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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at alle EU-tiltag på dette område i henhold til artikel 191 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal understøttes af et højt 
beskyttelsesniveau, bl.a. baseret på forsigtighedsprincippet;

1. understreger, at det fulde ansvar for skader forårsaget af efterforskning og udvinding af 
olie og gas skal pålægges efter princippet om, at forureneren betaler, som fastsat i artikel 
191, stk. 2 i TEUF;

2. mener, at der er en række alvorlige mangler ved den gældende lovgivning om miljøansvar, 
og minder om sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's foranstaltninger i forbindelse 
med olieudvinding og -efterforskning i Europa, hvori Parlamentet opfordrede 
Kommissionen til at overveje en revision af indholdet i og en udvidelse af 
anvendelsesområdet for den gældende EU-lovgivning (herunder miljøansvarsdirektivet, 
Seveso II-direktivet og bestemmelserne i Erika-pakken og den tredje 
søfartssikkerhedspakke) og/eller indføre nye retsforskrifter, som måtte være nødvendige 
for at tage højde for alle de risici, der er forbundet med udvinding offshore, samt stramme 
reglerne for ansvarspådragelse i tilfælde af olieuheld;

3. anmoder Kommissionen om at foretage en omfattende gennemgang af licenskravene i 
forbindelse med kulbrinteefterforskning og -udvinding offshore og i givet fald fremlægge 
forslag til harmoniserede minimumskrav på EU-plan;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at samarbejde med partnere og naboer om at 
indføre en særlig ordning for alle operationer i Arktis, der tager behørigt hensyn til 
bæredygtigheden af og behovet for aktiviteter offshore i et så sårbart og enestående miljø;

5. slår til lyd for, at der gennemføres konsekvensanalyser inden for rammerne af 
beredskabsplaner, hvor dette er muligt (f.eks. om brug af kemiske dispergeringsmidler 
som beredskabsforanstaltning);

6. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at foreslå en ændring af 
miljøansvarsdirektivet, så det kommer til at omfatte miljøskader, der påføres alle 
havområder som defineret i havstrategirammedirektivet (2008/56/EF);

7. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at udvide anvendelsesområdet for Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds mandat til ikke blot at omfatte fartøjer, men 
også offshoreanlæg;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage obligatoriske finansielle 
sikkerhedsbestemmelser i miljøansvarsdirektivet; bemærker i denne forbindelse, at 
Kommissionen er villig til at genoverveje muligheden for at indføre et krav om 
obligatorisk finansiel sikkerhed og til at undersøge, om de nuværende finansielle lofter er 
hensigtsmæssige;
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9. opfordrer Kommissionen til at vurdere spørgsmålet om ansvar i forbindelse med 
nedlukning af eksisterende boringsinfrastruktur og til, om nødvendigt ved hjælp af 
lovgivning, at præcisere operatørernes ansvar for at garantere sikker fjernelse af materiel 
og for eventuelle miljøskader forvoldt under nedlukningen eller fra en boreplads efter 
nedlukning;

10. opfordrer Kommissionen til at gennemgå den gældende lovgivning, i henhold til hvilken 
indehaverne af licenser til olieefterforskning offshore kan udleje anlæg til tredjeparter, 
således at ansvaret for person- og miljøskader som følge af uheld og katastrofer på 
olieboreplatforme offshore lettere kan fastslås i forbindelse med efterfølgende civile 
tvister;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage hensyn til de små og mellemstore 
operatørers særlige situation, når de gennemfører indgreb; opfordrer i denne forbindelse til 
at kræve af små og mellemstore operatører, at de har en ansvarsforsikring eller er 
medlemmer af en fond med fælles hæftelse.
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