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B7-.../2010

Europaparlamentets resolution om EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och 
oljeutvinning i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 11 och 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av FN:s konvention om biologisk mångfald, 

– med beaktande av Natura 2000-nätet, som inrättades genom rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1 och som är det 
främsta skyddet för den marina biologiska mångfalden i Europa, 

– med beaktande av EU:s handlingsplan för biologisk mångfald2,

– med beaktande av oljeutsläppet från oljeplattformen Deepwater Horizon i 
Mexikanska golfen, 

– med beaktande av oljeborrplattformarna i EU:s vatten, 

– med beaktande av frågorna av den […] till rådet och kommissionen om konsekvenserna 
för EU av oljeutsläppet från Deepwater Horizon och EU-åtgärder i fråga om oljeborrning 
och oljeutvinning i EU (O-.../2010 – B7-.../2010, O-.../2010 – B7-.../2010),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Oljeutsläppet från Deepwater Horizon i Mexikanska golfen har gjort det helt klart att EU 
och medlemsstaterna snarast måste granska alla aspekter av oljeutvinning och 
oljeborrning i EU och därefter vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att en sådan 
miljökatastrof inte kan inträffa på EU:s vatten.

B. Samtliga EU-åtgärder på området måste bygga på högsta möjliga nivåer för miljöskydd 
och säkerhet, som är grundläggande principer som inte får åsidosättas, vid all 
oljeverksamhet i EU.

C. Det mesta av oljeborrningen och oljeutvinningen sker i Nordsjön. 

1. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med dem som drabbats av oljeutsläppet från 
Deepwater Horizon och begär att EU bidrar med teknisk rådgivning och tekniskt stöd för 
att bemöta katastrofen. 

2. Europaparlamentet framhåller att det finns ett brådskande behov av en gemensam 
EU-strategi för gränsöverskridande oljeutsläpp. 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. 
2 SEK(2006)0607 och SEK(2006)0621. 
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3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga följa resultaten från de amerikanska 
myndigheternas undersökningar av de mänskliga, naturliga och tekniska faktorer som låg 
bakom katastrofen i Mexikanska golfen och att dra alla nödvändiga slutsatser, i syfte att 
förhindra att något liknande inträffar på oljeplattformar till havs i EU:s marina farvatten 
och kustvatten. 

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att gå igenom EU:s kapacitet till 
omedelbara insatser efter olyckor på oljeplattformar till havs och att ta fram en 
EU-handlingsplan i samarbete med medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ”stresstest” av oljeborrningen i EU:s 
vatten, vilket hade till syfte att upptäcka eventuella luckor och svaga punkter i EU:s 
regelverk. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt göra analysen tillgänglig för 
parlamentet. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen i synnerhet att se över den nuvarande 
lagstiftningen, enligt vilken innehavare av tillstånd till oljeutvinning till havs har rätt att 
hyra ut anläggningar till tredje part, så att skadeståndsansvaret för dödsfall och skador på 
miljön vilka orsakats av olyckor och katastrofer vid oljeplattformar till havs lättare kan 
fastställas i efterföljande civilrättsliga tvister. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt efter översynen av 
regelverket för parlamentet lägga fram eventuella lagstiftningsförslag som den finner 
nödvändiga för att åtgärda påträffade svagheter i det regelsystem som gäller för 
oljeutvinning och oljeborrning i EU. 

8. Europaparlamentet anser att den nuvarande miljöansvarslagstiftningen innehåller flera 
stora luckor i detta avseende och uppmanar därför kommissionen att överväga ändringar i 
den nuvarande EU-lagstiftningen och en utvidgning av dess tillämpningsområde 
(däribland direktivet om miljöansvar1 och Seveso II-direktivet2), så att riskerna med 
utvinning till havs beaktas. 

9. Vidare anser Europaparlamentet att eventuella lagstiftningsförslag måste innehålla en 
heltäckande rättslig ram som

– i största möjliga utsträckning förhindrar att potentiellt riskfylld verksamhet på 
havsbottnen skadar den marina miljön och kustmiljön,

– garanterar att förorenaren görs ansvarig för alla skador som orsakats av sådan 
verksamhet, och

– säkrar skyddet för den marina biologiska mångfalden i Europa. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tillsammans 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador; EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets 
direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår; EUT L 345, 31.12.2003, s. 97.
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med branschen och tillsynsmyndigheterna arbeta för att högsta möjliga säkerhetsnormer 
ska tillämpas på samma sätt på alla oljeplattformar och vid all oljeborrning i EU och att i 
samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) aktivt försöka skärpa de 
internationella reglerna och normerna för säkerhet och kontroll.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett 
moratorium för all djuphavsoljeborrning i EU:s vatten tills sådana normer garanterat följs 
i hela EU.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda ett effektivt övervakningssystem 
för ”kontroll av kontrollanterna” och efterlyser en snabb skärpning av 
inspektionsmetoderna samt tvingande minimiregler för säkerheten i EU. 

13. Europaparlamentet anser att uppdraget för Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör utökas från 
enbart fartyg till att även omfatta oljeplattformar. Om byrån får sådana nya uppgifter 
måste det också återspeglas i dess budget och personalstyrka.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en årlig rapport som tas 
fram i samarbete med myndigheter och oberoende experter i medlemsstaterna. I denna 
rapport bör det finnas bedömningar av den tekniska säkerheten vid anläggningar och 
oljeplattformar till havs i EU:s marina farvatten och kustvatten. 

15.  Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt att kommissionen undersöker alla frågor 
rörande ekonomi och ansvar som är förknippade med oljeborrning i EU, i syfte att om så 
krävs införa en obligatorisk EU-försäkring eller andra lämpliga instrument, till exempel en 
särskild EU-fond. Alla sådana instrument måste ta full hänsyn till oljeproducenternas 
ansvar och säkerställa att verksamhetsutövarna har tillräckliga försäkringar eller andra 
finansiella säkerheter för att ombesörja återställning och ge ersättning vid skador på 
miljön som de orsakat. Om verksamhetsutövarnas finansiella säkerheter är otillräckliga 
måste ytterligare finansiella säkerheter kunna garanteras genom instrumenten, exempelvis 
i form av fonder, för sådan återställning och ersättning.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen i synnerhet att överväga obligatoriska 
EU-försäkringar avsedda att ge ersättning åt fiskare och andra företag som drabbas av ett 
utsläpp. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka en avveckling av befintlig 
infrastruktur för borrning och att klargöra, genom lagstiftning om så krävs, vilket ansvar 
verksamhetsutövarna har för att garantera ett säkert omhändertagande, liksom deras 
ansvar för eventuella miljöskador som uppstår i samband med avvecklandet. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en strikt och obligatorisk ram för 
företagens redovisningsskyldighet när det gäller praxis på miljöområdet, i sociala frågor 
och för bolagsstyrningen. 

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


