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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 bør foranledige EU til 
hurtigt og gennemgribende at revidere sin lovgivning, hvad angår forsigtighedsprincippet, 
alle aspekter af offshore olie- og gasudvinding og prospektering inden for EU; glæder sig i 
denne forbindelse over Kommissionens vilje til at fjerne hullerne i den eksisterende EU-
lovgivning;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indgå i et styrket og effektivt gensidigt 
samarbejde og oprette et EU-system til kontrol med tilsynsmyndighederne;

Styrkelse af EU's katastrofeberedskab

3. gentager sin opfordring til Kommissionen om hurtigst muligt at fremsætte forslag om 
etablering af en EU-civilbeskyttelsesstyrke, der med udgangspunkt i EU's 
civilbeskyttelsesordning integrerer specifikke mekanismer, der gør det muligt for EU at 
klare massiv forurening forårsaget af olieanlæg offshore;

Erstatningsansvar ved miljøskader og finansielle garantiordninger

4. mener, at man via miljøansvarsdirektivet bør sikre en streng overholdelse af princippet 
om, at forureneren betaler, hvad angår alle skader på havområder og biodiversiteten, 
således at olieselskaberne kan holdes ansvarlige for eventuelle skader;

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

6. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med miljøansvarsdirektivet at sænke 
skadetærsklerne og undgå lofter, der indebærer, at forurenerne fritages fra en ordning med 
objektivt ansvar for skader på havvand;

7. mener, at olie- og gasselskaberne i forbindelse med godkendelsesproceduren skal være 
forpligtet til at godtgøre, at de har tilstrækkelig forsikring eller andre finansielle garantier 
til at sikre genopretning og kompensation i forbindelse med eventuelle miljøskader - enten 
gennem gensidige brancheordninger, såsom OPOL, eller gennem obligatoriske 
forsikringer;

8. anmoder derfor Kommissionen om på ny at overveje sin konklusion i rapport af 12. 
oktober 2010 (KOM (2010) 581) om, at "der ikke er tilstrækkelig begrundelse for på 
nuværende tidspunkt at indføre harmoniserede regler for finansiel sikkerhedsstillelse"; 
opfordrer Kommissionen 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;
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9. foreslår, at medlemsstaterne vedtager en række foranstaltninger til iværksættelses af 
sanktioner i tilfælde af uagtsomhed i forbindelse med gennemførelsen af 
sikkerhedsbestemmelser;

Forbedring af EU's miljølovgivning

10. opfordrer til, at direktiverne om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) udvides til at 
omfatte alle faser af offshoreprojekter (prospektering, drift og nedlukning), og til, at der 
opstilles specifikke krav til VVM i forbindelse med boring på dybt vand;

11. opfordrer Kommissionen til at genbehandle sit forslag vedrørende større industrielle 
uheld: om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso III) med det 
formål at udvide anvendelsesområdet herfor til olieboreplatforme;

12. glæder sig over Kommissionens forslag om at udvide Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerheds (EMSA) 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 kommer til udtryk i EMSA's budget og bemanding;

13. bemærker, at olie- og gasaktiviteter offshore er udelukket fra de vigtigste bestemmelser i 
direktivet om industrielle emissioner; foreslår, at Det Europæiske IPPC-kontor definerer 
den bedst tilgængelig teknologi (BAT) for offshore olieaktiviteter.


