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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse 
med offshore olie- og gasprospektering, -efterforskning og -produktion
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0688),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7–0392/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Retsudvalget (A7-
0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter;

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om sikkerheden i forbindelse 
med offshore olie- og gasprospektering, -
efterforskning og -produktion

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om sikkerheden i forbindelse med 
offshore olie- og gasprospektering, -
efterforskning og -produktion

Or. en

(Dette ændringsforslag vedrører hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i 
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hele teksten).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ulykkerne i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter i 2010, herunder 
navnlig i Den Mexicanske Golf, har givet 
stødet til en gennemgang af de politikker, 
som har til formål at sikre, at offshore-
aktiviteter foregår på en sikker måde. 
Kommissionen iværksatte en gennemgang 
og fremlagde sine foreløbige synspunkter 
om sikkerheden inden for offshore olie- og 
gasaktiviteter i meddelelsen "Håndtering af 
sikkerheden i forbindelse med olie- og 
gasaktiviteter offshore" den 13. oktober 
2010. Europa-Parlamentet vedtog 
beslutninger om dette emne den 7. oktober 
2010 og den 13. september 2011. 
Medlemsstaternes energiministre gav 
udtryk for deres holdning i Rådets (energi) 
konklusioner den 3. december 2010.

(4) Ulykkerne i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter i 2010, herunder 
navnlig i Den Mexicanske Golf, har på 
smertelig vis vist de risici, der er 
forbundet med offshore olie- og 
gasaktiviteter, og har givet stødet til en
gennemgang af de politikker, som har til 
formål at sikre, at offshore-aktiviteter 
foregår på en sikker måde. Kommissionen 
iværksatte en gennemgang og fremlagde 
sine foreløbige synspunkter om 
sikkerheden inden for offshore olie- og 
gasaktiviteter i meddelelsen "Håndtering af 
sikkerheden i forbindelse med olie- og 
gasaktiviteter offshore" den 13. oktober 
2010. Europa-Parlamentet vedtog 
beslutninger om dette emne den 7. oktober 
2010 og den 13. september 2011. 
Medlemsstaternes energiministre gav 
udtryk for deres holdning i Rådets (energi) 
konklusioner den 3. december 2010.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der findes offshore olie- og 
gasindustrier i en række EU-regioner, og 
der er udsigt til nye regionale tiltag i EU-
farvande. Offshore-produktion af olie og 
gas er et væsentligt element, når det gælder 

(7) Der findes offshore olie- og 
gasindustrier i en række EU-regioner, og 
der er udsigt til nye regionale tiltag i EU-
farvande med en teknologisk udvikling, 
der giver mulighed for at bore i et mere 
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EU's energiforsyningssikkerhed. udfordrende miljø. Offshore-produktion af 
olie og gas er et væsentligt element, når det 
gælder EU's energiforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ifølge 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 kulbrinter[1] er det en 
forudsætning for udførelsen af offshore 
olie- og gasaktiviteter i Unionen, at der 
først opnås en tilladelse. Den kompetente 
myndighed skal i denne sammenhæng 
overveje de tekniske og finansielle risici 
og, hvis det er relevant, den tidligere 
ansvarsadfærd hos ansøgere, der ønsker at 
få en tilladelse, som giver eneret til 
efterforskning og produktion. Det må 
sikres, at den kompetente myndighed, når 
den undersøger rettighedshaverens tekniske 
og finansielle kapacitet, også grundigt 
undersøger dennes evne til at sikre fortsatte 
sikre og effektive aktiviteter under alle 
forudsigelige forhold.

(9) Ifølge 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 kulbrinter er det en 
forudsætning for udførelsen af offshore 
olie- og gasaktiviteter i Unionen, at der 
først opnås en tilladelse. Den kompetente 
myndighed skal i denne sammenhæng 
overveje de tekniske og finansielle risici 
og, hvis det er relevant, den tidligere 
ansvarsadfærd hos ansøgere, der ønsker at 
få en tilladelse, som giver eneret til 
efterforskning og produktion. Det må 
sikres, at den kompetente myndighed, når 
den undersøger rettighedshaverens tekniske 
og finansielle kapacitet, også grundigt 
undersøger dennes evne til at sikre fortsatte 
sikre og effektive aktiviteter under alle 
forudsigelige forhold. Finansielle 
garantimekanismer og forsikringspriser 
bør baseres på den reelle risiko, der 
stammer fra produktionsanlæg og ikke-
produktionsanlæg, og der er behov for 
projektbaserede forsikringsprodukter.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Bedste praksis i EU pålægger ejere
og/eller operatører af anlæg, herunder 
flytbare borerigge, at indføre et effektivt 
virksomhedskoncept og egnede ordninger 
for forebyggelse af større uheld og at 
foretage en omfattende og systematisk 
identificering af alle større fare-scenarier 
for alle farlige aktiviteter, som kan tænkes 
udført på det pågældende anlæg. I henhold 
til denne bedste praksis skal der også 
foretages en vurdering af sådanne 
scenariers sandsynlighed, følger og 
begrænsningsforanstaltninger, inden for 
rammerne af et omfattende 
sikkerhedsledelsessystem. Konceptet og 
ordningerne bør være klart beskrevet i et 
dokument ("farevurderingsrapporten"). 
Farevurderingsrapporten bør være 
sammenlignelig med og supplere det 
sikkerheds- og sundhedsdokument, der er 
omhandlet i direktiv 92/91/EF, og den bør 
også omfatte bestemmelser om 
miljørisikovurderinger og 
beredskabsplaner. Farevurderingsrapporten 
bør skulle forelægges for den kompetente 
myndighed med henblik på en 
godkendelsesprocedure.

(21) Bedste praksis i EU pålægger ejere 
og/eller operatører af anlæg, herunder 
flytbare borerigge, at indføre et effektivt 
virksomhedskoncept og egnede ordninger 
for forebyggelse af større uheld og at 
foretage en omfattende og systematisk 
identificering af alle større fare-scenarier 
for alle farlige aktiviteter, som kan tænkes 
udført på det pågældende anlæg. I henhold 
til denne bedste praksis skal der også 
foretages en vurdering af sådanne 
scenariers sandsynlighed, følger og 
begrænsningsforanstaltninger, inden for 
rammerne af et omfattende 
sikkerhedsledelsessystem. Konceptet og 
ordningerne bør være klart beskrevet i et 
dokument ("farevurderingsrapporten"). 
Farevurderingsrapporten bør være 
sammenlignelig med og supplere det 
sikkerheds- og sundhedsdokument, der er 
omhandlet i direktiv 92/91/EF, og den bør 
også omfatte bestemmelser om 
miljørisikovurderinger og 
beredskabsplaner. Farevurderingsrapporten 
bør skulle forelægges for den kompetente 
myndighed med henblik på en 
godkendelsesprocedure. Arbejdstagere bør 
inddrages i udarbejdelsen af 
farevurderingsrapporten, f.eks. gennem 
inddragelse af en valgt 
sikkerhedsrepræsentant.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) På denne baggrund blev Den 
Europæiske Unions myndighedsgruppe 
for offshore olie- og gasaktiviteter (EU 
Authorities Group) oprettet ved 
Kommissionens beslutning af 19. januar 
2012 med det formål at tjene som et forum 
for udveksling af erfaringer og ekspertise 
med hensyn til forebyggelse af større 
ulykker og beredskab i forbindelse med 
offshore olie- og gasaktiviteter.

Or. {EN}en

Ændringsforslag 7

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 
kapacitet, herunder hvorvidt der forefindes 
passende finansielle 
sikkerhedsinstrumenter eller andre 
ordninger. 

(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 
kapacitet, herunder hvorvidt der forefindes 
passende finansielle 
sikkerhedsinstrumenter eller andre 
ordninger, og aflægge rapport om 
resultaterne og forslag senest et år efter 
vedtagelsen.
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For at skabe et sikkerhedsnet skal der 
oprettes gensidige ordninger for 
erstatning af skader ved olieforurening i 
alle af EU's havområder med obligatorisk 
medlemskab for operatører.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Kommissionen skal sikre, at 
industrien som minimum overholder 
Unionens miljø- og sikkerhedsstandarder 
eller tilsvarende uanset, hvor i verden 
virksomhederne opererer.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 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": et risikoniveau med 
hensyn til et større uheld, der er reduceret 
så meget som praktisk muligt, og hvor den 
resterende risiko er ubetydelig i forhold til
omfanget af yderligere forbrug af tid, 
ressourcer og penge herpå

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "kompetent myndighed": den
myndighed, som udpeges i kraft af denne 
forordning og er ansvarlig for at varetage 
opgaverne i forbindelse med 
forordningens anvendelsesområde

6. "kompetent myndighed": en 
offentligretlig myndighed eller et 
offentligretligt organ, der er udpeget til at 
udføre de opgaver, der er tildelt i henhold 
til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a."enhed": en fysisk eller juridisk 
person eller en gruppe af sådanne 
personer

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "efterforskningstilladelse": en af 
medlemsstaten udstedt tilladelse til at 
efterforske olie- og gasforekomster i 
koncessionsområdets undergrund, men 
ikke til kommerciel udvinding af olie og 
gas

udgår

Or. en
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Begrundelse

Adskillelse af tilladelsesprocedurer (i forbindelse med efterforskning og produktion) er i strid 
med almindelig praksis. Målet om, at den tilladelsesudstedende myndighed kan tage højde for 
oplysninger, der indsamles i forbindelse med en efterforskningsaktivitet, før 
produktionsaktiviteterne godkendes, er dækket af den ændrede tekst i artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 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": enheder, 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 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 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 
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

18. "større uheld": en hændelse som f.eks. 
en brand eller eksplosion, betydeligt tab af 
kontrollen med boringen eller et 
omfattende udslip af kulbrinter eller farlige 
stoffer, som involverer dødsfald, en 
hændelse, som medfører alvorlig
beskadigelse af anlægget eller dets udstyr,
med overhængende fare for dødsfald,
enhver anden begivenhed, hvor flere 
personer, der arbejder på offshoreanlæg
eller er involveret i en aktivitet i
forbindelse med anlægget bliver dræbt eller
udsat for alvorlige personskader, et 
omfattende udslip af kulbrinter eller 
farlige stoffer med store konsekvenser for 
miljøet
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 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. Det omfatter 
også transport af olie og gas gennem
tilsluttet offshore-infrastruktur til eller fra
et anlæg eller et undersøisk anlæg

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 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": operatøren af et 
produktionsanlæg, operatøren af et ikke-
produktionsanlæg eller en boreoperatør.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. "operatør af et produktionsanlæg": en
person, der er rettighedshaveren er udpeget 
til lede og styre et produktionsanlægs 
vigtigste funktioner

23. "operatør af et produktionsanlæg": en
enhed, der af rettighedshaveren er udpeget 
til at lede og styre et produktionsanlægs 
vigtigste funktioner

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. "ejer": en person, der er retligt beføjet 
til at styre driften af et ikke-
produktionsanlæg

24. "operatør af et ikke-
produktionsanlæg": en enhed, der er 
retligt beføjet til at styre driften af et ikke-
produktionsanlæg

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. "produktionstilladelse": en af 
medlemsstaten udstedt tilladelse til olie-
og gasproduktion

udgår

Or. en

Begrundelse

Adskillelse af tilladelsesprocedurer (i forbindelse med efterforskning og produktion) er i strid 
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med almindelig praksis. Målet om, at den tilladelsesudstedende myndighed kan tage højde for 
oplysninger, der indsamles i forbindelse med en efterforskningsaktivitet, før 
produktionsaktiviteterne godkendes, er dækket af den ændrede tekst i artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. "risiko": sandsynligheden for, at en
bestemt virkning indtræffer inden for en 
nærmere bestemt periode eller under 
nærmere bestemte omstændigheder

30. "risiko": kombinationen af
sandsynligheden for en hændelse og 
konsekvenserne af hændelsen 

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. "boreoperatør": den person, som 
rettighedshaveren har udpeget til at 
planlægge og udføre boreaktiviteter.

33. "boreoperatør": den enhed, som 
rettighedshaveren har udpeget til at 
planlægge og udføre boreaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. "hul i beredskab ved oliespild": en 
situation, hvor aktiviteter, der kunne 
forårsage et oliespild, foretages på 
tidspunkter, hvor der ikke kan ydes en 
effektiv indsats, enten på grund af den 
tilgængelige teknologi, eller fordi 
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anvendelsen af den er udelukket på grund 
af miljøforhold eller andre begrænsende 
faktorer

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tilladelsesudstedende myndigheder 
vurderer især, om den tekniske og 
finansielle kapacitet for de enheder, der 
ansøger om en tilladelse til offshore olie-
og gasaktiviteter, står i rimeligt forhold til 
risici, farer og alle andre relevante 
oplysninger vedrørende det pågældende 
område og det aktuelle stade for 
efterforsknings- og produktionsaktiviteter. 
Der skal tages behørigt hensyn til
ansøgerens finansielle formåen og 
ansøgerens formåen til at dække potentielle 
erstatningsansvar, som kan opstå i 
forbindelse med de pågældende offshore 
olie- og gasaktiviteter, herunder navnlig 
erstatningsansvar for skader på miljøet.

2. I særdeleshed når der foretages en 
vurdering af den tekniske og finansielle 
kapacitet for de enheder, der ansøger om 
en tilladelse til offshore olie- og 
gasaktiviteter, skal der tages behørigt 
hensyn til risici, farer og alle andre 
relevante oplysninger vedrørende det 
pågældende område, det aktuelle stade for 
efterforsknings- og produktionsaktiviteter 
og ansøgerens finansielle formåen, 
herunder alle finansielle 
sikkerhedsstillelser, og ansøgerens formåen 
til at dække potentielle erstatningsansvar, 
som kan opstå i forbindelse med de 
pågældende offshore olie- og 
gasaktiviteter, herunder navnlig 
erstatningsansvar for skader på miljøet. De skal ligeledes tage hensyn til rapporter 

vedrørende globale hændelser, som 
ansøgeren har været involveret i.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der udstedes særskilte tilladelser til 
henholdsvis offshore olie- og 
gasefterforskningsaktiviteter og offshore 
olie- og gasproduktionsaktiviteter.

3. Der udstedes tilladelser til henholdsvis 
offshore olie- og 
gasefterforskningsaktiviteter og offshore 
olie- og gasproduktionsaktiviteter for 
samme koncessionsområde på en sådan 
måde, at den tilladelsesudstedende 
myndighed kan tage højde for 
oplysninger, der indsamles i forbindelse 
med efterforskningsaktiviteter, inden den 
giver tilladelse til 
produktionsaktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 25

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 26

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 gives tidlig og effektiv 
mulighed for at deltage i 
beslutningsprocessen vedrørende
godkendelsesprocedurer i forbindelse med 
olie- og gasaktiviteter i overensstemmelse 
med kravene i bilag I. Processen er den, 
der er fastlagt i bilag II til direktiv 
2003/35/EF.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Offentlighedens deltagelse tilrettelægges 
på en sådan måde, at videregivelsen af 
oplysninger og inddragelsen af 
offentligheden ikke indebærer en risiko for 
sikkerheden og beskyttelsen af offshore 
olie- og gasanlæg og deres drift.

3. Offentlighedens deltagelse tilrettelægges 
på en sådan måde, at videregivelsen af 
oplysninger og inddragelsen af 
offentligheden ikke indebærer en risiko for 
sikkerheden og beskyttelsen af offshore 
olie- og gasanlæg og deres drift og ikke 
skader ansøgerens forretningsmæssige 
interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) dokumentation for operatørens 
medlemskab af en gensidig ordning for 
erstatning af skader ved olieforurening

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Farevurderingsrapporten anmeldes til 
den kompetente myndighed inden en frist, 
der fastsættes af den kompetente 
myndighed, og senest 12 uger før start på 
aktiviteterne.

3. Farevurderingsrapporten anmeldes til 
den kompetente myndighed inden en frist, 
der fastsættes af den kompetente 
myndighed, og senest 12 uger før start på 
aktiviteterne. Aktiviteterne må ikke 
påbegyndes, før den kompetente 
myndighed har accepteret 
farevurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 30

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. Arbejdstagerrepræsentanter skal 
inddrages i udarbejdelsen af 
farevurderingsrapporten.
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Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er behov for yderligere 
oplysninger, før en farevurderingsrapport 
kan accepteres, anmoder den kompetente 
myndighed om yderligere oplysninger eller 
om, at der foretages ændringer i de 
forelagte dokumenter.

4. Hvis der er behov for yderligere 
oplysninger, før en farevurderingsrapport 
kan accepteres, leverer operatøren på 
anmodning fra den kompetente 
myndighed sådanne oplysninger og 
foretager de nødvendige ændringer inden 
fremlæggelse af farevurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 32

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. Arbejdstagerrepræsentanter skal 
inddrages i udarbejdelsen af 
farevurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der er behov for yderligere 5. Hvis der er behov for yderligere 



PR\905288DA.doc 21/49 PE491.285v01-00

DA

oplysninger, før en farevurderingsrapport 
kan accepteres, anmoder den kompetente 
myndighed om yderligere oplysninger eller 
om, at der foretages ændringer i de 
forelagte dokumenter.

oplysninger, før en farevurderingsrapport 
kan accepteres, leverer operatøren på 
anmodning fra den kompetente 
myndighed sådanne oplysninger og 
foretager de nødvendige ændringer inden 
fremlæggelse af farevurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For produktionsanlæg og ikke-
produktionsanlæg forelægges den interne 
beredskabsplan for den kompetente 
myndighed som en del af 
farevurderingsrapporten.

2. For produktionsanlæg og ikke-
produktionsanlæg fremsender operatøren
den interne beredskabsplan til den 
kompetente myndighed som en del af 
farevurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udstyr til afskæring af alle potentielle 
udslip skal være tilgængeligt i nærheden 
af anlæg med henblik på rettidig indsats i 
tilfælde af en større ulykke

Or. en



PE491.285v01-00 22/49 PR\905288DA.doc

DA

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed gennemgår 
anmeldelsen og iværksætter eventuelle 
foranstaltninger, som den anser for 
nødvendige, før boreaktiviteterne må 
påbegyndes.

2. Den kompetente myndighed gennemgår 
anmeldelsen og iværksætter eventuelle 
foranstaltninger, som den anser for 
nødvendige, f.eks. forbud mod at anlægget 
tages i drift, før boreaktiviteterne må 
påbegyndes.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed gennemgår 
anmeldelsen og iværksætter eventuelle 
foranstaltninger, som den anser for 
nødvendige, før den kombinerede aktivitet
må påbegyndes.

2. Den kompetente myndighed gennemgår 
anmeldelsen og iværksætter eventuelle 
foranstaltninger, som den anser for 
nødvendige, f.eks. forbud mod at anlægget 
tages i drift, før boreaktiviteterne må 
påbegyndes.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udvælgelsen af en uafhængig 
tredjepartsverifikator og udformningen af 
ordningerne for verifikation foretaget af en 
uafhængig tredjepart og for uafhængige
brøndundersøgelser skal opfylde 

2. Udvælgelsen af en uafhængig 
tredjepartsverifikator og udformningen af 
ordningerne for verifikation foretaget af en 
uafhængig tredjepart og for uafhængige
undersøgelser af brøndgeometrien skal 
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kriterierne i bilag II, del 5. opfylde kriterierne i bilag II, del 5.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Ikke-produktionsanlæg i drift i EU-
farvande skal opfylde kravene i de 
relevante internationale konventioner, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 391/2009/EF af 23. april 2009 
eller de tilsvarende standarder i kodeksen 
for bygning og udstyring af flytbare 
offshore-boreenheder (2009-MODU-
kodeksen). De certificeres af en 
organisation, der anerkendes af Unionen, 
jf. den nævnte forordning.

7. Mobile ikke-produktionsanlæg i drift i 
EU-farvande skal opfylde kravene i de 
relevante internationale konventioner, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 391/2009/EF af 23. april 2009 
eller de tilsvarende standarder i kodeksen 
for bygning og udstyring af flytbare 
offshore-boreenheder (MODU-kodeks). De 
certificeres af en organisation, der 
anerkendes af Unionen, jf. den nævnte 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen udarbejder i 
samarbejde med EMSA en liste over 
organisationer, der anerkendes som 
uafhængige tredjepartsverifikatorer for 
produktionsanlæg i overensstemmelse 
med artikel 35, og opdaterer jævnligt 
denne liste

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beføjelser til at forbyde aktiviteter Den kompetente myndigheds beføjelser i 
forbindelse med aktiviteter på anlæg

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed forbyder 
drift eller idriftsætning af ethvert anlæg 
eller dele heraf, hvis de af operatøren 
foreslåede foranstaltninger til forebyggelse
og afbødning af større ulykker i henhold til 
artikel 10, 11, 13 og 14 anses for at være 
utilstrækkelige.

1. Den kompetente myndighed forbyder 
drift eller idriftsætning af ethvert anlæg 
eller enhver tilsluttet infrastruktur, hvis de 
foranstaltninger, der foreslås i 
farevurderingsrapporten til forebyggelse
eller afbødning af større ulykker i henhold 
til artikel 10, 11, 13 og 14 anses for at være 
utilstrækkelige i forhold til at overholde 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed forbyder
brugen af ethvert anlæg eller dele heraf, 
hvis det fremgår af resultaterne af en 
inspektion, en periodisk gennemgang af 
farevurderingsrapporten i henhold til 
artikel 10 og 11 eller ændringer i 
anmeldelser i henhold til artikel 13 og 14, 

4. Den kompetente myndighed forbyder 
brugen af ethvert anlæg eller dele heraf
eller enhver tilsluttet infrastruktur, hvis 
det fremgår af resultaterne af en inspektion, 
en periodisk gennemgang af 
farevurderingsrapporten i henhold til 
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at forordningens krav ikke er opfyldt, eller 
hvis der er rimelig tvivl om aktiviteters 
eller anlægs sikkerhed.

artikel 10 og 11 eller ændringer i 
anmeldelser i henhold til artikel 13 og 14, 
at forordningens krav ikke er opfyldt, eller 
hvis der er rimelig tvivl om aktiviteters 
eller anlægs sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 44

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 eller kompetent 
myndighed mener, at en større ulykke i 
forbindelse med en offshore olie- og 
gasaktivitet under dens jurisdiktion 
sandsynligvis kan have betydelige 
virkninger på miljøet i en anden
medlemsstat, eller hvis en medlemsstat
eller en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat kan tænkes at blive udsat for 
en betydelig påvirkning, fremsender 
medlemsstaten eller den kompetente 
myndighed med jurisdiktion over de 
påtænkte aktiviteter de relevante 
oplysninger til den berørte medlemsstat
eller kompetente myndighed og vedtager i 
overensstemmelse med artikel 27 og 32 
aftalte foranstaltninger for at forebygge 
skader.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører udarbejder en redegørelse, 1. Operatører skal være i besiddelse af en 



PE491.285v01-00 26/49 PR\905288DA.doc

DA

som beskriver deres koncept for 
forebyggelse af større ulykker, og sikrer, at 
det implementeres fuldt ud ved 
organiseringen af deres offshore-
aktiviteter, herunder ved at indføre
passende overvågningstiltag, som sikrer at 
konceptet fungerer effektivt.

redegørelse, som beskriver deres koncept 
for forebyggelse af større ulykker, og 
sikrer, at det implementeres fuldt ud i hele
deres organisation, herunder offshore-
aktiviteter, sammen med passende 
overvågningstiltag, som sikrer at konceptet 
fungerer effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede redegørelse 
forelægges den kompetente myndighed 
som led i farevurderingsrapporten i 
henhold til artikel 10 og 11 eller som led i 
anmeldelsen af boreaktiviteter i henhold 
til artikel 13.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatørerne opstiller i jævnligt samråd 
med de relevante medlemsstaters 
repræsentanter, jf. artikel 27, industriens 
prioriteter for udarbejdelsen og/eller 
revisionen af standarder og retningslinjer 
for bedste praksis til begrænsning af 
farerne ved større offshore-ulykker i en 
offshore-aktivitets samlede projekterings-
og driftscyklus, og de følger herved som 
minimum beskrivelsen i bilag IV.

5. De kompetente myndigheder opstiller i 
jævnligt samråd med industrien, jf. artikel 
27, industriens prioriteter for udarbejdelsen 
og/eller revisionen af standarder og 
retningslinjer for bedste praksis til 
begrænsning af farerne ved større offshore-
ulykker i en offshore-aktivitets samlede 
projekterings- og driftscyklus, og de følger 
herved som minimum beskrivelsen i bilag 
IV.
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Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rettighedshavere, operatører og større 
selskaber, som er hjemmehørende i 
Unionen, skal tilstræbe at gennemføre 
deres eventuelle offshore olie- og 
gasaktiviteter uden for Unionen i 
overensstemmelse med denne forordnings 
principper.

6. Rettighedshavere, operatører og større 
selskaber, som er hjemmehørende i 
Unionen, skal gennemføre deres eventuelle 
offshore olie- og gasaktiviteter uden for 
Unionen efter principperne i dette direktiv 
og i overensstemmelse med artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis en aktivitet, der gennemføres af 
en operatør, udgør en umiddelbar fare for 
menneskers sundhed og øger risikoen for 
en stor ulykke væsentligt, suspenderer 
operatøren driften af anlægget for den 
pågældende aktivitet, indtil truslen om en 
fare eller den faktiske overhængende fare 
er bragt under kontrol

Or. en



PE491.285v01-00 28/49 PR\905288DA.doc

DA

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Træffes der foranstaltninger som 
omhandlet i denne artikels stk. 7, 
underretter operatøren straks den 
kompetente myndighed herom.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed træffer 
egnede foranstaltninger for at sikre sin
uafhængighed i interessekonflikter mellem 
på den ene side sikkerheds- og 
miljøbeskyttelsesregulering og på den 
anden side funktioner, som vedrører 
medlemsstatens økonomiske udvikling, 
herunder navnlig udstedelsen af tilladelser 
til offshore olie- og gasaktiviteter, og 
politikker vedrørende og opkrævning af 
dermed forbundne indtægter.

1. Medlemsstater med offshore olie- og 
gasaktiviteter under deres jurisdiktion
træffer egnede foranstaltninger for at sikre
de kompetente myndigheders
uafhængighed i interessekonflikter mellem 
på den ene side sikkerheds- og 
miljøbeskyttelsesregulering og på den 
anden side funktioner, som vedrører 
medlemsstatens økonomiske udvikling, 
herunder navnlig udstedelsen af tilladelser 
til offshore olie- og gasaktiviteter, og 
politikker vedrørende og opkrævning af 
dermed forbundne indtægter.

Or. en
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Operatører sørger for transport af de 
kompetente myndigheder eller enhver 
person, der handler på foranledning af de 
kompetente myndigheder, til eller fra 
anlægget (inklusive overførsel af udstyr) 
inden for en rimelig frist, og for kost og 
logi og andre fornødenheder i forbindelse 
med besøg på anlæg i forbindelse med 
tilsyn, herunder inspektioner, 
undersøgelser og håndhævelse af 
overholdelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 53

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når en aktivitet, der udføres af en operatør, udgør en umiddelbar risiko for menneskers 
sundhed eller øger risikoen for en større ulykke væsentligt, skal den suspenderes. Det er ikke 
relevant, om denne risiko vedrører manglende overholdelse af bestemmelserne i dette 
direktiv. Teksten skal derfor flyttes til artikel 18.
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Ændringsforslag 54

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når en aktivitet, der udføres af en operatør, udgør en umiddelbar risiko for menneskers 
sundhed eller øger risikoen for en større ulykke væsentligt, skal den suspenderes. Det er ikke 
relevant, om denne risiko vedrører manglende overholdelse af bestemmelserne i dette 
direktiv. Teksten skal derfor flyttes til artikel 18.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater med offshore olie- og 
gasaktiviteter under deres jurisdiktion 
overvåger den kompetente myndigheds 
effektivitet og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på 
forbedringer heraf

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne i henhold til bilag VI 1. De kompetente myndigheder 
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offentliggøres, uden at det er nødvendigt at 
fremsætte en anmodning herom, jf. de 
gældende bestemmelser i EU-lovgivningen 
om adgang til miljøoplysninger.

offentliggør oplysningerne i henhold til 
bilag VI, uden at det er nødvendigt at 
fremsætte en anmodning herom, jf. de 
gældende bestemmelser i EU-lovgivningen 
om adgang til miljøoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved offentliggørelsen af deres nationale 
beredskabsplaner i henhold til artikel 30
sørger medlemsstaterne for, at de 
offentliggjorte oplysninger ikke udgør en 
risiko for sikkerheden og beskyttelsen af 
offshore olie- og gasanlæg og deres drift.

3. Ved offentliggørelsen af oplysninger i 
henhold til bilag I, V og VI sørger 
medlemsstaterne for, at de offentliggjorte 
oplysninger ikke udgør en risiko for 
sikkerheden og beskyttelsen af offshore 
olie- og gasanlæg og deres drift.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering om sikkerheds- og 
miljøvirkninger af offshore olie- og 
gasaktiviteter

Rapportering om sikkerheds- og 
miljøvirkninger med hensyn til 
medlemsstater med offshore olie- og 
gasaktiviteter under deres jurisdiktion

Or. en
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder en årlig 
rapport med oplysninger om:

1. De berørte medlemsstater udarbejder en 
årlig rapport med oplysninger om:

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) resultatet af overvågningen i henhold 
til artikel 20, stk. 4a, og den kompetente 
myndigheds uafhængighed

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger en 
myndighed, som er ansvarlig for 
udvekslingen af oplysninger i henhold til 
artikel 22 og offentliggørelsen af 
oplysninger i henhold til artikel 23, og 
underretter Kommissionen herom.

2. De berørte medlemsstater udpeger en 
myndighed, som er ansvarlig for 
udvekslingen af oplysninger i henhold til 
artikel 22 og offentliggørelsen af 
oplysninger i henhold til artikel 23, og 
underretter Kommissionen herom.

Or. en
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert andet år offentliggør 
Kommissionen en rapport om offshore-
aktiviteters sikkerhed i hele Unionen på 
grundlag at de indberettede oplysninger fra 
medlemsstaterne og Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed. 
Kommissionen bistås ved denne opgave af 
de relevante medlemsstater, jf. artikel 26.

3. Hvert andet år offentliggør 
Kommissionen en rapport på grundlag af
de indberettede oplysninger fra 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1 og Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed. 
Kommissionen bistås ved denne opgave af 
de relevante medlemsstater og EU 
Authorities Group, jf. artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne gennemfører grundige 
undersøgelser af større ulykker, som 
indebærer væsentlige skader (på 
mennesker eller miljøet) eller større tab af 
aktiver. Undersøgelsesrapporten skal 
omfatte en vurdering af effektiviteten af 
den kompetente myndigheds regulering 
for det berørte anlæg i tiden forud for 
ulykken og anbefalinger til 
hensigtsmæssige ændringer af den 
relevante reguleringspraksis, hvor der er 
behov for det.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der
gennemføres grundige undersøgelser af 
større ulykker.

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne foretager en 
vurdering af effektiviteten af de 
kompetente myndigheders tilsyn med 
anlæg i tiden forud for ulykken og giver 
anbefalinger om hensigtsmæssige 
ændringer af den relevante 
reguleringspraksis, hvor der er behov for 
det.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En sammenfatning af den 
undersøgelsesrapport, der udarbejdes i 
henhold til stk. 2, stilles til rådighed for 
Kommissionen ved undersøgelsens 
afslutning eller ved retssagens afslutning, 
hvis denne afsluttes senere. Med henblik på 
artikel 22 og 23 offentliggøres en særlig 
udgave af rapporten, hvori der er taget 
hensyn til eventuelle retlige begrænsninger.

3. En sammenfatning af
undersøgelsesrapporten og 
konsekvensanalysen, der udarbejdes i 
henhold til denne artikels stk. 2 og 2a, 
stilles til rådighed for Kommissionen og 
EU Authorities Group ved undersøgelsens 
afslutning eller ved retssagens afslutning, 
hvis denne afsluttes senere. Med henblik på 
artikel 22 og 23 offentliggøres en særlig 
udgave af rapporten, hvori der er taget 
hensyn til eventuelle retlige begrænsninger.

Or. en
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter de i stk. 2 omhandlede 
undersøgelser gennemfører den 
kompetente myndighed alle de af 
undersøgelsens anbefalinger, som den er 
bemyndiget til at gennemføre.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder udveksler 
jævnligt viden, oplysninger og erfaringer 
med hinanden og deltager i drøftelser om 
anvendelsen af relevant national 
lovgivning og EU-lovgivning med 
industrien, andre interesseparter og 
Kommissionen.

1. De kompetente myndigheder udveksler 
jævnligt viden, oplysninger og erfaringer 
med hinanden i EU Authorities Group og
kontrollerer gennemførelsen og 
håndhævelsen af relevant national 
lovgivning og EU-lovgivning med 
industrien, andre interesseparter og 
Kommissionen, idet der tages højde for 
industrien, andre interesseparter og 
Kommissionens synspunkter, med henblik 
på at styrke håndhævelsen og 
gennemførelsen af de højeste standarder i 
hele EU.

Or. en
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der bør fastsættes klare prioriteter og 
procedurer for udarbejdelse og ajourføring 
af retningslinjer med sigte på at identificere 
og fremme gennemførelsen af bedste 
praksis inden for de i stk. 2 omhandlede 
områder.

3. De kompetente myndigheder i 
samarbejde med industrien bør fastsætte
klare prioriteter og procedurer for 
udarbejdelse og ajourføring af 
retningslinjer med sigte på at identificere 
og fremme gennemførelsen af bedste 
praksis inden for de i stk. 2 omhandlede 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fremmer et højt 
sikkerhedsniveau for offshore olie- og 
gasaktiviteter internationalt i de relevante 
globale og regionale fora, herunder også 
dem vedrørende havområderne i Arktis.

3. Kommissionen fremmer et højt 
sikkerhedsniveau for offshore olie- og 
gasaktiviteter internationalt i de relevante 
globale og regionale fora, navnlig også 
dem vedrørende havområderne i Arktis.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kan iværksættes for at begrænse en 
begyndende større ulykke på anlægget 
eller i den af medlemsstaten fastlagte 
forbudszone rundt om anlægget eller ved et

a) forhindre eskalering eller begrænse 
følgerne af en ulykke i forbindelse med 
offshore olie- og gasaktiviteter inden for 
en af medlemsstaten fastlagte forbudszone 
rundt om anlægget, ved et undersøisk
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undersøisk brøndhoved brøndhoved eller rørledning

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatøren tester regelmæssigt 
effektiviteten af de interne 
beredskabsplaner.

Operatøren tester årligt de interne 
beredskabsplaner for at påvise 
effektiviteten af deres beredskabsindsats 
og -kapacitet for at garantere et højt 
sikkerheds- og ydelsesniveau med hensyn 
til evakuering, indeslutning og kontrol, 
genopretning, rengøring og bortskaffelse.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder eksterne 
beredskabsplaner, som dækker alle 
offshore olie- og gasanlæg og alle områder 
under deres jurisdiktion, som kan tænkes at 
blive berørt.

1. Medlemsstaterne udarbejder eksterne 
beredskabsplaner, som dækker alle 
offshore olie- og gasanlæg eller tilsluttet 
infrastruktur og alle områder under deres 
jurisdiktion, som kan tænkes at blive 
berørt. De eksterne beredskabsplaner skal 
præcisere operatørernes rolle i 
forbindelse med det eksterne beredskab og 
operatørernes andel af omkostningerne til 
det eksterne beredskab.

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udarbejdelsen af de eksterne 
beredskabsplaner foregår i et samarbejde 
med de relevante operatører og 
rettighedshavere, hvis det er relevant, og 
planerne afstemmes med de interne 
beredskabsplaner for de anlæg, som er 
placeret eller planlægges placeret i det 
berørte område. Der bør tages hensyn til 
alle ajourføringer af interne 
beredskabsplaner, som meddeles af en 
operatør.

2. Udarbejdelsen af de eksterne 
beredskabsplaner foregår i et samarbejde 
med de relevante operatører og 
rettighedshavere, hvis det er relevant, og 
planerne afstemmes med de interne 
beredskabsplaner for de eksisterende eller 
planlagte anlæg eller tilsluttet 
infrastruktur i det berørte område. Der bør 
tages hensyn til alle ajourføringer af 
interne beredskabsplaner, som meddeles af 
en operatør.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eksterne beredskabsplaner udarbejdes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag I og V og stilles til rådighed for 
Kommissionen og i givet fald for 
offentligheden.

3. Eksterne beredskabsplaner udarbejdes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag V og stilles til rådighed for 
Kommissionen, EMSA og i givet fald for 
offentligheden. De procedurer, der er 
vedtaget for information til 
offentligheden, er fastlagt i bilag II til 
direktiv 2003/35/EF. Medlemsstater med 
offshore olie- og gasaktiviteter under 
deres jurisdiktion sørger for, når de stiller 
deres eksterne beredskabsplaner til 
rådighed, at de offentliggjorte oplysninger 
ikke udgør en risiko for sikkerheden og 
beskyttelsen af offshore olie- og gasanlæg 
og deres drift.

Or. en
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne fører en ajourført 
fortegnelse over beredskabsressourcer, der 
er disponible inden for deres jurisdiktion
hos både offentlige og private enheder. 
Oplysningerne stilles til rådighed for andre 
medlemsstater og på gensidig basis for 
nabotredjelande samt for Kommissionen.

6. Medlemsstaterne fører en ajourført 
fortegnelse over beredskabsressourcer, der 
er disponible inden for deres jurisdiktion 
hos både offentlige og private enheder. 
Oplysningerne stilles til rådighed for andre 
medlemsstater, EMSA og på gensidig basis 
for nabotredjelande samt for 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af en ulykke træffer de 
relevante myndigheder i samarbejde med 
den pågældende operatør alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre en 
eskalering af ulykken og afbøde dens 
virkninger.

2. I tilfælde af en ulykke træffer
operatørerne i samarbejde med de 
relevante myndigheder alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre en 
eskalering af ulykken og afbøde dens 
virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det er forudsigeligt, at der vil være 
grænseoverskridende virkninger i 

1. Hvis det er forudsigeligt, at der vil være 
grænseoverskridende virkninger i 
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forbindelse med offshore olie- og 
gasulykker, stiller medlemsstaterne 
oplysninger til rådighed for Kommissionen 
og potentielt berørte medlemsstater eller 
tredjelande på gensidig basis og tager 
hensyn til de identificerede risici ved 
udarbejdelsen af den eksterne 
beredskabsplan. De pågældende 
medlemsstater samordner deres 
beredskabsplaner for at lette en fælles 
beredskabsindsats i forbindelse med en 
ulykke.

forbindelse med offshore olie- og 
gasulykker, stiller medlemsstaterne 
oplysninger til rådighed for Kommissionen
EMSA og potentielt berørte medlemsstater 
eller tredjelande på gensidig basis og tager 
hensyn til de identificerede risici ved 
udarbejdelsen af den eksterne 
beredskabsplan. De pågældende 
medlemsstater samordner deres 
beredskabsplaner for at lette en fælles 
beredskabsindsats i forbindelse med en 
ulykke.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tester regelmæssigt 
deres evne til at gennemføre en effektiv 
indsats i samarbejde med potentielt berørte 
medlemsstater, relevante EU-organer eller 
tredjelande. Kommissionen kan yde et 
bidrag ved øvelser, som har til formål at 
teste beredskabsmekanismer på tværs af 
grænserne eller på EU-plan.

3. Medlemsstaterne tester regelmæssigt 
deres evne til at gennemføre en effektiv 
indsats i samarbejde med potentielt berørte 
medlemsstater, relevante EU-organer eller 
tredjelande. EMSA iværksætter øvelser, 
som har til formål at teste 
beredskabsmekanismer på tværs af 
grænserne eller på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 i denne 
forordning med henblik på at tilpasse 

udgår
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kravene til den seneste udvikling af 
relevante teknologier og procedurer i 
bilag I-VI.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan også vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 35 i denne forordning med 
henblik på at præcisere anvendelsen af 
forordningens krav for så vidt angår:

2. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
35 i denne forordning med henblik på at 
præcisere anvendelsen af forordningens 
krav for så vidt angår:

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) krav vedrørende verifikation foretaget 
af en uafhængig tredjepart, jf. bilag II, 
del 5, litra d), og krav til kompetente 
myndigheders arbejde og organisation, jf. 
bilag III

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) krav vedrørende nødberedskab og 
beredskabsindsats som anført i bilag V

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af direktiv 2008/99/EF om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet

I direktiv 2008/99/EF foretages følgende 
ændringer:
(1) I artikel 1, stk. 3, tilføjes følgende 
litra:
"j) en større olieforureningsulykke"
(2) I bilag A, indsættes følgende led:
"- Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv XX/XX/EU om sikkerheden i 
forbindelse med offshore olie- og 
gasprospektering, -efterforskning og -
produktion"

Or. en
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 37 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beretning og undersøgelse
37b. Senest tre år efter afslutning af 
overgangsperioden som defineret i artikel 
3 vurderer Kommissionen, under 
hensynstagen til de kompetente 
myndigheders bestræbelser og erfaringer 
og i tæt samarbejde med EU Authorities 
Group, erfaringen med gennemførelsen af 
dette direktiv.
Kommissionen forelægger denne 
beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet. Rapporten omfatter relevante 
forslag om tilpasning af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 38 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis den kompetente myndighed 
identificerer eksisterende anlæg, som 
udgør lavere risici, kan disse underlægges 
længere overgangsperioder, som meddeles 
Kommissionen af den relevante 
myndighed

Or. en
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i 
kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den [18 måneder fra datoen for
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende]. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

1. Denne forordning træder i kraft på 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i 
enhver medlemsstat.

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39a. Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 39 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39b. Dette direktiv er rettet mod 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sørge for: 1. Medlemsstaterne skal sørge for de 
godkendelser, der er defineret i henhold 
til artikel 5, stk. 2:

a) at offentligheden informeres ved 
offentlige opslag eller andre egnede midler 
såsom elektroniske medier, hvor det er 
muligt, om ansøgninger, der indgives til 
medlemsstaterne, og at de relevante 
oplysninger om sådanne forslag stilles til 
rådighed for offentligheden, herunder bl.a. 
oplysninger om retten til at deltage i 
beslutningsprocessen og om, hvem 

a) at offentligheden informeres ved 
offentlige opslag eller andre egnede midler 
såsom elektroniske medier, hvor det er 
muligt, om ansøgninger om godkendelser, 
og at de relevante oplysninger om sådanne 
forslag stilles til rådighed for 
offentligheden, herunder bl.a. oplysninger 
om retten til at deltage i 
beslutningsprocessen og om, hvem 
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kommentarer og spørgsmål kan rettes til kommentarer og spørgsmål kan rettes til
b) at offentligheden kan fremkomme med 
kommentarer og synspunkter, mens alle 
muligheder stadig står åbne, og inden der 
træffes afgørelser om ansøgningerne

b) at offentligheden kan fremkomme med 
kommentarer og synspunkter i henhold til 
tidsfrister og procedurer, der fastsættes af 
medlemsstater eller kompetente 
myndigheder, og før godkendelserne 
tildeles

c) at der, når disse afgørelser træffes, tages 
behørigt hensyn til resultaterne af
offentlighedens deltagelse

c) at der, når disse godkendelser tildeles, 
tages behørigt hensyn til resultaterne af
den offentlige deltagelse

d) at medlemsstaten efter at have behandlet 
kommentarer og udtalelser fra 
offentligheden gør en rimelig indsats for at 
oplyse offentligheden om de afgørelser, der 
er truffet, og om de begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for disse 
afgørelser, herunder information om 
processen for offentlighedens deltagelse.

d) at medlemsstaten efter at have behandlet 
kommentarer og udtalelser fra 
offentligheden gør en rimelig indsats for at 
oplyse offentligheden om de afgørelser, der 
er truffet, og om de begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for disse 
afgørelser, herunder information om 
processen for offentlighedens deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag 2 – stk. 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) eftervisning af, at alle større farer er 
identificeret, at deres sandsynlighed og 
følger er vurderet, og at de iværksatte 
risikobegrænsende foranstaltninger er 
egnede i den forstand, at risikoen for 
mennesker og miljøet i forbindelse med en 
større fare-situation nedbringes til et 
acceptabelt omfang

4) eftervisning af, at alle større farer er 
identificeret, at deres sandsynlighed og 
følger er vurderet, herunder hvilke 
grænser miljø-, vejr- og
havbundsforholdene sætter for sikker 
drift, og at de iværksatte 
risikobegrænsende foranstaltninger er 
egnede i den forstand, at risikoen for 
mennesker og miljøet i forbindelse med en 
større fare-situation nedbringes til et 
acceptabelt omfang, denne fremvisning 
omfatter en vurdering af hullet i 
beredskabet ved oliespild

Or. en
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag 2 – stk. 3 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) eftervisning af, at alle større farer er 
identificeret, at deres sandsynlighed og 
følger er vurderet, og at de iværksatte 
risikobegrænsende foranstaltninger er 
egnede i den forstand, at risikoen for 
mennesker og miljøet i forbindelse med en 
større fare-situation nedbringes til et 
acceptabelt omfang

5) eftervisning af, at alle større farer er 
identificeret, at deres sandsynlighed og 
følger er vurderet, herunder hvilke 
grænser miljø-, vejr- og
havbundsforholdene sætter for sikker 
drift, og at de iværksatte 
risikobegrænsende foranstaltninger er 
egnede i den forstand, at risikoen for 
mennesker og miljøet i forbindelse med en 
større fare-situation nedbringes til et 
acceptabelt omfang, denne fremvisning 
omfatter en vurdering af hullet i 
beredskabet ved oliespild

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kræve at operatørerne og/eller 
anlægsejerne i relevante tilfælde godtgør 
den kompetente myndighed dennes 
udgifter til varetagelse sine opgaver i 
medfør af denne forordning

kræve at operatørerne og/eller
anlægsejerne i relevante tilfælde godtgør 
den kompetente myndighed for tjenester 
(f.eks. kontrollørers besøg), der leveres for 
gebyrer eller satser, som beregnes på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
passende kriterier

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den 20. april 2010 dræbte eksplosionen på Deepwater Horizon 11 mænd, der arbejdede på 
platformen, og forårsagede et olieudslip på ca. 4,9 mio. tønder (780 000 m³) råolie. Det tog tre 
måneder, før brønden var afgrænset, og to måneder mere, før aflastningsbrønden var 
færdiggjort og brønden blevet erklæret for "helt død". Amerikanske undersøgelser 
konkluderede, at "katastrofen nærmest var det uundgåelige resultat af industrien og 
regeringens efterladenhed og manglende opmærksomhed på sikkerhed. ... Eftersom 
boringerne trækker ind i stadig dybere og mere risikobetonede farvande, hvor mere af 
Amerikas olie findes, er det kun systemiske reformer fra både regeringen og industriens side, 
der kan forhindre tilsvarende katastrofer i fremtiden." (William K. Reilly, medformand for Oil 
Spill Commission, Landmark Report).

Ulykken har også givet anledning til en gennemgang af EU's politikker: Kommission 
iværksatte omgående en vurdering af sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og 
gasaktiviteter i europæiske farvande. Den konkluderede, at der var behov for yderligere 
foranstaltninger for at sikre den udbredelse af bedste praksis, som allerede findes i nogle 
medlemsstaters tilsynsordninger, over hele EU ved hjælp af tydelige og moderne rammer på 
EU-plan.

Kommissionens forslag til en forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og 
gasprospektering, -efterforskning og -produktion, som blev fremlagt for Parlamentet i oktober 
2011, fokuserer på konkrete foranstaltninger, som skal imødegå de generelle skævheder og 
fragmenteringen blandt medlemsstaternes praksisser og lovgivning på området for offshore 
olie- og gasaktiviteter.

Formålet med forslaget er at reagere på de øgede risici ved at sikre, at industrien i hele 
Unionen benytter bedste praksisser til begrænsning af risiciene for større farer ved at styrke 
Unionens beredskab og indsatsevne og ved at præcisere det eksisterende retsgrundlag med 
hensyn til beredskab og indsatsevne.

Ordføreren udleder følgende hovedspørgsmål:

Retlig form

Mens en forordning har den fordel, at den kan anvendes direkte og dermed skabe lige vilkår, 
er der blevet rejst spørgsmål om den betydelige tilbagekaldelse og de ændringer af den 
eksisterende, tilsvarende nationale lovgivning og vejledning, som dette kan medføre. En 
sådan revidering ville medføre, at begrænsede ressourcer ville blive ledt væk fra 
sikkerhedsvurderinger og inspektioner på området. Ordføreren mener i denne forbindelse, at 
det er bedre at ændre den retlige form og fokusere indsatsen på at etablere en solid 
lovgivningsramme inden for et direktiv.

Myndighedernes uafhængighed

"Regeringen skal etablere et uafhængigt agentur, der er ansvarligt for at regulere alle aspekter 
af sikkerhed ved havboring, for derigennem at gøre USA internationalt førende på området... 
Det er kun et reelt uafhængigt, føderalt sikkerhedsagentur, der er helt adskilt fra 
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leasingpraktisser og -politikker, der kan skabe sikkerhed for, at lovgiverne ikke bliver holdt 
fangen af industrien." (Bob Graham, medformand for Oil Spill Commission, Landmark 
Report)

En af de vigtigste erfaringer fra Macondo-ulykkerne er, hvor afgørende det er at sikre, at de 
myndigheder, der er ansvarlige for at vurdere aktiviteters sikkerheds- og miljømæssige risici, 
er uafhængige af dem, der står for at udstede boretilladelser.

Inddragelse af Den Europæiske Unions myndighedsgruppe for offshore olie- og gasaktiviteter 
(EU Authorities Group) og EMSA

På grundlag af Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om håndtering af 
sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore (Ford-rapporten) mener 
ordføreren, at samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør 
styrkes. EU Authorities Group, som blev oprettet for nylig, bør "udnyttes" fuldt ud. Den er det
ideelle forum for udveksling af erfaringer og ekspertise inden for forebyggelse af og reaktion 
på større uheld, og den skal også spille en rolle i forbindelse med gennemførelsen og 
håndhævelsen af den relevante nationale lovgivning og EU's lovgivningsramme.

Der skal også tages højde for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds (EMSA) 
udvidede mandat: Det er nødvendigt at inddrage EMSA i forbindelse med beredskab og 
indsats, hvis det er forudsigeligt, at der vil være grænseoverskridende virkninger i forbindelse 
med offshore olie- og gasaktiviteter. Detaljer om medlemsstaters beredskabsplaner og -
ressourcer bør være tilgængelige for EMSA, og EMSA bør iværksætte regelmæssige øvelser, 
som tester beredskabsmekanismer på tværs af grænserne.

Verifikation foretaget af tredjepart

Parlamentet insisterede også tydeligt på verifikation foretaget af tredjepart. Ordføreren er 
opmærksom på etableret praksis inden for industrien for uafhængig verifikation og mener, at 
dette spørgsmål helt sikkert fortjener yderligere opmærksomhed.

EU-standarder for globale aktiviteter

Selv om der er håndhævelsesproblemer, er der tilsyneladende en forventning om, at 
virksomheder i EU opererer globalt i overensstemmelse med EU's sikkerhedsstandarder. Ikke 
alene skal disse høj standarder fremmes på internationalt plan i de relevante globale og 
regionale fora, men mekanismer, der skal sikre, at de anvendes, bør ligeledes undersøges 
nærmere.


