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KORT BEGRUNDELSE

Deepwater Horizon-olieudslippet i Den Mexicanske Golf og gasudslippet fra Elgin olie- og 
gasplatformen i Nordsøen for nylig har sat skarp fokus på behovet for at tackle spørgsmål 
omkring sikkerheden ved offshore olie- og gasanlæg og sikre beskyttelsen af havmiljøet i EU 
i tilfælde af større ulykker.

Ordføreren hilser derfor Kommissionens forslag velkomment som et meget vigtigt redskab 
med henblik på at sikre de nødvendige sikkerheds- og miljøstandarder i hele EU. Ordføreren 
mener dog, at forslaget kan styrkes på en række måder for at sikre, at disse mål i realiteten vil 
blive nået.

Det bør mere klart kræves i forslaget, at operatører stiller de nødvendige finansielle garantier 
til dækning af udgifterne til oprydning og erstatninger i tilfælde af en større ulykke. 
Ordføreren mener, at dette er i overensstemmelse med et centralt princip i EU's 
miljølovgivning – nemlig at forureneren bør betale. 

Desuden skal bestemmelserne om offentlighedens deltagelse styrkes i overensstemmelse med 
gældende international lovgivning og EU-lovgivning på dette område, og det bør sikres, at 
den berørte offentlighed informeres om større ulykker, og at der tages skridt til at begrænse 
skaderne på miljøet og menneskers sundhed. 

Det bør også kræves, at de godkendende myndigheder tager særligt hensyn til økologisk 
følsomme hav- og kystmiljøer, når de skal tage stilling til, om der skal udstedes tilladelser til 
offshore olie- og gasaktiviteter, og de ansatte bør sikres større beskyttelse ved anonym 
indberetning af sikkerheds- og miljøproblemer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
fastsætter mål om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten og 
bestemmer, at alle EU-foranstaltninger skal 
understøttes med et højt 
beskyttelsesniveau, som bygger på 

(1) Artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
fastsætter mål om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten og en 
forsigtig og rationel udnyttelse af 
naturressourcerne. Artiklen bestemmer, 
at alle EU-foranstaltninger skal 
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forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats og en forsigtig og 
rationel udnyttelse af naturressourcerne. 

understøttes med et højt 
beskyttelsesniveau, som bygger på 
forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats, princippet om 
indgreb over for miljøskader fortrinsvis 
ved kilden og princippet om, at 
forureneren betaler. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er en væsentlig risiko for, at der 
sker større offshore olie- og gasulykker. 
Ved at mindske risikoen for en forurening 
af havet burde dette initiativ derfor bidrage 
til at beskytte havmiljøet og især til at opnå 
en god miljøtilstand for havmiljøet senest i 
år 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). 

(5) Der er en væsentlig risiko for, at der 
sker større offshore olie- og gasulykker. 
Ved at mindske risikoen for en forurening 
af havet burde denne forordning derfor 
bidrage til at beskytte havmiljøet og især til 
at opnå eller bevare en god miljøtilstand 
for havmiljøet senest i år 2020, jf. artikel 1, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Havstrategirammedirektivet, som 
fastsætter, at der skal tages hensyn til den 
kumulerede virkning af alle aktiviteter på 
havmiljøet, er hjørnestenen i den 
integrerede havpolitik. Denne politik er 

(6) Et af havstrategirammedirektivets 
vigtigste formål er, at der skal tages 
hensyn til den kumulerede virkning af alle 
aktiviteter på havmiljøet, og direktivet er 
hjørnestenen i den integrerede havpolitik. 
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relevant for offshore olie- og gasaktiviteter, 
da den forudsætter, at hver økonomisk 
sektors særlige interesser sammenknyttes 
med det generelle mål, som er at opnå en 
vidtfavnende forståelse af hav- og 
kystområder, således at der ved hjælp af 
fysisk planlægning for havområder og 
viden om havene kan udvikles en 
sammenhængende strategi for havene, der 
tager hensyn til alle økonomiske, 
miljømæssige og sociale aspekter.

Denne politik er relevant for offshore olie-
og gasaktiviteter, da den forudsætter, at 
hver økonomisk sektors særlige interesser 
sammenknyttes med det generelle mål, 
som er at opnå en vidtfavnende forståelse 
af hav- og kystområder, således at der ved 
hjælp af fysisk planlægning for 
havområder og viden om havene kan 
udvikles en sammenhængende strategi for 
havene, der tager hensyn til alle 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
aspekter. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med direktiv 
85/337/EØF, som ændret, der gælder for 
olie- og gasefterforsknings- og -
udvindingsaktiviteter, skal projekter, der 
bl.a. på grund af deres art, dimensioner 
eller placering sandsynligvis får væsentlig 
indvirkning på miljøet, undergives et krav 
om tilladelse og en vurdering af denne 
indvirkning, inden der gives tilladelse. I 
overensstemmelse med direktiv 
85/337/EØF bør der, når en aktivitet 
forudsætter en tilladelse, gennemføres en 
effektiv offentlighedsdeltagelse i 
overensstemmelse med den af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa (UNECE) udarbejdede konvention 
om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

(12) I overensstemmelse med direktiv 
85/337/EØF, som ændret, der gælder for 
olie- og gasefterforsknings- og -
udvindingsaktiviteter, skal projekter, der 
bl.a. på grund af deres art, dimensioner 
eller placering sandsynligvis får væsentlig 
indvirkning på miljøet, undergives et krav 
om tilladelse og en vurdering af denne 
indvirkning, inden der gives tilladelse. I 
overensstemmelse med direktiv 
85/337/EØF bør der, når en aktivitet 
forudsætter en tilladelse, sikres en tidlig og
effektiv offentlighedsdeltagelse i 
overensstemmelse med den af De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa (UNECE) udarbejdede konvention 
om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I Unionen findes der allerede 
eksempler på god standard i den nationale 
reguleringspraksis vedrørende offshore 
olie- og gasaktiviteter. Den anvendes dog 
ikke ensartet i hele Unionen, og der er 
endnu ingen medlemsstater, som har 
overtaget den samlede bedste 
reguleringspraksis i deres lovgivning om 
forebyggelse af større offshore-ulykker 
eller begrænsning af deres følger for 
mennesker eller miljøet. Den bedste 
reguleringspraksis skal sikre en effektiv 
regulering på sikkerheds- og 
miljøområdet; de relevante funktioner i 
denne forbindelse bør varetages af en 
fælles kompetent myndighed ("den 
kompetente myndighed"), som kan trække 
på en eller flere nationale organers 
ressourcer. 

(13) I Unionen findes der allerede 
eksempler på god standard i den nationale 
reguleringspraksis vedrørende offshore 
olie- og gasaktiviteter. Den anvendes dog 
ikke ensartet i hele Unionen, og der er 
endnu ingen medlemsstater, som har 
overtaget den samlede bedste 
reguleringspraksis i deres lovgivning om 
forebyggelse af større offshore-ulykker 
eller begrænsning af deres følger for 
menneskers liv og sundhed eller miljøet. 
Den bedste reguleringspraksis er 
nødvendig for at tilvejebringe en effektiv 
regulering, der sikrer de højeste 
sikkerhedsstandarder og beskytter miljøet; 
dette opnås bl.a. ved, at de relevante 
funktioner i denne forbindelse varetages af 
en fælles kompetent myndighed ("den 
kompetente myndighed"), som kan trække 
på en eller flere nationale organers 
ressourcer. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når operatøren har fået tilladelse til at 
efterforske eller udvinde olie og gas, bør 
den kompetente myndighed af 
medlemsstaten have retlig beføjelse og 
tilstrækkelige ressourcer til at træffe 
håndhævelsesforanstaltninger, herunder at 
standse aktiviteter med henblik på at opnå 
en egnet arbejdstager- og miljøbeskyttelse.

(14) Når operatøren har fået tilladelse til at 
efterforske eller udvinde olie og gas, bør 
den kompetente myndighed af 
medlemsstaten have retlig beføjelse og 
tilstrækkelige ressourcer til at træffe 
håndhævelsesforanstaltninger, herunder at 
standse aktiviteter med henblik på at sikre 
beskyttelsen af arbejdsstyrken eller 
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beskytte miljøet eller menneskers liv og 
sundhed. 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvorvidt den kompetente myndighed 
effektivt kan verificere, at 
rettighedshaverens eller operatørens 
begrænsningsforanstaltninger vedrørende 
større farer er tilstrækkelige, afhænger 
direkte af den kompetente myndigheds 
reguleringspolitik, -systemer og -
ekspertise. Uanset operatørens ret til at 
efterforske eller udvinde olie og gas bør 
den kompetente myndighed være beføjet til 
at træffe håndhævelsesforanstaltninger, 
herunder at standse aktiviteter med henblik 
på at opnå en egnet arbejdstager- og 
miljøbeskyttelse. Med henblik på at kunne 
varetage disse opgaver bør den kompetente 
myndighed have stillet tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed af medlemsstaten.

(15) Hvorvidt den kompetente myndighed 
effektivt kan verificere, at 
rettighedshaverens eller operatørens 
begrænsningsforanstaltninger vedrørende 
større farer er tilstrækkelige, afhænger 
direkte af den kompetente myndigheds 
reguleringspolitik, -systemer og -
ekspertise. Når operatøren har fået 
tilladelse til at efterforske eller udvinde 
olie og gas, bør den kompetente 
myndighed af medlemsstaten have retlig 
beføjelse og tilstrækkelige ressourcer til at 
træffe håndhævelsesforanstaltninger, 
herunder at standse aktiviteter med henblik 
på at sikre beskyttelsen af arbejdsstyrken 
eller beskytte miljøet eller menneskers liv 
og sundhed. Med henblik på at kunne 
varetage disse opgaver bør den kompetente 
myndighed have stillet tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Risikovurderingen i 
farevurderingsrapporten bør tage højde for 

(28) Risikovurderingen i 
farevurderingsrapporten bør tage højde for 
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miljørisici, herunder også de virkninger, 
som klimatiske forhold og 
klimaforandringer har på anlæggenes 
langsigtede robusthed, og eftersom 
offshore olie- og gasaktiviteter i én 
medlemsstat kan have betydelige negative 
miljøvirkninger i en anden medlemsstat, er 
det nødvendigt at indføre og anvende 
særlige bestemmelser i overensstemmelse 
med konventionen om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne.

risici for menneskers liv og sundhed og 
miljøet, herunder også den virkning, som 
klimatiske forhold og klimaforandringer 
har på anlæggenes langsigtede robusthed, 
og eftersom offshore olie- og gasaktiviteter 
i én medlemsstat kan have betydelige 
negative miljøvirkninger i en anden 
medlemsstat, er det nødvendigt at indføre 
og anvende særlige bestemmelser i 
overensstemmelse med FN/ECE's 
konvention om vurdering af virkningerne 
på miljøet på tværs af landegrænserne 
(kendt som Esbokonventionen)..

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Med sigte på at fremme 
offentlighedens tillid til EU-dækkende 
offshore-aktiviteters autoritet og integritet 
bør medlemsstaterne offentliggøre 
rapporter om aktiviteterne og hændelser og 
straks underrette Kommissionen om større 
ulykker; Kommissionen bør med jævne 
mellemrum offentliggøre rapporter om EU-
aktiviteter og tendenserne indenfor 
offshore-sektorens sikkerheds- og 
miljøresultater.

(34) Med sigte på at fremme 
offentlighedens tillid til EU-dækkende 
offshore-aktiviteters autoritet og integritet 
bør medlemsstaterne offentliggøre 
rapporter om aktiviteterne og hændelser og 
straks underrette Kommissionen og andre 
medlemsstater, hvis område eller 
vandområder påvirkes heraf, og den 
berørte offentlighed om større ulykker; 
Kommissionen bør med jævne mellemrum 
offentliggøre rapporter om EU-aktiviteter 
og tendenserne indenfor offshore-sektorens 
sikkerheds- og miljøresultater. 

Or. en



PA\905538DA.doc 9/32 PE491.315v01-00

DA

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Ved gennemførelsen af forpligtelserne 
i medfør af denne forordning bør der tages 
højde for, at havområder under en 
medlemsstats overhøjhed eller jurisdiktion 
er en integreret del af de fire havregioner, 
der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2008/56, dvs. Østersøen, det nordøstlige 
Atlanterhav, Middelhavet og Sortehavet. 
Der bør derfor ske en styrket samordning 
med tredjelande, som har overhøjhed eller 
jurisdiktion over farvande i disse 
havregioner. Hensigtsmæssige 
samarbejdsrammer herfor omfatter bl.a. 
regionale havkonventioner, som fastsat i 
artikel l3, stk. 10, i direktiv 2008/56. 

(38) Ved gennemførelsen af forpligtelserne 
i medfør af denne forordning bør der tages 
højde for, at havområder under en 
medlemsstats overhøjhed eller jurisdiktion 
er en integreret del af de fire havregioner, 
der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2008/56, dvs. Østersøen, det nordøstlige 
Atlanterhav, Middelhavet og Sortehavet. 
Der bør derfor ske en styrket samordning 
med tredjelande, som har overhøjhed eller 
jurisdiktion over farvande i disse 
havregioner. Hensigtsmæssige 
samarbejdsrammer herfor omfatter bl.a. 
regionale havkonventioner, som fastsat i 
artikel 3, stk. 10, og artikel 4 i direktiv 
2008/56. 

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For så vidt angår Middelhavet, er der 
sideløbende med denne forordning 
iværksat de nødvendige foranstaltninger, så 
Den Europæiske Union kan tiltræde 
protokollen om beskyttelse af Middelhavet 
mod forurening som følge af udforskning 
og udnyttelse af kontinentalsoklen, 
havbunden og undergrunden (offshore-
protokollen) til konventionen om 
beskyttelse af havmiljøet og kystområdet i 
Middelhavet (Barcelonakonventionen), 
som blev godkendt ved Rådets afgørelse 
77/585/EØF.

(39) For så vidt angår Middelhavet, er der 
ud over forpligtelserne i denne forordning 
iværksat eller ved at blive iværksat de 
nødvendige foranstaltninger, så Den 
Europæiske Union kan tiltræde protokollen 
om beskyttelse af Middelhavet mod 
forurening som følge af udforskning og 
udnyttelse af kontinentalsoklen, havbunden 
og undergrunden (offshore-protokollen) til 
konventionen om beskyttelse af havmiljøet 
og kystområdet i Middelhavet 
(Barcelonakonventionen), som blev 
godkendt ved Rådets afgørelse 
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77/585/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) På grund af de alvorlige 
miljøproblemstillinger i forbindelse med
de arktiske farvande, som er et vigtigt
nabohavmiljø for Unionen, bør der lægges 
særlig vægt på miljøbeskyttelsen af de 
arktiske egne i forbindelse med alle 
offshore-aktiviteter, herunder også
efterforskning.

(40) De arktiske farvande er et 
nabohavmiljø med enestående og 
udsædvanlig betydning for Den 
Europæiske Union. Det er klart, at der 
sker alvorlig og potentielt uoprettelig 
skade på miljøet og det skrøbelige 
økosystem i de arktiske farvande. Derfor 
bør der lægges særlig vægt på beskyttelsen 
af miljøet i de arktiske egne i forbindelse 
med alle offshore-aktiviteter, herunder 
navnlig efterforskningsaktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Da der ikke er nogen af de nuværende 
finansielle sikkerhedsinstrumenter, 
herunder risikopuljeordninger, som kan 
dække alle mulige følgevirkninger af 
ekstreme ulykker, bør Kommissionen 
iværksætte yderligere analyser og 
undersøgelser af hensigtsmæssige 
foranstaltninger, som kan sikre en 
tilstrækkelig robust 
erstatningsansvarsordning i forbindelse 
med skader som følge af offshore olie- og 
gasaktiviteter, og af krav til den finansielle 

(48) Medlemsstaterne bør sikre, at 
operatører, der henhører under deres 
jurisdiktion, dokumenterer, at der er stillet 
finansielle garantier til dækning af de 
fulde udgifter til oprydning og 
erstatninger i tilfælde af en større ulykke i 
form af tilvejebringelse af finansiel 
sikkerhed, og medlemsstaterne bør afgøre, 
hvilke instrumenter (såsom fonde, 
bankgarantier, forsikrings- og/eller 
risikopuljeordninger) der er egnede til 
dette formål. Da der ikke er nogen af de 
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kapacitet, herunder hvorvidt der forefindes 
passende finansielle 
sikkerhedsinstrumenter eller andre 
ordninger.

nuværende finansielle 
sikkerhedsinstrumenter, herunder 
risikopuljeordninger, som kan dække alle 
mulige følgevirkninger af ekstreme 
ulykker, bør Kommissionen iværksætte 
yderligere analyser og undersøgelser af 
hensigtsmæssige foranstaltninger, som kan 
sikre en tilstrækkelig robust 
erstatningsansvarsordning i forbindelse 
med skader som følge af offshore olie- og 
gasaktiviteter, og af krav til den finansielle 
kapacitet, herunder hvorvidt der forefindes 
passende finansielle 
sikkerhedsinstrumenter eller andre 
ordninger. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning indskrænker ikke 
anvendelsen af direktiv 85/337/EØF, 
direktiv 2008/1/EF og direktiv 2003/4/EF.

6. Denne forordning indskrænker ikke 
anvendelsen af direktiv 2011/92/EU, 
direktiv 2008/1/EF og direktiv 2003/4/EF. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "acceptabel": nedbringelse af risikoen 
for et større uheld til et så tåleligt niveau, 
at risikoen ikke nedbringes væsentligt ved 
at bruge yderligere tid, ressourcer og penge 
herpå

1. "acceptabel": begrænsning af risikoen 
for et større uheld til det lavest mulige
niveau, således at risikoen ikke nedbringes 
væsentligt ved i et passende omfang at 
bruge yderligere tid, ressourcer og penge 
herpå
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "industrien": private virksomheder, 
som er direkte involveret i offshore olie- og 
gasaktiviteter i medfør af denne 
forordning, eller hvis aktiviteter er tæt 
knyttet til disse aktiviteter

13. "industrien": private eller offentlige
virksomheder, som er direkte involveret i 
offshore olie- og gasaktiviteter i medfør af 
denne forordning, eller hvis aktiviteter er 
tæt knyttet til disse aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. "rettighedshaver": indehaveren af den i
direktiv 94/22/EF omhandlede tilladelse til 
at udføre offshore-aktiviteter

17. "rettighedshaver": indehaveren af en
tilladelse til at udføre offshore olie- og 
gasaktiviteter, jf. direktiv 94/22/EF 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. "større uheld": en hændelse som f.eks. 
en brand eller eksplosion, betydeligt tab af 
kontrollen med boringen eller et 
omfattende udslip af kulbrinter til det 
omgivende miljø, omfattende beskadigelse 
af anlægget eller dets udstyr, anlæggets tab 

18. "større uheld": en hændelse som f.eks. 
en brand eller eksplosion, tab af kontrollen 
med boringen eller et omfattende udslip af 
kulbrinter eller andre kemiske stoffer til 
det omgivende miljø, omfattende 
beskadigelse af anlægget eller dets udstyr, 
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af strukturel integritet og enhver anden 
begivenhed, hvor fem eller flere personer, 
der befinder sig på eller arbejder i 
forbindelse med anlægget, bliver dræbt 
eller svært kvæstet

anlæggets tab af strukturel integritet og 
enhver anden begivenhed, hvor fem eller 
flere personer, der befinder sig på eller 
arbejder i forbindelse med anlægget, bliver 
dræbt eller svært kvæstet 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. "ikke-produktionsanlæg": andre anlæg 
end produktionsanlæg, der anvendes til 
både efterforskningsboringer og som 
hjælpeanlæg i forbindelse med 
produktionen

20. "ikke-produktionsanlæg": andre anlæg 
end produktionsanlæg, der anvendes til 
både efterforskningsboringer og som 
hjælpeanlæg i forbindelse med olie- og 
gasproduktion

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. "offshore olie- og gasaktiviteter": alle 
aktiviteter i forbindelse med offshore-
efterforskning, -produktion eller -
behandling af olie og gas. Det omfatter 
også transport af olie og gas gennem 
offshore-infrastruktur forbundet til et 
anlæg eller et undersøisk anlæg 

21. "offshore olie- og gasaktiviteter": alle 
aktiviteter i forbindelse med offshore-
efterforskning, -produktion eller -
behandling af olie og gas eller 
demontering af et offshore olie- eller 
gasanlæg. Det omfatter også transport af 
olie og gas gennem offshore-infrastruktur 
forbundet til et anlæg eller et undersøisk 
anlæg

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "operatør": operatøren af et 
produktionsanlæg eller ejeren af et ikke-
produktionsanlæg og boreoperatøren for 
en boreaktivitet. En operatør og en 
rettighedshaver er begge omfattet af 
definitionen i artikel 2, stk. 6, i direktiv 
2004/35/EF

22. "operatør": en fysisk eller juridisk 
person, der driver eller kontrollerer et 
anlæg, eller som har fået overdraget den 
afgørende økonomiske dispositionsret 
eller beslutningskompetence med hensyn 
til den tekniske drift af anlægget

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25. "olie- og gasproduktion": kommerciel 
udvinding af olie og gas fra undergrunden 
i koncessionsområdet, herunder også 
offshore-behandling af olie og gas og 
transport af olie og gas via tilsluttet 
infrastruktur, herunder rørledninger, 
bygværker og brøndhoveder på havbunden 
og/eller lagring af gas i underjordiske 
formationer med sigte på senere udvinding 
af gassen

25. "olie- og gasproduktion": kommerciel 
udvinding af olie og gas fra offshore-
undergrunden i koncessionsområdet, 
herunder også offshore-behandling af olie 
og gas og transport af olie og gas via 
tilsluttet infrastruktur, herunder 
rørledninger, bygværker og brøndhoveder 
på havbunden og/eller lagring af gas i 
underjordiske formationer med sigte på 
senere udvinding af gassen

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2– nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a. "den berørte offentlighed": den del 
af offentligheden, som berøres eller 
sandsynligvis vil blive berørt af, eller som 
har en interesse i de anliggender, der er 
omfattet af denne forordning. Med 
henblik på denne definition anses ikke-
statslige organisationer, der arbejder for 
at fremme miljøbeskyttelse, og som 
opfylder alle de i national lovgivning 
fastsatte krav, for at have en interesse 

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 29 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. "relevant myndighed" (vedrørende 
beredskabet i tilfælde af en offshore-
ulykke): medlemsstatens primære 
beredskabsorganisation, som har ansvaret 
for at iværksætte beredskabsindsatsen i 
tilfælde af en større olie/gasulykke

29. "relevant myndighed" (vedrørende 
beredskabet i tilfælde af en offshore-
ulykke): medlemsstatens primære 
beredskabsorganisation, som har ansvaret 
for at iværksætte og koordinere
beredskabsindsatsen i tilfælde af en større 
olie/gasulykke

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 32 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. "boreaktiviteter": boring af 32. "boreaktiviteter": boring af 
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efterforsknings- eller produktionsbrønde, 
herunder standsning af aktiviteterne, 
reparation og ændring af brønde,
permanent nedlukning eller enhver anden 
aktivitet vedrørende en brønd, som kan 
medføre utilsigtet udslip af væsker eller 
risiko for et større uheld

efterforsknings- eller produktionsbrønde, 
herunder standsning af aktiviteterne, 
reparation, ændring, forsegling eller 
lukning af brønde, permanent nedlukning 
eller enhver anden aktivitet vedrørende en 
brønd, som kan medføre utilsigtet udslip af 
væsker eller risiko for et større uheld 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2– nr. 33 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. "ekstreme driftsforhold": forhold i 
driftsområdet, der øger risikoniveauerne 
for offshore borings- og 
produktionsaktiviteter og begrænser 
nødhjælpsudstyrets eller -personalets evne 
til at gribe ind, rydde op eller fjerne 
olieudslip eller farlige stoffer. Disse 
forhold omfatter, men er ikke begrænset 
til, fysiske, geologiske, økologiske og 
sociale forhold i området.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sker der ikke desto mindre en større 
ulykke, træffer operatørerne og de 
kompetente myndigheder alle egnede 
foranstaltninger for at begrænse deres 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet og, hvor det er muligt, for at undgå 
alvorlige afbrydelser af olie- og 

3. Sker der ikke desto mindre en større 
ulykke, træffer operatørerne og de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der er berørt af ulykken,
alle egnede foranstaltninger for at 
begrænse deres virkninger på menneskers 
sundhed og miljøet og, hvor det er muligt, 
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gasproduktionen i Unionen. for at undgå alvorlige afbrydelser af olie-
og gasproduktionen i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af en større ulykke 
underretter den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, i hvis farvande ulykken 
er sket, straks Kommissionen, andre 
berørte medlemsstater og deres 
kompetente myndigheder og den berørte 
offentlighed om ulykken og de skridt, der 
er taget for at begrænse virkningerne for 
miljøet og menneskers sundhed. 

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Offshore olie- og gasaktiviteter, som er 
omfattet af denne forordning, gennemføres 
på grundlag af en systematisk vurdering af 
sandsynligheden for farlige begivenheder 
og deres virkninger og på grundlag af 
gennemførelsen af 
begrænsningsforanstaltninger, således at 
risiciene ved større ulykker for mennesker, 
miljø og offshore-aktiver er acceptable. 

4. Offshore olie- og gasaktiviteter, som er 
omfattet af denne forordning, gennemføres 
på grundlag af en systematisk vurdering af 
sandsynligheden for farlige begivenheder 
og deres virkninger og på grundlag af 
gennemførelsen af 
begrænsningsforanstaltninger, således at 
risiciene ved større ulykker for mennesker, 
miljø og offshore-aktiver begrænses til et 
minimum. 

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at det berører bestemmelserne i 
stk. 3, tager den kompetente myndighed i 
forbindelse med udstedelsen af en 
udvindings- eller produktionstilladelse 
behørigt hensyn til enhver ansøgning fra 
den ansøger, der udførte offshore olie- og 
gasefterforskningsaktiviteten. 

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De tilladelsesudstedende myndigheder i 
henhold til direktiv 94/22/EF skal, når de 
vurderer den tekniske og finansielle 
kapacitet for de enheder, der ansøger om 
en tilladelse til offshore olie- og 
gasaktiviteter, tage hensyn til risici, farer 
og alle andre relevante oplysninger 
vedrørende det pågældende område og det 
aktuelle stade for efterforsknings- og 
produktionsaktiviteter.

4. De tilladelsesudstedende myndigheder i 
henhold til direktiv 94/22/EF skal, når de 
vurderer den tekniske og finansielle 
kapacitet for de enheder, der ansøger om 
en tilladelse til offshore olie- og 
gasaktiviteter, tage hensyn til risici, farer 
og alle andre relevante oplysninger 
vedrørende det pågældende område og det 
aktuelle stade for efterforsknings- og 
produktionsaktiviteter og sikre, at den 
finansielle sikkerhedsstillelse med henblik 
på et potentielt erstatningsansvar i 
forbindelse med bl.a. en større ulykke 
eller en større hændelse står i et rimeligt 
forhold til de risici, aktiviteterne 
medfører, og er tilstrækkelig til i fuldt 
omfang at dække udgifterne til oprydning 
og erstatninger i tilfælde af en større 
ulykke eller hændelse.
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. De tilladelsesudstedende myndigheder 
skal, når de vurderer, om der skal 
udstedes tilladelse til offshore olie- og 
gasaktiviteter i henhold til direktiv 
94/22/EF, tage særligt hensyn til 
økologisk følsomme hav- og kystmiljøer 
og navnlig økosystemer, der spiller en 
vigtig rolle med hensyn til afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer, såsom 
saltmarskområder og havgræsenge og 
beskyttede havområder som f.eks. særlige 
bevaringsområder i henhold til 
levestedsdirektivet eller fugledirektivet.  

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden gives tidlig og effektiv 
mulighed for at deltage i 
beslutningsprocessen vedrørende 
tilladelsesprocedurer under deres 
jurisdiktion i overensstemmelse med 
kravene i bilag I. Processen er den, der er 
fastlagt i bilag II til direktiv 2003/35/EF.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden så tidligt som muligt 
modtager oplysninger om ansøgninger om 
tilladelser, jf. artikel 4, og gives tidlig og 
effektiv mulighed for at deltage i 
beslutningsprocessen vedrørende 
tilladelsesprocedurer under deres 
jurisdiktion i overensstemmelse med 
kravene i bilag I. Processen er den, der er 
fastlagt i bilag II til direktiv 2003/35/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anlæg må kun drives i et 
koncessionsområde af rettighedshavere 
eller enheder, med hvilke de indgået en 
kontrakt, som de har udpeget til dette 
formål, og som er godkendt af 
medlemsstaten.

1. Anlæg må kun drives i et 
koncessionsområde af rettighedshavere 
eller enheder, med hvilke de har indgået en 
kontrakt, som de har udpeget til dette 
formål, og som er godkendt af den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at udføre inspektioner og undersøgelser 
samt gennemføre 
håndhævelsesforanstaltninger

b) at føre tilsyn med eller udføre 
inspektioner og undersøgelser samt 
gennemføre håndhævelsesforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af 
overgangsbestemmelserne i artikel 39
forelægger operatøren af et 
produktionsanlæg eller et ikke-
produktionsanlæg den kompetente 

1. Med forbehold af 
overgangsbestemmelserne i artikel 38
forelægger operatøren af et 
produktionsanlæg eller et ikke-
produktionsanlæg den kompetente 
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myndighed følgende dokumenter: myndighed følgende dokumenter:

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Farevurderingsrapporten for et 
produktionsanlæg skal omfatte de nærmere 
oplysninger, der er anført i bilag II, del 2 
og 5.

1. Farevurderingsrapporten for et 
produktionsanlæg skal omfatte de nærmere 
oplysninger, der er anført i bilag II, del 2 
og 5, og skal indeholde dokumentation 
for, at personalet er blevet hørt.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der foretages væsentlige ændringer 
af et produktionsanlæg, eller hvis det 
påtænkes at demontere anlægget, ændres 
farevurderingsrapporten for 
produktionsanlægget i overensstemmelse 
med bilag II, del 6, og forelægges den 
kompetente myndighed.

3. Hvis der foretages væsentlige ændringer 
af et produktionsanlæg, eller hvis det 
påtænkes at demontere og/eller nedlukke
anlægget, ændres farevurderingsrapporten 
for produktionsanlægget i 
overensstemmelse med bilag II, del 6, og 
forelægges den kompetente myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Farevurderingsrapporten for et ikke-
produktionsanlæg skal omfatte de nærmere 
oplysninger, der er anført i bilag II, del 3 
og 5.

1. Farevurderingsrapporten for et ikke-
produktionsanlæg skal omfatte de nærmere 
oplysninger, der er anført i bilag II, del 3 
og 5, og skal indeholde dokumentation 
for, at personalet er blevet hørt.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der foretages væsentlige ændringer 
af et ikke-produktionsanlæg, eller hvis det 
påtænkes at demontere anlægget, ændres 
farevurderingsrapporten for ikke-
produktionsanlægget i overensstemmelse 
med bilag II, del 6 (dog ikke stk. 4), og 
forelægges den kompetente myndighed.

2. Hvis der foretages væsentlige ændringer 
af et ikke-produktionsanlæg, eller hvis det 
påtænkes at demontere og/eller nedlukke
anlægget, ændres farevurderingsrapporten 
for ikke-produktionsanlægget i 
overensstemmelse med bilag II, del 6 (dog 
ikke stk. 4), og forelægges den kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatører sikrer, at den uafhængige 
boresagkyndiges resultater og 
bemærkninger, jf. stk. 3, litra b), medtages 
i anmeldelsen af boreaktiviteter i henhold 

5. Operatører sikrer, at den uafhængige 
boresagkyndiges resultater og 
bemærkninger, jf. stk. 3, litra b), samt 
operatørens indsats og foranstaltninger 
som reaktion på den uafhængige 
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til artikel 13. kontrollørs resultater medtages i 
anmeldelsen af boreaktiviteter i henhold til 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
boreaktivitet eller driften af et anlæg kan 
have betydelige negative virkninger på en 
anden medlemsstats farvande i tilfælde af 
en ulykke, eller hvis en medlemsstat, som 
kan tænkes at blive udsat for en betydelig 
påvirkning, anmoder om det, fremsender 
medlemsstaten med jurisdiktion over de 
påtænkte aktiviteter de relevante 
oplysninger til den berørte medlemsstat og 
tilstræber, at der vedtages fælles 
forebyggende foranstaltninger for at 
forebygge skader.

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
boreaktivitet eller driften af et anlæg kan 
have betydelige negative virkninger på en 
anden medlemsstats miljø eller farvande i 
tilfælde af en ulykke, eller hvis en 
medlemsstat, som kan tænkes at blive udsat 
for en betydelig påvirkning, anmoder om 
det, fremsender medlemsstaten med 
jurisdiktion over de påtænkte aktiviteter de 
relevante oplysninger til den berørte 
medlemsstat.

På begæring af den berørte medlemsstat 
muliggør medlemsstaten med jurisdiktion 
over de påtænkte aktiviteter en fælles 
inspektion af boreaktiviteten eller 
anlægget, der skal gennemføres af de 
pågældende medlemsstater, og tilstræber, 
at der vedtages fælles forebyggende 
foranstaltninger for at forebygge skader på 
miljøet eller menneskers sundhed. 

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis manglende overholdelse af 
bestemmelserne i stk. 1 medfører en 
umiddelbar fare for menneskers sundhed 
eller truer med at have en umiddelbar 
betydelig negativ virkning på sikkerheden 
og/eller miljøet, suspenderer operatøren 
driften af anlægget eller den relevante del
deraf, indtil bestemmelserne igen
overholdes.

2. Hvis manglende overholdelse af kravene
i stk. 1 medfører en umiddelbar fare for 
menneskers sundhed eller truer med at 
have en umiddelbar betydelig negativ 
virkning på sikkerheden og/eller miljøet, 
suspenderer operatøren driften af anlægget 
eller de relevante dele deraf, indtil 
operatøren har vist, at kravene i stk. 1
igen overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Træffes der foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 2, underretter operatøren 
straks den kompetente myndighed herom.

3. Hvis stk. 2 finder anvendelse, 
underretter operatøren straks den 
kompetente myndighed om de 
foranstaltninger, operatøren har truffet 
for at sikre, at kravene i stk. 1 overholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed udarbejder 
årlige planer for en effektiv overvågning, 
herunder også inspektioner, af aktiviteter 
behæftet med større fare på grundlag af

4. Den kompetente myndighed udarbejder 
og forbereder årlige planer for en effektiv 
overvågning af aktiviteter behæftet med 
større fare.  Disse planer omfatter 
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risiciene og lægger herved særlig vægt på 
og kontrollerer overholdelsen af de 
dokumenter, som den får forelagt i henhold 
til artikel 9, og overvåger sin egen
effektivitet og træffer alle fornødne 
foranstaltninger for at forbedre denne.

regelmæssig overvågning og inspektion af 
sådanne aktiviteter. Planerne bygger også 
på risiciene, og der lægges herved særlig 
vægt på kontrollen med overholdelsen af 
de dokumenter, som den kompetente 
myndighed får forelagt i henhold til artikel 
9. Planernes effektivitet gennemgås med 
regelmæssige mellemrum, og den 
kompetente myndighed træffer alle 
fornødne foranstaltninger for at forbedre 
denne.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed indfører 
procedurer, der giver mulighed for anonym 
indberetning af sikkerheds- og/eller
miljøproblemer i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter. Den kompetente 
myndighed indfører også procedurer for 
undersøgelsen af sådanne indberetninger 
og sørger for, at de berørte personer 
forbliver anonyme. 

1. Den kompetente myndighed indfører 
procedurer, der giver mulighed for anonym 
indberetning af sikkerheds- eller
miljøproblemer i forbindelse med de
offshore olie- og gasaktiviteter, der er 
omfattet af denne forordning. Den 
kompetente myndighed indfører også 
procedurer for undersøgelsen af sådanne 
indberetninger og sikrer, at de berørte 
personer forbliver anonyme. 

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operatører informerer deres egne ansatte 
og ansatte hos relevante underkontrahenter 
om de nærmere detaljer i den i stk. 1 

2. Operatører informerer deres egne ansatte 
og ansatte hos alle relevante 
underkontrahenter om de nærmere detaljer 
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omhandlede nationale ordning og sørger 
for, at der findes en henvisning til anonym 
indberetning i den relevante uddannelse 
eller meddelelser.

i den i stk. 1 omhandlede nationale 
ordning, som den kompetente myndighed 
har indført, og sørger for, at der findes en 
henvisning til anonym indberetning i den 
relevante uddannelse eller meddelelser og i 
den ansattes arbejdsaftale. 

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Umiddelbart efter en større ulykke skal 
operatøren meddele den kompetente 
myndighed de relevante oplysninger, 
herunder omstændighederne ved ulykken 
og dens virkninger.

1. Umiddelbart efter en større ulykke skal 
operatøren meddele den kompetente 
myndighed alle de relevante oplysninger, 
herunder omstændighederne ved ulykken 
og dens virkninger. Hvis ulykken kan 
påvirke en anden medlemsstats 
territorium (herunder dens farvande), 
underretter den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, i hvis farvande eller på 
hvis territorium ulykken fandt sted, straks 
den kompetente myndighed i den berørte 
medlemsstat og den berørte offentlighed 
om ulykken og de skridt, der er taget for 
at begrænse skaderne på miljøet og 
menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatøren tester regelmæssigt 
effektiviteten af de interne 
beredskabsplaner.

5. Operatøren tester regelmæssigt 
effektiviteten af de interne 
beredskabsplaner og tester navnlig 
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effektiviteten af sit beredskabsudstyr og 
sin reaktionskapacitet, jf. bilag V, afsnit 1, 
punkt 2a.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatøren underretter straks de 
relevante myndigheder om en større ulykke 
eller en situation, som indebærer en 
umiddelbar risiko for en større ulykke. Om 
nødvendigt bistår de relevante 
myndigheder den pågældende operatør 
med sigte på at forhindre en eskalering af 
risikoen eller ulykken. 

1. Operatøren underretter straks de 
relevante myndigheder om en større 
ulykke, herunder om årsagerne hertil og 
mulige virkninger for miljøet og 
menneskers liv og sundhed, eller en 
situation, som indebærer en umiddelbar 
risiko for en større ulykke. Om nødvendigt 
bistår de relevante myndigheder den 
pågældende operatør med sigte på at 
forhindre en eskalering af risikoen eller 
ulykken.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) navn og adresse på anlægsoperatøren (1) navn og adresse på anlægsoperatøren 
og ejeren af anlægget, såfremt det ikke er 
den samme

Or. en
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) en beskrivelse af anlægget og af 
forholdene på stedet, hvor det tænkes 
placeret

(5) en beskrivelse af anlægget og af 
forholdene på stedet, hvor det tænkes 
placeret, herunder eventuelle fysiske, 
geografiske, meteorologiske eller 
miljømæssige begrænsninger for drift på 
dette sted 

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) en beskrivelse af, hvilke aspekter af 
miljøet der sandsynligvis vil blive berørt i 
væsentlig grad, en vurdering af de 
identificerede potentielle miljøvirkninger, 
især udslip af forurenende stoffer i miljøet, 
og en beskrivelse af de tekniske og andre 
foranstaltninger, som påtænkes indført for 
at forebygge, mindske eller kompensere for 
dem, herunder overvågning.

(13) en beskrivelse af, hvilke aspekter af 
miljøet der sandsynligvis vil blive berørt i 
væsentlig grad, en vurdering af de 
identificerede potentielle miljøvirkninger, 
især udslip af kemiske stoffer, andre 
farlige stoffer og forurenende stoffer i 
miljøet, og en beskrivelse af de tekniske og 
andre foranstaltninger, som påtænkes 
indført for at forebygge, mindske eller 
kompensere for dem, herunder 
overvågning.

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) navn og adresse på anlægsoperatøren (1) navn og adresse på anlægsoperatøren 
og ejeren af anlægget, såfremt det ikke er 
den samme

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) en beskrivelse af, hvilke aspekter af 
miljøet der sandsynligvis vil blive berørt i 
væsentlig grad, en vurdering af de 
identificerede potentielle miljøvirkninger, 
især udslip af forurenende stoffer i miljøet, 
og en beskrivelse af de tekniske og andre 
foranstaltninger, som påtænkes indført for 
at forebygge, mindske eller kompensere for 
dem, herunder overvågning.

(14) en beskrivelse af, hvilke aspekter af 
miljøet der sandsynligvis vil blive berørt i 
væsentlig grad, en vurdering af de 
identificerede potentielle miljøvirkninger, 
især udslip af kemiske stoffer, andre 
farlige stoffer og forurenende stoffer i 
miljøet, og en beskrivelse af de tekniske og 
andre foranstaltninger, som påtænkes 
indført for at forebygge, mindske eller 
kompensere for dem, herunder 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 4 – punkt 11 – litra b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nærmere oplysninger om miljøforhold, 
der skal tages i betragtning i anlæggets 
interne beredskabsplan

(b) nærmere oplysninger om miljøforhold, 
der skal indgå i anlæggets interne 
beredskabsplan
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Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 4 – punkt 11 – litra c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) nærmere oplysninger om forholdsregler 
med henblik på beredskabsindsats ved en 
større miljøulykke, som ikke er beskrevet i 
farevurderingsrapporten, og

(c) nærmere oplysninger om forholdsregler 
med henblik på beredskabsindsats ved en 
større ulykke eller hændelse, der påvirker 
miljøet eller menneskers sundhed, og som 
ikke er beskrevet i 
farevurderingsrapporten, og

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 6 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. navn og adresse på anlægsoperatøren 1. navn og adresse på anlægsoperatøren og 
ejeren af anlægget, såfremt det ikke er 
den samme

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en bedømmelse af rådigheden over 
udstyr til en beredskabsindsats og af, om 
procedurerne for praktisk indsættelse af 
udstyret er fyldestgørende.

(i) en bedømmelse af rådigheden over 
udstyr til en beredskabsindsats og af, om 
dette udstyr er hensigtsmæssigt og 
fungerer korrekt, samt af, om 
procedurerne for praktisk indsættelse af 
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udstyret er fyldestgørende.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Operatørerne skal sikre, at farlige stoffer 
til enhver tid er indesluttet i rørledninger, 
beholdere og systemer, der har til formål at 
holde dem forsvarligt afsondrede. Desuden 
skal alle operatører sikre, at intet 
enkeltsvigt i en hindring for tab af 
indeslutning kan føre til en større fare-
situation. 

4. Operatørerne skal sikre, at kemiske 
stoffer og andre farlige stoffer til enhver 
tid er indesluttet i rørledninger, beholdere 
og systemer, der har til formål at holde 
dem forsvarligt afsondrede. Desuden skal 
alle operatører sikre, at intet enkeltsvigt i 
en hindring for tab af indeslutning kan føre 
til en større fare-situation, der navnlig 
påvirker miljøet eller menneskers liv og 
sundhed. 

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 1 – punkt 1 – litra ca) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) et værste tænkeligt udslipsscenario 
med oplysninger om muligt dagligt 
omfang, retning og ramte områder i 
forbindelse med et værste tænkeligt udslip 
fra en ukontrolleret udblæsning. Dette 
scenario skal desuden omfatte 
oplysninger om beredskabsindsats og 
eventuelle forsinkelser i forbindelse med 
et værste tænkeligt udslipsscenario under 
ekstreme driftsforhold. 

Or. en
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 1 – punkt 1 – litra g)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) foranstaltninger, der sikrer koordinering 
med de bjærgningsforanstaltninger, der er 
beskrevet i farevurderingsrapporten, jf. 
f.eks. bilag II, del 2, punkt 7, og del 3, 
punkt 7, og som har til formål at give 
tilstedeværende på anlægget gode 
overlevelseschancer under en større ulykke

(g) foranstaltninger, der sikrer koordinering 
med de bjærgningsforanstaltninger, der er 
beskrevet i farevurderingsrapporten, jf. 
f.eks. bilag II, del 2, punkt 7, og del 3, 
punkt 7, og som har til formål at mindske 
skader på miljøet og give tilstedeværende 
på anlægget gode overlevelseschancer 
under en større ulykke

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Operatørerne skal regelmæssigt teste 
deres beredskabsplaner for at vise 
effektiviteten af deres beredskabsudstyr og 
-kapacitet med henblik på at sikre et højt 
niveau af sikkerhed og formåen, når det 
gælder evakuering, indeslutning og 
kontrol, genvinding, oprydning og 
bortskaffelse.

Or. en


