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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I enlighet med artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), måste alla EU-åtgärder på detta område underbyggas med en hög 
skyddsnivå baserad bl.a. på försiktighetsprincipen.

1. Europaparlamentet betonar att fullt ersättningsansvar vid skador som orsakats av 
undersökning eller utvinning av olja och gas måste fastställas utifrån principen att 
förorenaren ska betala som fastställts i artikel 191.2 i EUF-fördraget.

2. Europaparlamentet anser att den nuvarande miljöansvarslagstiftningen har ett antal stora 
brister och erinrar därför om sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU-åtgärder när det 
gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa, i vilken parlamentet uppmanade 
kommissionen att överväga ändringar i den nuvarande EU-lagstiftningen och en 
utvidgning av dess tillämpningsområde (däribland direktivet om miljöansvar och 
Seveso II-direktivet, liksom åtgärderna i Erika-paketet och det tredje sjösäkerhetspaketet) 
och/eller att införa nödvändig ny lagstiftning, som gör att alla risker med utvinning till 
havs beaktas och att ansvarsreglerna vid oljeolyckor skärps.

3. Europaparlamentet ber kommissionen att genomföra en övergripande översyn av 
tillståndskraven för prospektering och utvinning av kolväten till havs och, om så är 
lämpligt, lägga fram förslag för harmoniserade minimikrav på EU-nivå.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med partnerskaps- och 
grannländer för att etablera en särskild ordning för verksamhet i Arktis, med speciell 
hänsyn till hållbarheten och behovet av den verksamhet som bedrivs till havs i en så 
känslig och unik miljö. 

5. Europaparlamentet förespråkar att man inom ramen för åtgärdsplaner för nödsituationer 
vid behov genomför miljökonsekvensbedömningar, t.ex. om användningen av kemiska 
lösningsmedel som en nödåtgärd.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå ändringar av direktivet 
om miljöansvar för att inkludera miljöskador på alla havsvatten enligt ramdirektivet om en 
marin strategi (direktiv 2008/56/EG).

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utvidga tillämpningsområdet 
för Europeiska byrån för sjösäkerhet till att inte bara omfatta fartyg utan också 
anläggningar till havs.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa obligatoriska bestämmelser om 
finansiella säkerheter i direktivet om miljöansvar. Parlamentet noterar i detta sammanhang 
kommissionens vilja att på nytt överväga möjligheten att införa ett krav på obligatorisk 
ekonomisk säkerhet och att undersöka om de nuvarande finansiella taken är tillräckliga.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att studera ansvarsfrågan i samband med
avveckling av befintlig infrastruktur för borrning och att klargöra, vid behov genom 
lagstiftning, vilket ansvar verksamhetsutövarna har för att garantera ett säkert 
omhändertagande liksom deras ansvar för eventuella miljöskador som uppstår i samband 
med sådan avveckling eller på en borrplats efter avvecklingen.

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

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, när de vidtar en åtgärd, ta hänsyn till 
små och medelstora verksamhetsutövares speciella situation. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att små och medelstora verksamhetsutövare ska vara skyldiga att ha en 
ansvarsförsäkring eller vara medlemmar i en gemensam skadeståndskassa.
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