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Angående: Översyn av miljöansvarsdirektivet

Mot bakgrund av att det brister i EU:s miljölagstiftning och saknas föreskrifter om ansvar i 
händelse av läckage till havs och med tanke på de förödande effekterna på klimatet, miljön 
och folkhälsan: är kommissionen villig att se över miljöansvarsdirektivet och införa 
genomgripande och strikta ansvarsbestämmelser för all verksamhet inom EU som innefattar 
borrning efter resurser till havs samt injicering i havsbottnen?

Bakgrunden

Efter oljeutsläppet i Mexikanska bukten är det uppenbart att utvinning till havs i praktiken 
innebär betydande risker för miljön. Oljan som fortsätter strömma ut i Mexikanska bukten 
innehåller enorma mängder metan och metanet är en stark växthusgas som bidrar till 
klimatförändringen och innebär ett allvarligt hot mot det ömtåliga ekosystemet i 
Mexikanska bukten och mot den biologiska mångfalden där. En ökning av metanhalten leder 
till syrefattigare vatten så det uppstår ”livlösa områden” för de havslevande organismerna. 
Vetenskapsmännen har redan upptäckt stora områden i Mexikanska bukten där syrehalten gått 
ned med 40 procent, vilket innebär en fara för alla havslevande organismer, bland dem också 
stora arter som havssköldpaddor, hajar, delfiner och nordatlantisk blåfenad tonfisk. 
Miljöförstöringen till följd av oljeutsläppet i Mexikanska bukten påverkar också det 
kommersiella fisket och drabbar allt som i detta havsområde tas till vara för 
livsmedelsändamål, vilket innebär betydande risker för folkhälsan och blir till fara för 
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yrkesfiskarnas utkomst.

All verksamhet som bedrivs till havs bör grunda sig på ett helhetsbetonat tillvägagångssätt för 
att bedöma riskerna och dämpa skadeverkningarna av dem. Det är emellertid uppenbart att 
man inte ens inom väletablerade former av verksamhet, såsom oljeutvinning till havs, gör 
tillräckligt mycket för att effektivt bedöma och hantera riskerna. Oljebolagen förbisåg den 
faktiska risk det innebär att borra på okända djup och följden blev betydande skador på 
miljön. Dessutom börjar det framstå som uppenbart, både utgående från själva tragedin med 
oljeutsläppet och från utfrågningarna i Förenta staternas senat, att katastrofplanen långt ifrån 
var tillräcklig.

Liknande saker står på spel i samband med projekten för avskiljning och lagring av koldioxid, 
vilka syftar till att koldioxid som avskiljts ska lagras under betryggande förhållanden, 
företrädesvis i uttömda oljefält och gasfält. Det går inte att förneka att världen saknar 
erfarenheter av långtidslagring av koldioxid. Sleipner, som är det första projektet för 
avskiljning och lagring av koldioxid, har varit i drift i endast 15 år och har en avsevärt mindre 
lagringskapacitet (42Gt koldioxid) än de kapaciteter som nu är uppe för diskussion 
(675 till 900 Gt koldioxid). Det finns inga tillräckliga exempel på avskiljning och lagring av 
koldioxid i så stor skala, något som gör det särskilt svårt att bedöma riskerna. Dessutom går 
det varken att bedöma omfattningen av miljöskadorna om en olycka skulle inträffa eller att 
förutsäga vilka konsekvenser utläckande koldioxid skulle föra med sig. Graden av 
miljöskador på vattnet, den biologiska mångfalden och marken har ännu inte klart definierats 
på grund av den osäkerhet som råder om de marina ekosystemens struktur och funktion, 
framför allt djuphavens ekosystem. Om det ännu inte i dag går att kvantitativt beskriva den 
exakta risken för koldioxidläckage så att riskbedömningen av projekt för avskiljning och 
lagring av koldioxid blir osäkra, måste den europeiska ramlagstiftningen absolut få ett 
tillförlitligt instrument, såsom ett utökat miljöansvarsdirektiv, för alla eventualiteter.

EU:s miljöansvarsdirektiv (direktiv 2004/35/EG) inför regler som omsätter principen om att 
förorenaren betalar i praktiken, genom att ålägga verksamhetsutövare att förebygga och 
avhjälpa betydande skador på vatten, biologisk mångfald och mark, men där står ingenting om 
ansvarsskyldighet för skador på miljön till följd av utvinnings- och injiceringsverksamhet till 
havs. Direktivets föreskrifter om skador på vatten har ingen relevans för olyckor ute till havs, 
eftersom de gäller bara för skador på vatten som faller under ramdirektivet om vatten, alltså 
områden som är rätt nära kusten och som kan variera från medlemsstat till medlemsstat. Till 
detta kommer att skador på den biologiska mångfalden till följd av industriolyckor till havs 
omfattas av bestämmelser om strikt ansvar endast om skadeverkningarna berört en rad 
skyddade arter eller livsmiljöer (enligt definitionerna i fågeldirektivet (2009/147/EG) om 
bevarande av vilda fåglar och livsmiljödirektivet (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter). Frågan om ansvaret i händelse av att miljöskador orsakats av 
utvinnings- och injiceringsverksamhet till havs inom EU kommer inte upp i 
miljöansvarsdirektivet, eftersom sådana verksamheter rent definitoriskt inte omfattas av de 
ovannämnda direktiven.

Alltså är det uppenbart att unionslagstiftningen i dag inte räcker för att vi adekvat ska kunna 
hantera alla miljörisker som vållas av industriolyckor till havs, och följden blir att det inte 
finns några svar på viktiga frågor om vilka som i sådana fall ska bära ansvaret.


