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KORT BEGRUNDELSE

Den foreslåede forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og 
gasprospektering, -efterforskning og -produktion 2011/309 (COD) er et meget vigtigt stykke 
lovgivning, en unik mulighed for EU til at håndtere alvorlige mangler og først og fremmest 
skabe en ægte EU-sikkerhedskultur. Ordføreren for udtalelsen støtter nødvendigheden af en 
forordning, da retsgrundlaget herfor vil garantere en ensartet, hurtig og direkte gennemførelse 
i hele Europa. Ved at sikre fælles spilleregler og begrænse mulighederne for 
nationale/regionale fortolkninger kan forordningens ønskede målsætning faktisk nås og i 
sidste ende gavne industrien, nationale forvaltninger og EU's borgere. Ordføreren er ikke 
desto mindre overbevist om, at der bør iværksættes en mere omfattende reform af og 
strammere bestemmelser for risikobehæftede aktiviteter. Med hensyn til valget af politisk 
løsningsmodel bør der indføres en mere institutionaliseret fremgangsmåde, der fører til en 
øget europæisk rolle i overvågningen af offshore olie- og gasaktiviteter (politisk 
løsningsmodel 3) fortrinsvis gennem Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA).
I denne henseende bør agenturets rolle ikke kun begrænses til beredskabsindsats. Europa bør 
tværtimod drage fordel af EMSA's erfaringer med forebyggelse af olieudslip (inspektioner, 
afsløring, undersøgelser og undervisning) og med overvågning af, hvorvidt EU's regler 
anvendes på behørig vis. Ordføreren for udtalelsen anmoder i mere generelle vendinger 
Europa-Parlamentet som medansvarlig for lovgivningen om at rebalancere teksten, hvad 
angår kystsamfund, arbejdstagere og betænkeligheder med hensyn til miljøet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
fastsætter mål om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten og 
bestemmer, at alle EU-foranstaltninger skal 
understøttes med et højt 
beskyttelsesniveau, som bygger på 
forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats og en forsigtig og 
rationel udnyttelse af naturressourcerne.

(1) Artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
fastsætter mål om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten og 
bestemmer, at alle EU-foranstaltninger skal 
understøttes med et højt 
beskyttelsesniveau, som bygger på 
forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats og en forsigtig og 
rationel udnyttelse af naturressourcerne. I 
henhold til artikel 191, stk. 2, skal 
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princippet om, at forureneren betaler, 
respekteres i forbindelse med det fulde 
erstatningsansvar ved skader som følge af 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Målet med denne forordning er at 
mindske hyppigheden af større uheld i 
forbindelse med offshore olie- og 
gasaktiviteter, at begrænse deres følger og 
derved give havmiljøet og kystsamfundene 
en bedre beskyttelse mod forurening, at 
fastlægge mindstekrav til sikker offshore 
olie- og gasprospektering, -efterforskning 
og -produktion, at begrænse eventuelle 
afbrydelser af Unionens egen 
energiproduktion og at forbedre 
beredskabsmekanismerne i tilfælde af en 
ulykke.

(2) Målet med denne forordning er at 
forebygge og mindske hyppigheden af 
større uheld i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter, at begrænse deres 
følger og derved give havmiljøet og 
kystsamfundene en bedre beskyttelse mod 
forurening, at fastlægge mindstekrav til 
sikker offshore olie- og gasprospektering, -
efterforskning og -produktion, at begrænse 
eventuelle afbrydelser af Unionens egen 
energiproduktion og at forbedre 
beredskabsmekanismerne i tilfælde af en 
ulykke.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nuværende fragmenterede 
lovrammer, som finder anvendelse på 
sikkerheden af offshore-aktiviteter i 
Europa, og industriens aktuelle praksis på 
sikkerhedsområdet giver ikke en 
tilstrækkelig garanti for, at risiciene som 
følge af offshore-ulykker mindskes mest 
muligt i hele Unionen, eller for at den mest 
effektive beredskabsindsats gennemføres 
rettidigt, hvis der sker en ulykke i EU-
farvande. Under de nuværende
ansvarsordninger er det ikke sikkert, at den 

(8) De nuværende fragmenterede 
lovrammer, som finder anvendelse på 
sikkerheden af offshore-aktiviteter i 
Europa, og industriens aktuelle praksis på 
sikkerhedsområdet giver ikke en 
tilstrækkelig garanti for, at risiciene som 
følge af offshore-ulykker mindskes mest 
muligt i hele Unionen, eller for at den mest 
effektive beredskabsindsats gennemføres 
rettidigt, hvis der sker en ulykke i EU-
farvande. Det bør sikres, at den ansvarlige 
part under de nuværende ansvarsordninger 
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ansvarlige part klart kan identificeres,
og/eller vedkommende er måske ikke i 
stand til eller ansvarlig for at betale alle 
omkostninger i forbindelse med den skade, 
der er forvoldt.

klart bør kunne identificeres, inden 
aktiviteterne påbegyndes, og bør være i 
stand til at betale alle omkostninger i 
forbindelse med den skade, der er forvoldt, 
eventuelt via gensidige 
erstatningsordninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er behov for at præcisere, at 
indehavere af tilladelser til offshore-
aktiviteter i medfør af direktiv 94/22/EF 
også potentielt er ansvarlige "operatører"
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og afhjælpning af 
miljøskader, og at de ikke må overdrage 
deres forpligtelser i denne henseende til 
tredjeparter, som de har kontraheret med.

(10) Der er behov for at præcisere, at 
indehaveren af en tilladelse til offshore-
aktiviteter i medfør af direktiv 94/22/EF 
også er den ansvarlige "operatør" i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader, og at denne
ikke må overdrage sine forpligtelser i 
denne henseende til tredjeparter, som den
har kontraheret med.

Med hensyn til andre former for 
erstatningsansvar bør det utvetydigt 
fastslås, hvem de ansvarlige parter bør 
være, inden offshore-aktiviteterne 
påbegyndes.

Ændringsforslag 5

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 

(48) Medlemsstaterne bør sikre, at 
operatører under deres jurisdiktion 
demonstrerer deres evne til at betale for 
følgevirkningerne af de skader, der 
forvoldes af deres aktiviteter, gennem 
ydelse af finansiel sikkerhed, og bør 
beslutte, hvilke instrumenter (såsom 
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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. 

fonde, bankgarantier, forsikring og/eller 
gensidig fordeling af beskyttelse mod 
risici) der er passende til dette formål. 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 robust 
erstatningsansvarsordning i forbindelse 
med skader som følge af offshore olie- og 
gasaktiviteter, og af krav til den finansielle 
kapacitet, herunder forbedring af 
tilgængeligheden af finansielle 
sikkerhedsinstrumenter og -ordninger. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 
koncessionsområdet, det aktuelle stade for 
efterforsknings- og produktionsaktiviteter 
og ansøgerens finansielle formåen, 
herunder alle finansielle 
sikkerhedsstillelser, og ansøgerens formåen 
til at dække alle potentielle 
erstatningsansvar, som kan opstå i 
forbindelse med de pågældende offshore 
olie- og gasaktiviteter, herunder navnlig 
erstatningsansvar for skader på miljøet. 
Der skal ligeledes tages højde for uheld 
eller hændelser, hvor det er godtgjort, at 
ansøgeren var ansvarlig eller har udvist 
forsømmelig adfærd, herunder for så vidt 
angår gennemsigtigheden og 
effektiviteten af eventuelle 
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beredskabsforanstaltninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansøgeren dokumenterer, at han har 
stillet tilstrækkelig finansiel sikkerhed til 
rådighed til at dække alle 
erstatningsansvar, som kan opstå i 
forbindelse med den pågældendes 
offshore olie- og gasaktiviteter, herunder 
navnlig erstatningsansvar for skader på 
miljøet. Den finansielle sikkerhedsstillelse 
skal være gyldig og effektiv, inden 
boreaktiviteterne påbegyndes.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at den 
tilladelsesudstedende myndighed ikke 
giver tilladelse, medmindre den 
anerkender, at ansøgeren har godtgjort, at 
der er eller vil blive truffet passende 
foranstaltninger i form af finansiel 
sikkerhed på grundlag af ordninger, der 
fastsættes af medlemsstaterne til dækning 
af erstatningsansvar, som kan opstå i 
forbindelse med de pågældende offshore 
olie- og gasaktiviteter, herunder navnlig 
erstatningsansvar for skader på miljøet.
Den finansielle sikkerhedsstillelse skal 
være gyldig og effektiv, inden 
boreaktiviteterne påbegyndes.
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Ændringsforslag 9

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.

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. De 
tilladelsesudstedende myndigheder sikrer, 
at de finansielle dispositioner for 
erstatningsansvar i henhold til stk. 2a står 
i rimeligt forhold til disse risici, farer og 
alle andre relevante oplysninger 
vedrørende det pågældende område og 
stadet for aktiviteter.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal tilskynde til og 
fremme etableringen af bæredygtige 
finansielle sikkerhedsprodukter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen forelægger senest [et 
år efter vedtagelse af forordningen] 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
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om tilgængeligheden af finansielle 
sikkerhedsprodukter og forslag til 
ordninger til fremme af finansiel 
sikkerhed i henhold til stk. 2a.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Enheder, der ansøger om tilladelse til 
offshore olie- og gasaktiviteter, skal 
fremlægge fuld dokumentation for deres 
tekniske og finansielle kapacitet 
vedrørende det pågældende område og det 
aktuelle stade for efterforsknings- og 
produktionsaktiviteter samt offentliggøre 
sådanne beviser.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Der bør lægges særlig vægt på 
økologisk følsomme hav- og kystmiljøer, 
navnlig økosystemer, der spiller en vigtig 
rolle i afbødningen af og tilpasningen til 
klimaændringerne, såsom salt- og 
havgræsenge, og beskyttede havområder, 
såsom særlige bevaringsområder i 
henhold til habitatdirektivet, særlige 
beskyttede områder i henhold til 
fugledirektivet og beskyttede havområder 
som aftalt af Fællesskabet eller de 
pågældende medlemsstater inden for 
rammerne af internationale eller 
regionale aftaler, som de er part i.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettighedshaveren er ansvarlig for 
forebyggelse og afhjælpning af skader på 
miljøet, jf. direktiv 2004/35/EF, der 
forårsages af offshore olie- og 
gasaktiviteter, som udføres af 
rettighedshaveren eller enhver enhed, der 
deltager i offshore olie- og gasaktiviteterne 
på grundlag af en kontrakt med 
rettighedshaveren. 
Godkendelsesproceduren for aktiviteter i 
henhold til denne forordning indskrænker
ikke rettighedshaverens erstatningsansvar. 

Rettighedshaveren er ansvarlig for 
forebyggelse og afhjælpning af skader på 
miljøet, jf. direktiv 2004/35/EF, der 
forårsages af offshore olie- og 
gasaktiviteter, som udføres af 
rettighedshaveren eller enhver enhed, der 
deltager i offshore olie- og gasaktiviteterne 
på grundlag af en kontrakt med 
rettighedshaveren. 
Godkendelsesproceduren for aktiviteter i 
henhold til denne forordning sikrer, at
rettighedshaverne garanterer deres 
formåen til at dække eventuelt
erstatningsansvar.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rettighedshaveren er ansvarlig for 
forebyggelse og afhjælpning af skader på 
miljøet, jf. direktiv 2004/35/EF, der 
forårsages af offshore olie- og 
gasaktiviteter, som udføres af 
rettighedshaveren eller enhver enhed, der 
deltager i offshore olie- og gasaktiviteterne 
på grundlag af en kontrakt med 
rettighedshaveren. 
Godkendelsesproceduren for aktiviteter i 
henhold til denne forordning indskrænker 
ikke rettighedshaverens erstatningsansvar.

1. Rettighedshaveren er ansvarlig for 
forebyggelse og afhjælpning af skader på 
miljøet, jf. direktiv 2004/35/EF og anses 
for at være operatør som defineret i dette 
direktiv, og som forårsages af offshore 
olie- og gasaktiviteter, som udføres af 
rettighedshaveren eller enhver operatør, 
der deltager i offshore olie- og 
gasaktiviteterne på grundlag af en kontrakt 
med rettighedshaveren. 
Godkendelsesproceduren for aktiviteter i 
henhold til denne forordning indskrænker 
ikke rettighedshaverens erstatningsansvar.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Agenturets kontrol af sikkerheden i 
forbindelse med offshore-aktiviteter

1. Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed (EMSA), herefter 
benævnt ”agenturet”, yder Kommissionen 
og medlemsstaterne teknisk og 
videnskabelig støtte for at sikre 
risikominimering og behørig anvendelse 
af EU-lovgivningen på området for 
offshore olie- og gassikkerhed.
2. Agenturet kontrollerer godkendelser 
givet i henhold til denne forordning, 
kontrollerer de kompetente myndigheder 
og fører tilsyn med inspektioner samt 
medlemsstaternes beredskab i tilfælde af 
ulykker.
3. Agenturet har desuden ansvar for at:
i) hjælpe medlemsstaterne og 
Kommissionen med at påvise og føre 
tilsyn med omfanget af miljøpåvirkningen 
af olieudslip og sikkerhedsrisiciene ved 
anlæg eller skibe, der er aktive i det 
pågældende område
ii) hjælpe medlemsstaterne med 
forberedelsen og gennemførelsen af 
beredskabsplaner efter en større ulykke, 
navnlig når der er grænseoverskridende 
virkninger, herunder i tilfælde af 
grænseoverskridende virkninger uden for 
EU-farvande.
iii) hjælpe medlemsstaterne med 
afhjælpnings- og rensningsbestræbelser 
og koordinere et grænseoverskridende 
katastrofeberedskab efter store ulykker, 
herunder i tilfælde af 
grænseoverskridende påvirkninger ud 
over EU's farvande
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iiii) hjælpe medlemsstaterne under 
undersøgelser af ulykker på offshore olie-
og gasanlæg, herunder screening af 
afhjælpende foranstaltninger.
Agenturet fremmer et højt 
sikkerhedsniveau og bedste praksis for 
offshore olie- og gasaktiviteter 
internationalt i de relevante regionale og 
globale fora.

Ændringsforslag 17

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, og godtgøre, at der er taget hensyn 
til arbejdstagerrepræsentanternes og 
miljøgruppernes synspunkter.

Ændringsforslag 18

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 
produktionsanlæg skal omfatte de nærmere 
oplysninger, der er anført i bilag II, del 2 
og 5, og godtgøre, at der er taget hensyn 
til arbejdstagerrepræsentanternes og 
miljøgruppernes synspunkter.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen, Unionens Offshore 
Authorities Forum og de kompetente 
myndigheder samarbejder med andre 
internationale fora og Unionens 
operatører for at tilskynde til anvendelse 
af de højeste sikkerheds- og 
miljøstandarder på verdensplan.

Begrundelse

Der er store håndhævelsesproblemer med hensyn til at give virksomheder i EU beføjelse til at 
operere globalt i overensstemmelse med EU-standarder, særlig da operatørerne skal 
overholde lovgivningen i det land eller den jurisdiktion, hvor de opererer. Operatørerne skal 
imidlertid sørge for, at de anvender anerkendt bedste praksis i alle deres aktiviteter og 
samtidig overholder lokal lovgivning, og dette skal overvåges nøje af Kommissionen og EU 
Offshore Authorities Forum.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatøren tester regelmæssigt
effektiviteten af de interne 
beredskabsplaner.

5. Operatøren gør de interne 
beredskabsplaner offentligt tilgængelige, 
herunder resultatet af effektivitetstest af 
beredskabskapacitet.

Ændringsforslag 21

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 I og V og stilles til rådighed for 
Kommissionen og i givet fald for 
offentligheden, idet der tages behørigt 
hensyn til databeskyttelse.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for industriens overtrædelse 
af denne forordning og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for industriens overtrædelse 
af denne forordning og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf for at undgå 
forvrængning af sanktionerne mellem 
regionerne. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 tilføjes følgende stykke:
“5a. "havvand": alle vandressourcer, der 
er omfattet af direktiv 2008/56/EF”

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Ændring af direktiv 2008/99/EF om 

strafferetlig beskyttelse af miljøet
1. I artikel 3 tilføjes følgende nr.: 
"ia) ”en større olieforureningsulykke"
2. I bilag A tilføjes følgende led: 
– Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning XX/XX/EU om sikkerheden i 
forbindelse med offshore olie- og 
gasprospektering, -efterforskning og -
produktion.”
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