-
opsamling og -lagring, som har til formål at lagre opsamlet CO2 på sikker vis, især i udtømte 
olie- og gasfelter. Det er et uomgængeligt faktum, at der ikke findes nogen erfaring med 
langtidslagring af CO2. Sleipner, som er det første projekt vedrørende CO2-opsamling og -
lagring, har kun fungeret i 15 år og har en lagringskapacitet (42 Gt CO2), der er betydeligt 
mindre end de kapaciteter, som for tiden diskuteres (675-900 Gt CO2). Der findes ingen 
eksempler på sådan en form for oplagring af CO2i stort omfang, hvilket gør en risikovurdering 
særlig vanskelig. I tilfælde af et uheld kan omfanget af miljøskader ikke vurderes, og 
konsekvenserne af et CO2-udslip er uforudsigelige. Omfanget af miljøskader på vand, 
biodiversitet og jord er endnu ikke klart defineret på grund af usikkerheder forbundet med 
strukturen og funktionsmåden af de marine økosystemer, navnlig dybhavsøkosystemer. Det er 
derfor endnu ikke muligt at beregne den nøjagtige risiko ved et CO2-udslip, hvilket rejser 
spørgsmål om muligheden af en risikovurdering af projekter vedrørende CO2-opsamling og -
lagring. Det er for alle tilfældes skyld afgørende at sikre et pålideligt instrument, såsom et 
forbedret miljøansvarsdirektiv inden for rammerne af den europæiske lovgivning.

EU's miljøansvarsdirektiv (direktiv 2004/35/EF), som fastlægger regler for gennemførelse af 
princippet om, at forureneren betaler, ved at gøre operatørerne ansvarlige for forebyggelse og 
afhjælpning af betydelige skader på vand, biodiversitet og jord, tilskriver ikke noget ansvar 
for miljøskader, der forårsages af boreudvindings- og -injektionsaktiviteter på havet. Skader 
på vandmiljø vedrører under miljøansvarsdirektivet ikke uheld på havet, eftersom skader på 
vandmiljø udelukkende gælder vandområder, hvorpå vandrammedirektivet finder anvendelse, 
dvs. relativt kystnære områder, som kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. Endvidere er 
skader på den biologiske mangfoldighed som følge af industriuheld på havet kun underlagt 
reglerne om objektivt ansvar, hvis og kun hvis disse i alvorlig grad påvirker en række 
beskyttede arter eller deres levesteder (som fastlagt i fugledirektivet (2009/147/EF) om 
beskyttelse af vilde fugle og habitatsdirektivet (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter). Ansvar for miljøskader forårsaget af boreudvindings- og 
-injektionsaktiviteter på havet i EU er ikke omfattet af miljøansvarsdirektivet, eftersom de per 
definition ikke er omfattet af ovennævnte direktiver. 

Det står derfor klart, at den gældende EU-lovgivning ikke er udformet til i tilstrækkelig grad 
at forvalte alle de farlige miljørisici, der er forbundet med industriuheld på havet, hvilket 
efterlader det centrale spørgsmål om, hvem der i sådanne tilfælde er ansvarlig, ubesvaret. 


