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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utmaningen att uppnå en säker olje- och gasverksamhet till havs
(2011/...(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 
om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt 
undersökning och utvinning av kolväten1,

– med beaktande av rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för 
förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som 
utnyttjar borrning2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 
15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
(IPPC-direktivet)3,

– med beaktande av rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (direktivet om 
miljökonsekvensbedömning)4, ändrat genom direktiven 97/11/EG5, 2003/35/EG6 och 
2009/31/EG7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 
21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (direktivet om 
miljöansvar)8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 
27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå9, efter ändring,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 
18 december 2006 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i 
samband med insatser vid förorening från fartyg och om ändring av 
förordning (EG) nr 1406/200210,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU-åtgärder när det gäller 

                                               
1 EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
2 EGT L 348, 28.11.1992, s. 9.
3 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
5 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
6 EUT L 156, 24.6.2003, s. 17.
7 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114.
8 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
9 EUT L 208, 5.8.2002, s. 1.
10 EUT L 394, 30.12.2006, s. 1.
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oljeborrning och oljeutvinning i Europa1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Utmaningen att uppnå en säker olje- och 
gasverksamhet till havs” (KOM(2010)0560),

– med beaktande av artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2011), och av följande skäl:

A. I artikel 194 i EUF-fördraget anges uttryckligen medlemsstatens rätt att bestämma 
villkoren för utnyttjandet av sina energikällor.

B. Inhemska olje- och gaskällor bidrar avsevärt till att tillgodose Europas energibehov och är 
viktiga för en tryggad energiförsörjning.

C. Olje- och gasverksamheten till havs ökar i områden som gränsar till EU:s territorium. 
Dessa områden lyder inte under EU:s lagstiftning, men en incident där skulle kunna få 
konsekvenser för EU:s territorium, och många av områdena är för närvarande politiskt 
instabila.

Lagstiftning

1. Europaparlamentet betonar att utfärdande av tillstånd och andra godkännanden för 
prospektering och utnyttjande av kolväteresurser faller inom medlemsstaternas 
befogenheter och att beslut om eventuella avbrott i verksamheten är upp till den berörda 
medlemsstaten.

2. Europaparlamentet betonar att det i varje medlemsstats lagstiftnings- och regleringssystem 
bör antas en strategi för säkerhetsdokumentation. 

3. Europaparlamentet betonar att säkerhetsdokumentationen måste godkännas innan 
verksamheten kan påbörjas och ses över minst vart femte år. Alla väsentliga förändringar 
måste också godkännas så att säkerhetsdokumentationen blir ett dokument som utvecklas.

4. Europaparlamentet anser att en enda ny specialiserad EU-lagstiftning kan riskera att 
destabilisera det nuvarande nätverket av regelverk och göra att man hamnar för långt ifrån 
strategin för säkerhetsdokumentation.

5. Europaparlamentet stöder kommissionens önskemål om att höja minimistandarderna inom 
EU och anser att säkerhets- och miljöaspekter bör införlivas i all lagstiftning.

6. Europaparlamentet betonar att hur effektiv lagstiftningen är i slutändan beror på de 
relevanta nationella myndigheternas behörighet.

7. Europaparlamentet betonar vikten av regelbundna, varierade och strikta inspektioner av 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0352.
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utbildade specialister som känner till de lokala förhållandena. Antalet erfarna inspektörer 
är begränsat, och en operatörs inspektionssystem måste genomgå kontroll av tredje part.

8. Europaparlamentet befarar att ”kontrollera kontrollörerna” på EU-nivå inte kommer att ge 
tillräckligt mervärde för att motivera en uttömning av de behöriga nationella 
myndigheternas redan knappa tillsynsresurser.

9. Europaparlamentet anser att man bör kunna uppnå stordriftsfördelar för de medlemsstater 
med omognare verksamhet genom att dela på inspektoraten.

Utbyte av information och bästa praxis

10. Europaparlamentet anser att forum i stil med North Sea Offshore Authorities Forum 
(NSOAF) i Nordsjön bör inrättas för medlemsstaterna runt Medelhavet, Östersjön och 
Svarta havet.

11. Europaparlamentet konstaterar att program för att involvera arbetstagarna medför 
säkerhetsfördelar. Parlamentet förespråkar en stark koppling och gemensamma initiativ 
mellan industrin, arbetstagarna och de behöriga nationella myndigheterna på hälso-, 
säkerhets- och miljöskyddsområdena.

12. Europaparlamentet ser positivt på internationella utbytesprogram för de behöriga 
nationella myndigheternas personal.

13. Europaparlamentet stöder kraftigare insatser för att utbyta god praxis när det gäller tillsyn, 
standarder, förfaranden och incidenter.

14. Europaparlamentet konstaterar att det redan sker ett informationsutbyte genom såväl 
tillsynsgrupper som affärspartnerskap och samriskföretag och anser att säkerheten inte är 
någon privat angelägenhet.

15. Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella myndigheterna att jämföra och utbyta 
information från incidentrapportering – med tillbörlig hänsyn till kommersiellt känsliga 
uppgifter – så att man kan lära sig av varandra. 

16. Europaparlamentet anser att kommissionen bör bedöma hur effektiva de olika befintliga 
informationskanalerna är, om det finns grund för rationalisering och/eller grund för 
inrättande av nya internationella system, med tillbörlig hänsyn till den påföljande 
administrativa bördan.

Tillstånd och godkännande för borrning

17. Europaparlamentet konstaterar att det är skillnad mellan tillstånd och godkännande för 
borrning och påpekar att tillståndsinnehavaren inte nödvändigtvis är borrningsföretaget. 
Det bör finnas förutbestämda tillsynstillfällen efter utfärdandet av tillstånd och före 
borrningen.

18. Europaparlamentet rekommenderar att instansen för utfärdande av tillstånd ska vara 
åtskild från hälso- och säkerhetsinstanserna i samtliga medlemsstater.
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Beredskapsplaner

19. Europaparlamentet förespråkar användningen av platsspecifika beredskapsplaner i vilka 
faror identifieras, potentiella föroreningskällor och dess effekter bedöms och en 
insatsstrategi beskrivs, tillsammans med borrningsplaner för potentiella s.k relief wells 
(borrhål för att täppa till läckan). Parlamentet vidhåller att operatörer bör lämna in sina 
beredskapsplaner minst två månader innan verksamheten påbörjas. Om det är komplexa 
källor eller svåra borrningsförhållanden bör beredskapsplanerna bedömas, läggas ut för
samråd och godkännas samtidigt som andra godkännandeförfaranden (med anknytning till 
exempelvis miljön eller källans utseende). Parlamentet anser att verksamheten i alla 
händelser inte får påbörjas förrän en beredskapsplan har godkänts. Parlamentet vidhåller 
att beredskapsplanerna, med tillbörlig hänsyn till uppgiftsskydd, bör offentliggöras av den 
behöriga nationella myndigheten.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma, ändra eller uppdatera 
nationella beredskapsplaner med detaljerade upplysningar om ledningskanaler och 
mekanismer för utnyttjande av nationella tillgångar vid sidan av industrins resurser i 
händelse av utsläpp.

21. Europaparlamentet föreslår att Europeiska sjösäkerhetsbyråns uppsättning av 
insatsresurser också bör inbegripa relevanta resurser från industrin. Det måste finnas 
adekvata resurser tillgängliga i EU:s samtliga vatten.

Katastrofinsatser

22. Europaparlamentet konstaterar att industrin bär huvudansvaret för insatser vid katastrofer. 
Parlamentet ser positivt på att gemensamma industriinitiativ tas fram och att man 
mobiliserar och utnyttjar resurser för att bemöta oljeutsläpp.

23. Europaparlamentet anser att utnyttjandet av Europeiska sjösäkerhetsbyråns expertis och 
resurser bör ske på begäran av medlemsstaterna.

24. Europaparlamentet erkänner den roll som MIC1 spelar som ett komplement till 
medlemsstaternas och industrins nödinsatsmekanismer.

Ansvarsskyldighet

25. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att inte små och 
medelstora operatörer blir utkonkurrerade från marknaden när man överväger behovet av 
ansvarsförsäkring.

26. Europaparlamentet vill att värdet av gemensamma fonder ska bedömas och att sådana 
fonder om lämpligt ska upprättas i EU:s samtliga vatten. Operatörernas skyldighet att 
delta bör fungera som en säkerhetsnätmekanism för att lugna medlemsstaterna och 
skattebetalarna.

27. Europaparlamentet betonar att bidrag bör bygga på och stämma överens med både 

                                               
1 Övervaknings- och informationscentrum, som drivs av kommissionen. 
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risknivån på den berörda platsen och beredskapsplanerna.

28. Europaparlamentet anser att direktivet om miljöansvar är en mycket komplex rättsakt och 
vidhåller att eventuella ändringsförslag måste åtföljas av en noggrann konsekvensanalys.

29. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna överväger att vidta åtgärder mot 
vårdslöshet, till exempel i form av böter, indragna tillstånd och straffrättsligt ansvar för 
anställda. Parlamentet vill dock påpeka att Förenta staterna hade ett sådant system före 
oljeutsläppet vid Deepwater Horizon.

Förbindelser med tredjeländer

30. Europaparlamentet uppmanar med kraft industrin att hålla lika höga standarder oavsett var 
i världen verksamheten bedrivs. Parlamentet är skeptiskt till huruvida det går att kräva att 
EU-baserade företags internationella verksamhet ska uppfylla EU-standarder.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att bidra till 
offshoreinitiativ inom ramen för G20.

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föra en aktiv dialog med 
strandmedlemsstater för att lagstiftningen och tillsynen ska hålla lika höga 
säkerhetsnivåer.

33. Europaparlamentet anser att den befintliga lagstiftning som tagits fram av 
FN:s miljöprogram, genom handlingsprogrammet för Medelhavet och konventionen om 
skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, är mycket viktig.

34. Europaparlamentet stöder industriledda system för överföring av expertis, särskilt till de 
länder där lagstiftningen inte är lika utvecklad.

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Inhemska olje- och gaskällor ger ett viktigt bidrag till EU:s energiförbrukning och 
energiförsörjning. Över 90 procent av EU:s olja och 60 procent av EU:s gas produceras vid 
havsbaserade anläggningar.

Olje- och gasverksamheten är inte jämnt utspridd i EU, utan den största delen sker i Nordsjön. 
Två medlemsstater står för runt 80 procent av EU:s råoljeproduktion1, medan Norge 
producerar mer än hela EU27.

All havsbaserad olje- och gasverksamhet i europeiska vatten sker dock inte i 
EU-kontrollerade vatten. I Medelhavet till exempel sker en omfattande prospektering av den 
nordafrikanska kusten, särskilt utanför Egypten och Libyen.

Oljekatastrofen vid Deepwater Horizon fick alla som arbetar med prospektering och utvinning 
av olja och gas till havs att omvärdera säkerheten i branschen. Bland annat utfärdade National 
Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore drilling en rad 
rekommendationer, varav många redan har genomförts.

Följderna för Europa är dock mindre tydliga. Många av rekommendationerna till den 
amerikanska regeringen handlar om metoder som har tillämpats i delar av EU i 20 år eller 
längre. När det gäller Europa finns det i Nordsjön mogna industrier som drivs i ofta 
välutvecklade fält, under översikt av mogna regleringssystem som ständigt utvecklas.

I en av de första rekommendationerna i National Commissions rapport fastslås att
Inrikesdepartementet bör utarbeta en proaktiv, riskbaserad resultatstrategi som är specifik för 
varje enskild anläggning, verksamhet och miljö, liknande den 
säkerhetsdokumentationsstrategi som tillämpas i Nordsjön2.

Normativa system är i grund och botten reaktiva och bidrar inte till den fortlöpande 
förbättring av strategier och metoder som behövs för att hålla jämna steg med en industri 
under ständig utveckling, där man är på ständig jakt efter allt knappare och alltmer 
svårtillgängliga kolvätereserver. I stället måste projekt bedömas individuellt på grundval av 
de miljömässiga och tekniska förhållandena på plats. Oljekällor med högt tryck och/eller höga 
temperaturer medför andra risker än sådana där tryck måste tillföras för att olja ska kunna 
utvinnas. Djupt vatten innebär visserligen en stor teknisk utmaning vid borrning och insatser i 
samband med föroreningar, men djupt vatten är i sig inte alltid farligt och grunt vatten är i sig 
inte alltid säkert.

Säkerhetsdokumentation är en riskbaserad, platsspecifik strategi som innebär att operatörer 
måste bevisa för de behöriga nationella hälso-, säkerhets- och miljömyndigheterna att de har 
tagit alla risker i beaktande och genomfört kontroller. Eventuella kvarstående risker bör 
överensstämma med ALARP-principen3. Den behöriga myndigheten bör godkänna 
säkerhetsdokumentationen, liksom eventuella påföljande ändringar av den, innan någon 
                                               
1 Storbritannien och Danmark.
2 s. 252.
3 As Low As Reasonably Possible (så lite som rimligen möjligt).
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verksamhet kan påbörjas. Med förutbestämda tillsynstillfällen före borrning ser man till att 
verksamheten inte är automatiserad och att arbetet inte kan påbörjas förrän riskerna har 
beaktats och minskats.

Eventuella nya förslag får inte leda till att de tillsynsstandarder som redan finns på plats i 
medlemsstaterna blir mindre effektiva, utan bör snarare sträva efter att utöka bästa praxis till 
EU:s samtliga vatten, samtidigt som man garanterar ett strikt genomförande.

I Förenta staterna har instansen för utfärdande av tillstånd samt hälso- och 
säkerhetsinstanserna varit sammanslagna till ett enda organ. Detta ledde till interna 
spänningar, förvirring kring mål och gjorde det mottagligt för påverkan utifrån. Därför är det 
tillrådligt att medlemsstaterna separerar tillståndsförfarandet från hälso- och säkerhetsfrågor.

Att ange tonen för regelverket är viktigt men lagstiftningen är bara effektiv om den genomförs 
ordentligt. För att garantera att lagstiftningen efterlevs är det därför mycket viktigt med 
regelbundna inspektioner av specialister som känner till de specifika borrningsförhållandena 
och är betrodda av operatörerna.

Sådana specialutbildade inspektörer, särskilt sådana med stor erfarenhet, är fåtaliga. Alla 
initiativ för utplacering, utbyte eller till och med inrättande av gränsöverskridande inspektörer 
bör ta hänsyn till detta faktum och tillföra ett mervärde snarare än att uttömma viktiga 
resurser.

Det kan finnas stordriftsfördelar med att dela inspektorat för medlemsstater med begränsad 
havsbaserad verksamhet, men det får inte användas som förevändning för lägre tillsynsnivåer. 
Eftersom industrin betalar för tillsynen av sin verksamhet är det troligen snarare bristen på 
tillsynsresurser än kostnaderna som är problemet.

En specifik driftsfråga som förtjänar särskild uppmärksamhet är att grundläggande säkerhet 
vid källan, både på land och till havs, kräver två testade barriärer vid alla tidpunkter. 
Utrustning, såsom den ventil som kallas ”blowout preventer”, bör testas ofta.

Utbyte av information

Man bör göra allt för att främja dialog och uppmuntra till gemensamma initiativ mellan 
nationella behöriga myndigheter, med NSOAF1 som modell.

Medelhavet, Östersjön och Svarta havet kan dra nytta av ett motsvarande forum där 
tillsynsmyndigheter bedömer trender och bästa praxis inom industrin, hanterar incidenter och 
sprider kunskap, bland annat genom att genomföra multinationella revisionsprojekt och inrätta 
arbetsgrupper som rapporterar till regelbundna plenum. För att dessa forum ska fungera 
effektivt bör alla relevanta behöriga nationella myndigheter, vare sig de tillhör EU eller inte, 
ingå.

Inom kärnkraftsindustrin är det obligatoriskt att rapportera incidenter till 
Internationella atomenergiorganet (IAEA). Enligt EU:s lagstiftning måste händelser inom 

                                               
1 North Sea Offshore Authorities Forum.
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civil luftfart rapporteras, och all information måste kunna analyseras och spridas med hjälp av 
det gemensamma forskningscentret som fungerar som ett referenscenter.

Det finns visserligen mekanismer för incidentrapportering1, och icke-reglerande kanaler kan 
sprida lärdomar2, men det verkar fortfarande finnas utrymme för ytterligare åtgärder, särskilt 
på global nivå.

Behöriga nationella myndigheter bör jämföra information från incidentrapportering och 
offentliggöra den inom rimlig tid, med tillbörlig hänsyn till kommersiellt känsliga uppgifter.

Kommissionen bör bedöma hur effektiva de olika befintliga informationskanalerna är innan 
den tar ställning till behovet av några nya gränsöverskridande initiativ.

Att involvera arbetstagarna

För att åstadkomma en rigorös säkerhetskultur är det mycket viktigt att involvera 
arbetstagarna inom olje- och gasindustrin till havs i hälso- och säkerhetsinitiativ, eftersom det 
ofta är de som bäst kan identifiera eventuella hinder för förbättrad hälsa och säkerhet.

Det brittiska programmet Step Change in Safety upprättades för att främja en stark kulturell 
attityd kring säkerhet, där man lät arbetstagarna vara med och utarbeta gemensamma 
standarder och presentera bästa praxis. Effektiva säkerhetsförslag är ofta sådana som kanske 
betraktas som små beteendeförändringar, men med tanke på att de största riskerna i regel 
uppstår vid driftsskeden som kräver mänskligt ingripande (borrning, underhåll osv.) kan ett 
sådant fokus vara ovärderligt.

Säkerhetsutbildning

Hälsan och säkerheten för personalen inom den havsbaserade olje- och gasindustrin blir allt 
bättre. Fokus på personalens säkerhet bör dock inte minska förfarandenas säkerhet, särskilt 
när det gäller förebyggande och hantering av katastrofer.

Det är mycket viktigt med en gedigen utbildning i hantering av katastrofsituationer. Globalt 
sett är det redan standard för alla borrningsoperatörer att genomgå utbildning i kontroll av 
olje- och gaskällor (däribland utbildning i katastrofhantering).

Många av säkerhetsbristerna vid Deepwater Horizon-katastrofen berodde troligtvis på 
kulturella aspekter i den verksamheten.

Att vara beredd på det värsta

Inlämnande av, samråd om och godkännande av en platsspecifik beredskapsplan bör vara ett 
avgörande steg i tillsynsförfarandet. I dessa planer ska man identifiera potentiella faror, 
bedöma föroreningskällor och dess effekter, beskriva en insatsstrategi, som kan omfatta 
borrningsplaner för en s.k. relief well (borrhål för att täppa till läckan) och identifiering av 
                                               
1 T.ex. Ospars (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) rapport om utsläpp och 
föroreningar, ”Report on Discharges, Spills and Emissions”. 
2 T.ex. NSOAF:s säkerhetsbulletiner.
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lämplig insatsutrustning. 

Ingen verksamhet bör påbörjas förrän en beredskapsplan har godkänts. Om det handlar om 
komplexa källor eller svåra borrningsförhållanden bör beredskapsplanen bedömas samtidigt 
som andra godkännandeförfaranden.

Konsekvenserna av Deepwater Horizon-katastrofen förvärrades av bristen på lämplig 
inneslutningsutrustning. Konkreta erfarenheter från denna katastrof bör ligga till grund för 
utformningen av reservsystem och saneringsutrustning. Hur man kan agera bättre i en 
framtida krissituation är en av nyckelfrågorna vid diskussioner i forum såsom GIRG1 och 
OSPRAG2. Gemensamma initiativ för att utveckla lämplig inneslutnings- och 
saneringsutrustning håller redan på att ge resultat. OSPRAG har nyligen beställt ett slags lock 
som skulle kunna stänga en källa i händelse av en explosion och som ska användas vid 
UK Continental Shelf (UKCS).

Industrin och tillsynsmyndigheterna bör se till att liknande utrustning finns tillgänglig i 
Medelhavet.

När det gäller översynen av Europeiska sjösäkerhetsbyråns inrättandeförordning, som 
omfattar insatser vid föroreningar från olje- och gasverksamhet till havs, bör byrån granska 
såväl industrins uppsättning av insatsresurser som de offentliga tillgångarna.

Hjälpåtgärder

De första skedena av insatsen vid Deepwater Horizon-katastrofen utmärktes av förvirring 
kring ansvarsområden och en brist på offentlig tillsyn samt inkonsekvent information till 
allmänheten.

Ett utsläpp av nationell omfattning inom EU bör, utöver industriinsatser, utlösa nationella 
beredskapsplaner med detaljerade upplysningar om ledningsstrukturer, 
kommunikationskanaler och planer för utnyttjande av nationella tillgångar.

Ansvarsskyldighet

Den potentiella kostnaden för en katastrof påverkas av ett antal faktorer med anknytning till 
källans karaktär (reservoarens storlek, trycket, temperaturen osv.), miljön i stort och insatsens 
karaktär – framför allt hur snabb den är.

Miljöansvar bygger inom EU på principen om att förorenaren betalar. Att garantera att 
operatörerna har tillräckliga ekonomiska resurser för att uppfylla detta krav, liksom sina andra 
ansvarsskyldigheter, är en viktig rättslig aspekt som bör kontrolleras innan verksamheten får 
påbörjas.

De lagstiftningsmässiga hindren på detta område får dock inte vara så stora att det resulterar i 
att man stänger ute de mindre, och ofta specialiserade, operatörerna från industrin. Medan 

                                               
1 Global Industry Response Group.
2 Oil Spill Prevention and Response Group.
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stora multinationella företag allt oftare anser att det är oekonomiskt att fortsätta att utnyttja 
vissa av de etablerade fälten kan mindre operatörer ofta ta över dessa tillgångar och behålla 
investeringen och utöka utbudet. Fortsatt investering är avgörande för att bidra till att hejda 
minskningen av produktionen från mogna olje- och gasverksamheter i EU.

Oligopol inom den havsbaserade olje- och gassektorn är inte det bästa sättet att tillgodose 
EU:s ekonomiska behov samt miljö- och energibehov.

The Offshore Pollution Liability Association (OPOL) är ett ömsesidigt garantisystem i 
Nordsjön som förbinder industrins aktörer att acceptera strikt skadeståndsansvar för 
föroreningsskador och ersättning för hjälpåtgärder med en nuvarande skadeståndsgräns på 
250 miljoner USD per incident1.

Ett sådant system erbjuder en mekanism för tillbörlig skadereglering och främjar omedelbara 
hjälpåtgärder av alla parter. Denna ömsesidiga riskfördelning bidrar till ett mått av 
självreglering och tillsyn bland operatörerna. Systemet är beroende av att förtroende skapas 
när deltagarna är verksamma på en likvärdig plats. Det vore olämpligt att utöka själva OPOL 
till havsbaserade anläggningar i andra EU-vatten, men med tanke på dess fördelar bör 
motsvarande system upprättas för verksamheter i andra EU-vatten.

Det internationella perspektivet

EU:s vatten lyder under en stor mängd internationella lagar. Endast sådana EU-åtgärder som 
tillför ett mervärde bör välkomnas.

Industrin bör se till att ha lika höga standarder i hela världen, men att detta skulle vara 
bindande för företag som har sitt säte i EU vore opraktiskt. Utan hinder för eventuella rättsliga 
aspekter är det svårt för behöriga nationella myndigheter att övervaka företagens globala 
verksamhet.

Man kan också ifrågasätta den inverkan som detta skulle ha på globala säkerhetsstandarder 
när en allt större majoritet av den globala produktionen kontrolleras av offentliga, eller statligt 
ägda, och reglerade, nationella oljebolag.

En bättre och mer realistisk strategi är att stödja internationella insatser på G20-nivå för att 
utbyta god praxis i lagstiftning, standarder och förfaranden. Industrin har en kompletterande 
roll, och system såsom PETRAD2 bör uppmuntras, särskilt om de involverar 
utvecklingsländer.

                                               
1 Denna siffra är inte ett skadeståndstak.
2 Utbyte av erfarenhet med norska producenter.


