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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 den 
Mexikanska golfen måste bidra till att EU i enlighet med försiktighetsprincipen snabbt 
och ingående granskar sin lagstiftning vad gäller alla aspekter av olje- och 
gasutvinning och borrning till havs inom sitt territorium. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang kommissionens beredvillighet att åtgärda brister i den nuvarande 
EU-lagstiftningen.

2. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att stärka sitt 
effektiva ömsesidiga samarbete och införa ett ”kontroll av kontrollanterna”-system för 
EU.

Förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer

3. Europaparlamentet påminner kommissionen om att lägga fram förslag snarast möjligt 
om att inrätta en EU-räddningstjänststyrka som bygger på EU:s civilskyddsmekanism, 
och som innehåller specifika mekanismer som gör det möjligt för EU att vara beredd 
på omfattande föroreningar förorsakade av oljeanläggningar till havs.

Miljöansvarighetssystem och finansiella garantimekanismer

4. Europaparlamentet anser att miljöansvarsdirektivet strikt borde följa principen 
”förorenaren betalar” vad gäller alla skador på marina vatten eller den biologiska 
mångfalden, så att oljebolagen kan hållas ansvariga för de skador de förorsakar.

5. Europaparlamentet kräver en översyn av miljöansvarsdirektivet så att dess 
tillämpningsområde omfattar alla marina vatten i enlighet med ramdirektivet om en 
marin strategi.

6. Europarlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med miljöansvarsdirektivet 
sänka skadetröskeln och att undvika tak som kan resultera i att förorenaren frias från 
ett strikt skadeståndsansvar för skador i marina vatten. 

7. Europaparlamentet anser att olje- och gasaktörer under tillståndsprocessen måste visa 
att de har tillräckligt försäkringsskydd eller andra finansiella garantier för att kunna 
säkerställa återställning och ersättning i relation till miljöskador som uppstått, antingen 
genom ömsesidiga system inom branschen, som OPOL, eller genom obligatoriska 
försäkringar.

8. Europaparlamentet ber därför kommissionen att överväga sin ståndpunkt i sin rapport, 
som offentliggjordes den 12 oktober 2010 (KOM(2010)0581), enligt vilken ”det för 
närvarande inte finns tillräckliga motiv för att införa ett harmoniserat system för 
obligatorisk ekonomisk säkerhet”. Kommissionen uppmanas att inte vänta till 
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förfallodagen enligt artikel 18.2 i miljöansvarsdirektivet innan man lämnar in en 
rapport som innehåller lämpliga ändringsförslag till direktivet.

9. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna antar en uppsättning åtgärder för att 
straffa vårdslöshet i samband med genomförande av säkerhetsbestämmelser.

Förbättring av EU:s miljölagstiftning

10. Europaparlamentet begär en utvidgning av direktiven om miljökonsekvensbedömning 
så att de gäller alla faser i samband med projekt till havs (undersökning, drift och 
nedläggning) och begär särskilda krav för miljökonsekvensbedömningar när det gäller 
borrningsverksamhet i djupt vatten.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en översyn av sitt förslag om 
allvarliga olyckshändelser inom industrin: kontroll av olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår (Seveso III), i syfte att utvidga tillämpningsområdet så att även oljeriggar 
ingår.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utvidga 
Europeiska sjösäkerhetsbyråns mandat till fall av havsföroreningar som orsakas av 
andra källor än fartyg, framför allt olje- och gasanläggningar till havs, och parlamentet 
anser att flyttbara anläggningar och transportanläggningar, även rörledningsterminaler, 
borde inkluderas. Parlamentet stöder kommissionens begäran att dessa nya uppgifter 
ska tas i beaktande i Europeiska sjösäkerhetsbyråns budget och bemanning.

13. Europaparlamentet konstaterar att olje- och gasverksamhet till havs inte omfattas av de 
viktigaste bestämmelserna i direktivet om industriutsläpp, och parlamentet föreslår att 
Europeiska IPPC-byrån definierar bästa tillgängliga praxis för kolväteutvinning till 
havs.


