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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore
(2011/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om 
betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og 
produktion af kulbrinter1,

 der henviser til Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter 
for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede 
udvindingsindustri2,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) (IPPC-
direktivet)3,

 der henviser til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (direktivet om vurdering af 
virkninger på miljøet)4, som ændret ved direktiv 97/11/EF5, 2003/35/EF6 og 2009/31/EF7,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 
(miljøansvarsdirektivet, eller ELD)8,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 
2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed9, som ændret,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. 
december 2006 om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds 
tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 
1406/200210,

 der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's foranstaltninger i forbindelse 
med olieudvinding og -efterforskning i Europa 11,

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen ”Håndtering af sikkerheden i 
                                               
1 EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.
2 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9.
3 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
4 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
5 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
6 EUT L 156 af 24.6.2003, s. 17.
7 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.
8 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
9 EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
10 EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1.
11 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0352.
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forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore” (KOM (2010)0560),

 der henviser til artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at EUF-traktatens artikel 194 eksplicit værner om den enkelte 
medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelse af dens energiressourcer,

B. der henviser til, at egne olie- og gaskilder bidrager væsentligt til Europas energibehov, og 
er nødvendige for vores energisikkerhed,

C. der henviser til, at offshorevirksomheden stiger i områder, der grænser op til EU's 
territorium, og som ikke er underlagt EU's lovgivning, men hvor et uheld kan få 
indvirkning på EU's territorium; der henviser til, at flere af disse områder for øjeblikket er 
politisk ustabile,

Reguleringsmetode

1. understreger, at udstedelse af licenser og andre godkendelser til efterforskning og 
udnyttelse af kulbrinteforekomster hører under medlemsstaternes beføjelser, og at enhver 
suspension af aktiviteterne sker efter den berørte medlemsstats skøn;

2. understreger, at hver medlemsstats love og tilsynsregler bør omfatte en fremgangsmåde 
for risikoanalyse;

3. understreger, at risikoanalysen skal godkendes, før operationer kan påbegyndes, og 
revideres mindst hvert femte år; noterer sig, at alle materielle ændringer ligeledes skal 
godkendes for at sikre, at risikoanalysen bliver et levende og dynamisk dokument;

4. mener, at en enkelt, ny specifik EU-retsakt risikerer at destabilisere de nuværende 
lovgivningsnetværk, og bevæge dem væk fra den allerede gennemprøvede 
fremgangsmåde for risikoanalyse;

5. støtter Kommissionens ønske om at hæve minimumsnormer inden for EU; mener, at 
sikkerheds- og miljøhensyn bør indgå i enhver lovgivning;

6. understreger, at resultaterne af lovgivningen i sidste ende afhænger af de relevante 
nationale myndigheders kompetence;

7. understreger vigtigheden af regelmæssige, varierende og tilbundsgående inspektioner, der 
foretages af uddannede specialister med kendskab til de lokale forhold; noterer sig, at der 
er et begrænset antal erfarne inspektører, noterer sig, at en operatørs inspektionsordning 
skal kontrolleres af en tredjepart;

8. er bekymret over, at en "kontrol af kontrollen" på EU-plan ikke vil bibringe tilstrækkelig 
merværdi til at begrunde en dræning af kompetente nationale myndigheders knappe 
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ressourcer;

9. anerkender, at medlemsstater med mindre udviklede operationer vil kunne opnå 
stordriftsfordele ved deling af inspektoraterne;

Udveksling af information og bedste praksis

10. mener, at der bør oprettes fora i stil med North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) 
i Nordsøen for medlemsstaterne omkring Middelhavsområdet, Østersøen og Sortehavet;

11. anerkender de sikkerhedsmæssige fordele, der skabes gennem et samarbejde med 
arbejdsstyrken; går ind for tætte forbindelser og fælles initiativer mellem industrien, 
arbejdsstyrken og de kompetente nationale myndigheder på sikkerheds-, sundheds-, og 
miljøbeskyttelsesområdet;

12. bifalder internationale udvekslingsprogrammer for personale fra kompetente nationale 
myndigheder;

13. støtter en større indsats for at udveksle bedste praksis med hensyn til lovgivning, normer, 
procedurer og ulykker;

14. er klar over, at der allerede udveksles information, både gennem lovgivende grupper eller 
handelsmæssige partnerskaber og joint ventures; mener, at sikkerhed ikke et privat 
spørgsmål;

15. opfordrer de kompetente nationale myndigheder til at indsamle og udveksle information 
om indberetninger om uheld - under behørig hensyntagen til forretningsinteresser - for at 
tage ved lære heraf;

16. mener, at Kommissionen bør vurdere de eksisterende informationskanalers effektivitet, 
om der er grund til rationalisering og/eller etablering af nye internationale ordninger, 
under behørig hensyntagen til den deraf følgende administrative byrde;

Licensudstedelse og boretilladelse

17. noterer sig forskellen mellem licensudstedelse og boretilladelse; påpeger, at det ikke 
nødvendigvis er den organisation, der udfører boringerne, der er licenstager; mener, at der 
bør være kontrolpunkter efter udstedelse af en licens, og før boringen påbegyndes;

18. anbefaler, at licensudstedelse og sundheds- og sikkerhedsfunktioner bør være adskilt i alle 
medlemsstater;

Beredskabsplanlægning

19. opfordrer til anvendelse af lokalitetsbestemte beredskabsplaner, der identificerer risici, 
vurderer mulige forureningskilder og følgerne deraf, og skitserer en indsatsstrategi 
sammen med boreplaner for potentielle aflastningsbrønde; fastholder, at operatørerne skal 
fremlægge deres nødplaner mindst to måneder før boringerne påbegyndes, og at 
beredskabsplanen, i tilfælde af komplekse brønde eller vanskelige boringsforhold, 
vurderes, sendes i høring og godkendes samtidig med andre lovbestemte 
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godkendelsesprocesser (f.eks. i forbindelse med miljø og brønddesign); finder, at 
operationer under ingen omstændigheder må påbegyndes før en beredskabsplan er 
godkendt; fastholder, at beredskabsplanen bør offentliggøres af den kompetente nationale 
myndighed under behørig hensyntagen til databeskyttelse;

20. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde, ændre eller ajourføre nationale 
beredskabsplaner, med en nærmere beskrivelse af kommandoveje og -mekanismer i 
forbindelse med indsættelsen af nationale ressourcer sideløbende med industriens 
ressourcer i tilfælde af et udslip; 

21. foreslår, at EMSA's opgørelser over beredskabsressourcer også skal omfatte industriens 
relevante ressourcer, og at tilstrækkelige ressourcer skal være til rådighed i hvert EU-
havområde;

Katastrofeindsats

22. anerkender, at det er industrien, der har hovedansvaret for at reagere på katastrofer; 
bifalder fælles initiativer fra industriens side til udvikling, mobilisering og implementering 
af ressourcer til bekæmpelse af olieudslip;

23. mener, at implementeringen af EMSA's ekspertise og ressourcer bør ske på anmodning fra 
medlemsstaterne;

24. erkender MIC's1 rolle som supplement til medlemsstaternes og industriens 
beredskabsmekanismer;

Ansvar

25. opfordrer kraftigt medlemsstaterne til ved overvejelse af behovet for tredjepartsforsikring 
at være forsigtige med ikke at tvinge små og mellemstore operatører bort fra markedet;

26. opfordrer til, at de kommunale fondes værdi vurderes og at der eventuelt oprettes sådanne 
fonde i hvert EU-havområde; anmoder om obligatorisk medlemskab for operatørerne, som 
en sikkerhedsmekanisme for at berolige medlemsstater og skatteborgere;

27. understreger, at bidrag bør baseres på og være i overensstemmelse med både 
risikoniveauet på den berørte lokalitet og beredskabsplanerne;

28. mener, at miljøansvarsdirektivet er et meget komplekst stykke lovgivning; fastholder, at 
ethvert ændringsforslag bør indgives sammen med en grundig vurdering af 
indvirkningerne på miljøet; 

29. anbefaler, at medlemsstaterne overvejer at vedtage hindringer for uagtsomhed, f.eks. 
bøder, inddragelse af licenser, og strafferetligt ansvar for medarbejdere; påpeger 
imidlertid, at en sådan ordning eksisterede i USA før olieudslippet fra Deepwater Horizon;

                                               
1 Monitorerings- og informationscentret, som er ledet af Kommissionen. 
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Forbindelser med tredjelande

30. opfordrer industrien til at anvende ensartede høje standarder, uanset hvor i verden den 
opererer; er skeptisk over for, hvorvidt et krav om, at virksomheder i EU globalt skal 
operere i overensstemmelse med EU-standarder, kan håndhæves;

31. opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at bidrage til 
offshoreinitiativer i G20-regi

32. opfordrer kraftigt Kommissionen til at samarbejde med kystmedlemsstater for at sikre, at 
lovgivning og tilsyn fastsætter ensartede høje sikkerhedsniveauer; 

33. noterer sig vigtigheden af den eksisterende lovgivning, der blev indledt ved De Forenede 
Nationers Miljøprogram og gennem handlingsplanen for Middelhavsområdet og 
Barcelona-konventionen;

34. støtter industriledede ordninger for overførsel af ekspertise, særligt til lande med mindre 
udviklede lovgivningsmæssige rammer;

35. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Egen forsyning af olie og gas udgør et vigtigt bidrag til EU's energiforbrug og -sikkerhed. I 
EU produceres over 90 % af olie og 60 % af gas ved offshoreaktiviteter.

Aktiviteterne er ikke jævnt fordelt i EU, og størstedelen af aktiviteterne finder sted i 
Nordsøen. I EU står to medlemsstater alene for omkring 80 % af råolieproduktionen1, medens 
Norge producerer mere end EU's 27 medlemsstater tilsammen.

Det er ikke alle olie- og gasoffshoreaktiviteter i europæiske farvande, der kontrolleres af EU. I 
Middelhavet er der f.eks. en betydelig efterforskningsaktivitet ud for Nordafrikas kyst, især ud 
for Egypten og Libyen.

Katastrofen på Deepwater Horizon fik alle de, der er involveret i efterforskning og udvinding 
af offshore olie og gas, til at tage industriens sikkerhed op til revision. National Commission 
on the BP Deepwater horizon spill and Offshore drilling, blandt andre, fremsatte en række 
anbefalinger, hvoraf mange allerede er gennemført. 

Hvilke konsekvenser det får for Europa, er mindre sikkert. Mange af anbefalingerne til USA's 
regering afspejler almindelig praksis i dele af EU gennem 20 år eller mere. Europa har 
veletablerede industrier i Nordsøen, der opererer i veludviklede områder under tilsyn af 
modne lovgivningsordninger i stadig udvikling.

I en af de første anbefalinger i National Kommissions rapport fastslås det, at
indenrigsministeriet bør udvikle en proaktiv, risikobaseret resultatorienteret forvaltning, 
beregnet på de enkelte lokaliteter, operationer og miljøer, som ligner risikoanalysen i 
Nordsøen."2

Lovbestemte ordninger er generelt reaktive og ude af stand til at styre den løbende udvikling i 
politik og praksis, der er nødvendig for at holde trit med en industri, der er i løbende udvikling 
og jagter færre og sværere tilgængelige kulbrintereserver. Hvert enkelt projekt bør i stedet 
vurderes på baggrund af anlægsspecifikke, miljømæssige og tekniske forhold. HPHT-brønde 
frembyder andre risici end de brønde, hvor der anvendes tryk for at udvinde olie. Selv om 
vanddybden afgjort har indflydelse på de tekniske udfordringer for den indsats, der gøres i 
forbindelse med boring og forurening, så er ikke alle "dybhavsområder" farlige, og ikke alle 
"havområder med mindre dybde" er sikre.

"Risikoanalysen" er en anlægsspecifik fremgangsmåde, der kræver, at operatørerne påviser 
over for de relevante nationale sundheds-, sikkerheds-, og miljømyndigheder, at der er taget 
hensyn til alle risici, og at alle kontroller er gennemført. Enhver resterende risiko bør være i 
overensstemmelse med ALARP-princippet.3 Den relevante myndighed bør godkende 
risikoanalysen samt enhver følgende ændring til denne, før operationer kan påbegyndes.
Forskriftsmæssige tilsyn forud for boring sikrer, at aktivitet ikke er automatisk, idet 
operationer ikke kan påbegyndes, før der er blevet taget hensyn til risici, og disse er blevet 
mindsket. 

                                               
1 Det Forenede Kongerige og Kongeriget Danmark.
2 S. 252.
3 Så lavt, som det med rimelighed er muligt.
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Nye forslag må ikke mindske effektiviteten af sådanne forskriftsmæssige standarder, der 
allerede anvendes i medlemsstaterne, men snarere søge at udvide bedste praksis til alle EU-
farvande, medens det sikres, at den gennemføres fuldt ud.

I USA var licensudstedelse og sundheds- og sikkerhedsfunktioner samlet i et agentur. Dette 
medførte interne spændinger, forvirring omkring målene, og gjorde agenturet følsomt over for 
påvirkning udefra. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne adskiller 
licensudstedelsesprocessen og sundheds- og sikkerhedsspørgsmål.

Det er vigtigt at angive tonen i forskriftsmæssige rammer, men en lovgivning giver kun 
resultater, hvis den håndhæves korrekt. I den forbindelse er regelmæssig inspektion, der 
udføres af specialister med et godt kendskab til de særlige boreforhold og som operatørerne 
har tillid til, af afgørende betydning for at sikre overholdelse.

Sådanne veluddannende inspektører, særligt de, der har stor erfaring, er en mangelvare. 
Ethvert initiativ, som går ud på at udlåne, udveksle eller endog uddanne inspektører, der 
arbejder på tværs af grænserne, bør anerkende denne kendsgerning og tilføje merværdi i 
stedet for at dræne vigtige ressourcer.

Selv om det kan være en økonomisk fordel for medlemsstater med begrænset offshoreaktivitet 
at dele inspektioner, må dette ikke være en undskyldning for et lavere tilsynsniveau. 
Industrien betaler de omkostninger, der er forbundet med lovgivning omkring dens aktivitet. 
Det mest relevante spørgsmål er nærmere manglen på forskriftsressourcer end 
omkostningerne herved.

Et særligt operationelt hensyn, der især bør nævnes er, at grundlæggende brøndsikkerhed, 
både onshore og offshore, kræver to testede barrierer til enhver tid. Udstyr som f.eks. 
sikkerhedsventiler bør jævnligt efterses.

Udveksling af oplysninger

Der bør gøres alt, hvad der er muligt, for at fremme dialog og tilskynde fælles initiativer 
mellem de nationale kompetente myndigheder med NSOAF1 som model.

Middelhavet, Østersøen og Sortehavet kan drage nytte af et tilsvarende forum, hvor 
tilsynsførende myndigheder vurderer udviklingstendenser og bedste praksis inden for 
industrien, reagerer på hændelser og spreder viden bl.a. ved at foretage multinationale 
revisionsprojekter og oprette arbejdsgrupper, der rapporterer til regelmæssige 
plenarforsamlinger. Disse fora bør for at kunne arbejde effektivt omfatte alle relevante 
kompetente myndigheder, uanset om de disse er EU-medlemsstater.

Inden for den nukleare industri er indberetning af hændelser til IAEA obligatorisk. EU-
lovgivningen pålægger hændelsesrapportering for civil luftfart, som sikrer, at alle oplysninger 
kan analyseres og formidles ved at give JRC opgaven som centraldepot.

Selv om der allerede eksisterer mekanismer til indberetning af hændelser2, og ikke-officielle 

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
2 F.eks. OSPAR's "Report on Discharges, Spills and Emissions". 
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kanaler kan udbrede deraf følgende erfaringer1, ser der ud til stadig at være et område for 
yderligere foranstaltninger, navnlig på globalt plan.

Nationale kompetente myndigheder bør indsamle oplysninger fra indberetninger af hændelser 
og offentliggøre dem rettidigt under behørig hensyntagen til handelsmæssigt følsomme 
oplysninger.

Kommissionen bør vurdere de forskellige eksisterende informationskanalers effektivitet, før 
den vurderer behovet for nye initiativer på tværs af grænserne.

Samarbejde med arbejdsstyrken

For at udvikle en streng sikkerhedskultur, er det vitalt at inddrage den arbejdsstyrke, der er 
offshore, i indsatsen omkring sundhed og sikkerhed, da den ofte er bedst placeret til at 
identificere hindringer for bedre resultater på dette område.

Det Forenede Kongeriges program Step Change in Safety blev udarbejdet for at fremme en 
stærk sikkerhedskultur gennem samarbejde med arbejdsstyrken, udvikling af fælles normer og 
offentliggørelse af bedste praksis. Effektive sikkerhedsforslag kræver ofte blot mindre 
adfærdsændringer. Det kan imidlertid vise sig uvurderligt at fokusere herpå i betragtning af, at 
de største risici typisk opstår på operationsfaser, der kræver menneskelige indgreb (boring, 
vedligeholdelse osv.) 

Sikkerhedsuddannelse

Offshore olie- og gasindustrien kan glæde sig over en forbedring i personalets sundheds- og 
sikkerhedsmæssige tilstand. Fokus på personalesikkerhed bør dog ikke aflede 
opmærksomheden fra procedurerne, især forebyggelse og håndtering af katastrofer 

Solid uddannelse til håndtering af forskellige katastrofescenarier er af afgørende betydning.
På globalt plan er det f.eks. allerede almindeligt for alle boreoperatører at gennemgå 
brøndsikringskurser (der omfatter uddannelse i reaktion på katastrofescenarier).

Flere sikkerhedssvigt i forbindelse med Deepwater Horizon synes at skyldes operationens 
kulturelle aspekter.

Frygt det værste

Indgivelse, konsultation og godkendelse af en anlægsspecifik beredskabsplan bør være et 
afgørende skridt i forskriftsproceduren. Planerne bør identificere potentielle farer, vurdere 
forureningskilder og indvirkning , skitsere en beredskabsstrategi, der kan omfatte boreplaner 
for en aflastningsbrønd og fastsætte passende beredskabsudstyr.

Ingen operationer bør påbegyndes, før en beredskabsplan er blevet godkendt. 
Beredskabsplanen bør i tilfælde af komplekse brønde eller vanskelige boringsforhold vurderes 
samtidig med andre forskriftsmæssige godkendelsesprocedurer.

Konsekvenserne af katastrofen på Deepwater Horizon forstærkedes af manglen på 
                                               
1 F.eks. NSOAF's "safety bulletins".
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indeslutningsudstyr. Konkrete erfaringer fra denne katastrofe bør bruges til udarbejdelsen af 
standby-systemer og udstyr til genopretningsformål. Hvordan man bedre kan reagere på en 
fremtidig krise, er et nøgleområderne i forbindelse med debatten mellem fora som GIRG1 og 
OSPRAG2. Fælles initiativer til udvikling af passende indeslutnings- og genopretningsudstyr 
bærer allerede frugt - OSPRAG har for nylig bestilt et "dæksel", der kan aflukke en brønd i 
tilfælde af udblæsning, til anvendelse ved UKCS (Det Forenede Kongeriges 
kontinentalsokkel).

Industri og tilsynsmyndigheder bør sørge for, at tilsvarende udstyr stilles til rådighed i 
Middelhavet.

I forbindelse med revisionen af EMSA'S grundforordning til dækning af forurening 
stammende fra offshore olie- og gasaktivitet bør agenturet indhente opgørelser over 
industriens beredskabsressourcer samt offentlige aktiver.

Afværgeforanstaltninger

De indledende faser af reaktionen på Deepwater Horizon-katastrofen var præget af forvirring 
omkring ansvarsområder og manglende statslig kontrol samt usammenhængende informering 
af offentligheden.

Et olieudslip af national betydning inden for EU bør udløse nationale beredskabsplaner med 
en nærmere beskrivelse af kommandostrukturer, kommunikationskanaler og planer for 
implementering af nationale aktiver sideløbende med industriressourcer.

Ansvar

De mulige omkostninger ved enhver katastrofe påvirkes af en række faktorer, der er forbundet 
med brøndens udformning (reservoirstørrelse, tryk, temperatur osv.), omgivende miljø og 
indsatstype - mere kritisk - indsatshastighed.

Miljøansvaret i EU bygger på princippet om, at forureneren betaler. At sikre, at operatørerne 
har de nødvendige økonomiske midler til at opfylde dette krav, såvel som deres øvrige ansvar, 
er en vigtigt forskriftsmæssigt kontrol forud for påbegyndelsen af operationerne.

Dog bør de forskriftsmæssige hindringer på dette område ikke være så store, at de udelukker 
mindre og ofte specialiserede operatører fra industrien. Medens store multinationale selskaber 
i stigende grad finder det uøkonomisk at fortsætte efterforskningen af visse etablerede felter, 
kan mindre operatører ofte overtage aktiverne, bevare investeringerne og udvide forsyningen.
Fortsatte investeringer er afgørende for at bremse de modne offshore olie- og gasoperationers 
produktionsnedgang i EU.

EU's økonomi-, miljø-, og energibehov tjenes ikke optimalt ved et oligopol på 
offshoresektoren.

OPOL er en gensidig garantiordning i Nordsøen, der forpligter industrimedlemmer til at
acceptere strengt objektivt ansvar for forureningsskader og tilbagebetaling af 
                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill Prevention and Response Group.
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genoprettelsesforanstaltninger med en nuværende ansvarsgrænse på 250 dollar pr. hændelse.1

En sådan ordning tilbyder en mekanisme for korrekt bilæggelse af krav og tilskynder en 
omgående indsats til afhjælpning fra alle parters side. Gensidiggørelsen af risici bidrager til en 
vis grad af "selvovervågning" og tilsyn operatørerne i mellem. Ordningen bygger på den tillid, 
der opbygges, når deltagerne opererer på lignende lokaliteter. Det synes upassende at udvide 
OPOL til at omfatte offshore-anlæg i andre EU-farvande, men fordelene taget i betragtning, 
bør tilsvarende ordninger etableres for operationer i andre EU-farvande.

Den internationale dimension

Et stort antal internationale lovgivninger regulerer EU-farvandene. Enhver foranstaltning på 
EU-plan er velkommen, hvis den tilføjer en merværdi.

Medens industrisektoren bør sikre, at den opererer med ensartede høje standarder på globalt 
plan, forekommer det lidt upraktisk at tvinge selskaber med hovedkvarter i EU til dette. 
Uanset de mulige juridiske spørgsmål, er det ikke muligt for de nationale kompetente 
myndigheder at overvåge selskabers globale operationer.

Det er ligeledes tvivlsomt, hvilken indvirkning dette ville have på de internationale 
sikkerhedsnormer, da en stigende del af produktionen på verdensplan kontrolleres af 
regeringer, eller statsejede og -regulerede, nationale olieselskaber.

En bedre og mere realistisk fremgangsmåde er at støtte internationale indsatser på G20-niveau 
for at dele god praksis for regulering, normer og procedurer. Industrien har en supplerende 
rolle, og ordninger som PETRAD2 bør tilskyndes, især hvis de samarbejder med 
udviklingslande.

                                               
1 Dette tal er ikke et ansvars "dæksel".
2 Udveksling af erfaringerne fra norske procedurer.


