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KORTFATTAD MOTIVERING

Den föreslagna förordningen om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas till havs (2011/0309 (COD)) är en mycket viktig 
rättsakt, en unik möjlighet för EU att ta itu med allvarliga brister, och framför allt att skapa en 
verklig säkerhetskultur i EU. Föredraganden håller med om att en förordning är lämplig, 
eftersom dess rättsliga grund kommer att garantera ett konsekvent, snabbt och direkt 
genomförande i hela EU. Genom att lika villkor säkerställs och utrymmet för 
nationella/regionala tolkningar minskas kan målet med förordningen uppfyllas på ett effektivt 
sätt, vilket i slutänden främjar industrin, de nationella förvaltningarna och EU-medborgarna.
Föredraganden är i alla fall övertygad om att man bör genomföra en mer omfattande reform 
och stränga bestämmelser för riskfylld verksamhet. När det gäller valet av politiskt alternativ 
bör detta följas av en mer institutionaliserad strategi, vilken resulterar i en stärkt 
europeisk roll i samband med tillsynen av olje- och gasverksamhet till havs (politiskt 
alternativ 3), företrädesvis genom Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa). I detta avseende bör 
inte byråns roll bara begränsas till akuta åtgärder. EU bör tvärtom dra nytta av Emsas 
erfarenheter av förebyggande åtgärder mot oljespill (miljörevisioner, detektering, inspektioner 
och utbildning) och av övervakning av att EU-bestämmelserna genomförs korrekt.
Föredraganden uppmanar i mer allmänna ordalag Europaparlamentet att i egenskap av 
medlagstiftare skapa en mer balanserad text för kustsamhällen, arbetstagare och miljöfrågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artikel 191 av FEUF fastställer målen 
som består i att bevara, skydda och 
förbättra kvaliteten på miljön och skapar 
ett åtagande för alla unionsåtgärder att 
understödjas av en hög grad av skydd 
baserat på försiktighetsprincipen och 
förebyggande åtgärder och att utnyttja 
naturresurserna varsamt och rationellt.

(1) Artikel 191 av FEUF fastställer målen 
som består i att bevara, skydda och 
förbättra kvaliteten på miljön och skapar 
ett åtagande för alla unionsåtgärder att 
understödjas av en hög grad av skydd 
baserat på försiktighetsprincipen och 
förebyggande åtgärder och att utnyttja 
naturresurserna varsamt och rationellt.
Enligt artikel 191.2 ska principen att 
förorenaren betalar respekteras i 
samband med full ansvarskyldighet för 



PE492.595v02-00 4/16 AD\913068SV.doc

SV

skador som orsakas av verksamhet inom 
ramen för denna förordning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Målet för denna förordning är att 
minska förekomsten av stora olyckor i 
samband med olje- och gasverksamhet till 
havs och att begränsa deras följder, och 
därigenom öka skyddet av den marina 
miljön och kustländernas ekonomier mot 
förorening liksom att fastställa 
minimivillkoren för säker prospektering, 
undersökning och utvinning av olja och gas 
till havs och att begränsa möjliga avbrott i 
unionens inhemska energiproduktion och 
förbättra beredskapsmekanismerna i 
händelse av en olycka.

(2) Målet för denna förordning är att 
förebygga och minska förekomsten av 
stora olyckor i samband med olje- och 
gasverksamhet till havs och att begränsa 
deras följder, och därigenom öka skyddet 
av den marina miljön och kustländernas 
ekonomier mot förorening liksom att 
fastställa minimivillkoren för säker 
prospektering, undersökning och utvinning 
av olja och gas till havs och att begränsa 
möjliga avbrott i unionens inhemska 
energiproduktion och förbättra 
beredskapsmekanismerna i händelse av en 
olycka.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga 
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger 
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen går det inte
alltid att peka ut den ansvariga parten
och/eller denna kan inte, eller är inte 
skyldig att, betala för alla kostnader för att 

(8) Det befintliga fragmenterade rättsliga 
ramverket som gäller säkerheten vid 
offshore-verksamheter i Europa och 
industrins nuvarande säkerhetsagerande ger
inte tillfredsställande försäkran om att 
riskerna med offshore-olyckor minimeras 
inom unionen och, i händelse av att en 
olycka inträffar i unionens farvatten, att en 
så effektiv hantering som möjligt skulle 
sättas in i rätt tid. Det bör säkerställas att 
det inom de befintliga 
ansvarsskyldighetssystemen alltid bör gå
att peka ut den ansvariga parten innan 
verksamheten inleds och att denna bör 



AD\913068SV.doc 5/16 PE492.595v02-00

SV

åtgärda skadan som den har orsakat. kunna betala för alla kostnader för att 
åtgärda skadan som verksamheten har 
orsakat, eventuellt via ömsesidiga 
ersättningssystem.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett behov av att klargöra att 
alla innehavare av tillstånd för offshore-
verksamhet enligt direktiv 94/22/EG även 
potentiellt sett är ansvarskyldiga "aktörer"
i enlighet med innebörden av det 
Europeiska parlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar gällande förebyggande och 
åtgärdande av miljöskador, och är inte 
berättigade att delegera sitt ansvar i detta 
hänseende till tredje part som de anlitar.

(10) Det finns ett behov av att klargöra att 
innehavaren av ett tillstånd för verksamhet 
till havs enligt direktiv 94/22/EG även är 
den ansvarige verksamhetsutövaren i den 
mening som avses i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 
april 2004 om miljöansvar för att 
förebygga och avhjälpa miljöskador, och 
att denne verksamhetsutövare inte har rätt
att delegera sitt ansvar i detta hänseende till 
tredje part som han eller hon anlitar.

När det gäller annan ansvarsskyldighet 
bör de ansvariga parterna fastställas på 
ett otvetydigt sätt innan verksamheten till 
havs inleds.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Eftersom inga befintliga ekonomiska 
säkerhetsinstrument, inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
tillräckligt stabilt 
skadeståndsansvarssystem för skador i 
förbindelse med olje- och gasverksamhet 

(48) Medlemsstaterna bör se till att 
operatörer som verkar inom deras 
jurisdiktion visar sin förmåga att betala 
för konsekvenserna av de skador som 
deras verksamhet orsakar, genom att 
tillhandahålla ekonomisk säkerhet, och 
bör även besluta vilka instrument (t.ex. 
fonder, bankgarantier, försäkringar 
och/eller risksammanslagning) som är 
lämpliga för detta ändamål. Eftersom inga 
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till havs, krav på ekonomisk förmåga, 
vilket inbegriper tillgängligheten av
lämpliga ekonomiska säkerhetsinstrument 
eller andra arrangemang.

befintliga ekonomiska säkerhetsinstrument, 
inbegripet 
risksammanslagningsarrangemang, kan 
hantera alla möjliga följder av extrema 
olyckor, bör kommissionen fortskrida med 
ytterligare analys och undersökning av 
lämpliga åtgärder för att säkerställa ett 
stabilt skadeståndsansvarssystem för 
skador i förbindelse med olje- och 
gasverksamhet till havs samt krav på 
ekonomisk förmåga, vilket inbegriper 
förbättrad tillgång till ekonomiska 
säkerhetsinstrument och arrangemang.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
området och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka skadeståndsansvar 
som möjligen kan uppstå som en följd av 
de aktuella olje- och gasverksamheterna till 
havs, i synnerhet skadeståndsansvar för 
skador på miljön.

2. I synnerhet ska, vid bedömningen av den 
tekniska och ekonomiska förmågan hos de 
enheter som ansöker om tillstånd för olje-
och gasverksamhet till havs, vederbörlig 
hänsyn tas till risken, farorna och all annan 
relevant information avseende det berörda 
licensområdet och det aktuella stadiet för 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter och även till den 
sökandes ekonomiska förmåga, 
inbegripande eventuell ekonomisk säkerhet 
och förmåga att täcka allt 
skadeståndsansvar som möjligen kan 
uppstå som en följd av de aktuella olje- och 
gasverksamheterna till havs, i synnerhet 
skadeståndsansvar för skador på miljön.
Hänsyn ska även tas till olyckor och 
incidenter där det konstaterats att 
sökanden varit ansvarsskyldig eller agerat 
vårdslöst, bland annat till transparensen 
och effektiviteten i eventuella 
krishanteringsåtgärder.
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Ändringsförslag 7

Proposal for a regulation
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. Sökanden ska lämna in handlingar 
som styrker tillräcklig ekonomisk säkerhet 
för att hantera all ansvarsskyldighet som 
uppkommer från sökandens olje- och 
gasverksamhet till havs, särskilt 
ansvarsskyldighet för miljöskador. Den 
ekonomiska säkerheten ska vara giltig 
och i kraft innan borrningsverksamheten 
inleds.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
licensmyndigheten beviljar tillstånd 
endast om den anser att sökanden har 
lämnat in handlingar som styrker att 
tillräcklig ekonomisk säkerhet har getts 
eller kommer att ges, på grundval av 
åtgärder som medlemsstaterna ska besluta 
om, för att hantera den ansvarsskyldighet 
som uppkommer från sökandens olje- och 
gasverksamhet till havs, särskilt 
ansvarsskyldighet för miljöskador. Den 
ekonomiska säkerheten ska vara giltig 
och i kraft innan borrningsverksamheten 
inleds.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, vid bedömning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de 
enheter som ansöker om godkännande för 
olje- och gasverksamhet till havs ta i 
beaktande risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter.

4. Licensmyndigheterna ska, i enlighet med 
direktiv 94/22/EG, vid bedömning av den 
ekonomiska och tekniska förmågan för de 
enheter som ansöker om godkännande för 
olje- och gasverksamhet till havs ta i 
beaktande risker, faror och annan relevant 
information med avseende på den berörda 
lokaliseringen och det aktuella stadiet av 
prospekterings- och 
produktionsverksamheter.
Licensmyndigheterna ska se till att 
ekonomiska säkerheter som ges för 
ansvarskyldighet enligt punkt 2a står i 
proportion till sådana risker och faror och 
annan relevant information avseende det 
berörda området och verksamhetens 
stadium.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska uppmuntra och 
underlätta utformningen av hållbara 
produkter för ekonomisk säkerhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska senast den [ett år 
efter förordningens antagande] 
överlämna en rapport till 
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Europaparlamentet och rådet om 
tillgången till produkter för ekonomisk 
säkerhet samt förslag till arrangemang 
för att underlätta tillhandahållandet av 
ekonomisk säkerhet enligt punkt 2a.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Enheter som ansöker om tillstånd för 
olje- och gasverksamhet till havs ska 
uppvisa alla handlingar som styrker deras 
ekonomiska och tekniska kapacitet samt 
all övrig relevant information avseende 
det berörda området och det aktuella 
stadiet för undersöknings- och 
produktionsverksamheten, samt 
offentliggöra dessa handlingar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
ekologiskt känsliga havs- och kustmiljöer, 
särskilt ekosystem som spelar en viktig 
roll för dämpning av och anpassning till 
klimatförändringar, t.ex. saltängar och 
sjögräsbäddar, och åt marina 
skyddsområden, t.ex. särskilda 
bevarandeområden enligt 
livsmiljödirektivet, särskilda 
skyddsområden enligt fågeldirektivet samt 
marina skyddsområden som har fastställts 
av unionen eller de berörda 
medlemsstaterna inom ramen för 
internationella eller regionala avtal som 
de har ingått.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Licensinnehavaren är, i enlighet med 
direktiv 2004/35/EG, skyldig att förhindra 
och ersätta skada på miljön som har 
orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare, eller enhet som deltar i 
olje- och gasverksamheterna på grundval 
av ett kontrakt med licensinnehavaren.
Medgivandeförfarandet för verksamheter i 
enlighet med denna förordning ska inte 
påverka licensinnehavarens 
skadeståndsskyldighet.

Licensinnehavaren är ansvarig att 
förebygga och avhjälpa miljöskador i 
enlighet med direktiv 2004/35/EG som har 
orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare, eller enhet som deltar i 
olje- och gasverksamheterna på grundval 
av ett kontrakt med licensinnehavaren.
Medgivandeförfarandet för verksamheter i 
enlighet med denna förordning ska 
säkerställa att licensinnehavarna 
garanterar sin förmåga att hantera all 
ansvarsskyldighet som uppstår.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Licensinnehavaren är, i enlighet med 
direktiv 2004/35/EG, skyldig att förhindra 
och ersätta skada på miljön som har 
orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare, eller enhet som deltar i 
olje- och gasverksamheterna på grundval 
av ett kontrakt med licensinnehavaren.
Medgivandeförfarandet för verksamheter i 
enlighet med denna förordning ska inte 
påverka licensinnehavarens 
skadeståndsskyldighet.

1. Licensinnehavaren är ansvarig att 
förebygga och avhjälpa miljöskador i 
enlighet med direktiv 2004/35/EG – och 
ska anses vara verksamhetsutövare i den 
mening som avses i det direktivet – som 
har orsakats av olje- och gasverksamhet till 
havs som har utförts av en 
licensinnehavare eller verksamhetsutövare
som deltar i olje- och gasverksamheten på 
grundval av ett kontrakt med 
licensinnehavaren. Medgivandeförfarandet 
för verksamheter i enlighet med denna 
förordning ska inte påverka 
licensinnehavarens skadeståndsskyldighet.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Byråns kontroll av säkerheten vid 

verksamhet till havs
1. Europeiska sjösäkerhetsbyrån, nedan 
kallad byrån, ska ge kommissionen och 
medlemsstaterna tekniskt och 
vetenskapligt stöd för att minimera 
riskerna och se till att unionens 
lagstiftning om säkerhet vid olje- och 
gasverksamhet till havs tillämpas korrekt.
2. Byrån ska se över alla tillstånd som 
beviljats enligt denna förordning, granska 
behöriga myndigheter och övervaka 
inspektionerna samt medlemsstaternas 
arrangemang för krishantering.
3. Byrån ska dessutom ha följande 
ansvarsområden:
(i) Hjälpa medlemsstaterna och 
kommissionen att spåra och övervaka 
omfattningen och miljökonsekvenserna av 
ett oljeutsläpp samt säkerhetsriskerna 
från anläggningar eller fartyg som 
befinner sig i samma område.
(ii) Hjälpa medlemsstaterna med att 
förbereda och genomföra 
beredskapsplaner efter en allvarlig olycka, 
särskilt om den har gränsöverskridande 
konsekvenser, även när konsekvenserna 
sträcker sig utanför unionens vatten.
(iii) Hjälpa medlemsstaterna med 
avhjälpande och sanering samt samordna 
gränsöverskridande krishantering efter en 
allvarlig olycka, även vid 
gränsöverskridande konsekvenser som 
sträcker sig utanför unionens vatten.
(iiii) Hjälpa medlemsstaterna med 
utredningar av olyckor som inbegriper 
olje- och gasanläggningar till havs, bland 
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annat kontroll av avhjälpande åtgärder.
4. Byrån ska på internationell nivå främja 
höga säkerhetsstandarder och bästa 
metoder för olje- och gasverksamhet till 
havs genom lämpliga regionala och 
globala forum.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska innehålla 
uppgifterna som specificeras i bilaga II, 
delarna 2 och 5.

1. Rapporten om större faror för en 
produktionsanläggning ska innehålla 
uppgifterna som specificeras i bilaga II, 
delarna 2 och 5, samt visa att hänsyn har 
tagits till synpunkter från 
arbetstagarrepresentanter och 
miljögrupper.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i del 3 och 5 i 
bilaga II.

1. Rapporten om större faror för en icke-
producerande anläggning ska innehålla 
uppgifterna som anges i delarna 3 och 5 i 
bilaga II, samt visa att hänsyn har tagits 
till synpunkter från 
arbetstagarrepresentanter och 
miljögrupper.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen, unionens forum för 
offshore-myndigheter samt behöriga 
berörda myndigheter ska samarbeta med 
andra internationella forum och 
unionsoperatörer för att på global nivå 
uppmuntra tillämpning av högsta möjliga 
säkerhets- och miljöstandarder.

Motivering

Det är mycket svårt att genomdriva krav på att EU-baserade företags internationella 
verksamhet ska uppfylla EU-standarder, särskilt eftersom operatörerna måste uppfylla 
lagstiftningen i det land/den jurisdiktion där de är verksamma. Operatörerna måste 
emellertid se till att de tillämpar erkänd bästa praxis i all sin verksamhet samtidigt som de 
respekterar lokal lagstiftning. Detta måste noga övervakas av kommissionen och unionens 
forum för offshore-myndigheter.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operatören ska regelbundet testa den 
interna beredskapsplanens effektivitet.

5. Operatören ska offentliggöra de interna
beredskapsplanerna, även resultaten av 
effektivitetstester avseende 
beredskapskapaciteten.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Externa beredskapsplaner ska utarbetas i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
bilaga I och V, och göras tillgängliga för 
kommissionen och allmänheten, om så är 
lämpligt.

3. Externa beredskapsplaner ska utarbetas i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
bilaga I och V, och göras tillgängliga för 
kommissionen och allmänheten, om så är 
lämpligt, med vederbörlig hänsyn till 
uppgiftsskyddet.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska inrätta sanktioner mot 
industrins överträdelser av denna 
förordning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs. De 
sanktioner som föreskrivs måste vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstater ska inrätta sanktioner mot 
industrins överträdelser av denna 
förordning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs och 
därigenom undvika 
sanktionssnedvridningar mellan regioner.
De sanktioner som föreskrivs måste vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
De sanktioner som föreskrivs måste vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
”5a: marina vatten: alla typer av vatten 
som omfattas av direktiv 2008/56/EG.”

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Ändring av direktiv 2008/99/EG om skydd 

för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser

1. I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”Att orsaka en allvarlig olycka med 
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oljeutsläpp”
2. I bilaga A ska följande strecksats 
läggas till:
”– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX om säkerhet 
för prospekterings-, undersöknings- och 
produktionsverksamhet för olja och gas 
till havs.”
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