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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om de miljøskader, der er forårsaget af ulykken med Deepwater Horizon; gør også 

opmærksom på, at Castor-projektet forårsagede omkring 500 jordskælv ud for Tarragonas 

og Castellós kyster i 2013, og at disse direkte berørte tusinder af europæiske borgere; 

2. minder om de 167 oliearbejdere, der omkom under tragiske omstændigheder i Piper 

Alpha-ulykken ud for Aberdeens kyst i Skotland den 6. juli 1988; 

3. bemærker, at der ikke har været nogen større offshoreulykke i EU siden 1988, og at 73 % 

af olie- og gasproduktionen i EU kommer fra medlemsstater omkring Nordsøen, der 

allerede er kendt for at have verdens bedste offshore-sikkerhedssystemer; understreger, at 

EU har omtrent 68 000 km kystlinje, og at antallet af offshoreanlæg formentlig stiger 

betydeligt i fremtiden, navnlig i Middelhavet og Sortehavet, hvilket bevirker, at det er 

presserende fuldt ud at gennemføre og håndhæve direktiv 2013/30/EU og sikre, at der 

indføres en ordentlig lovramme til at regulere alle offshoreaktiviteter, inden der sker en 

alvorlig ulykke; påpeger, at Unionens politik på miljøområdet som fastsat i artikel 191 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal bygge på 

forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats; 

4. beklager, at hændelser i henhold til direktiv 2013/30/EU og 2004/35/EU kun defineres 

som "alvorlige", hvis de medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, uden at der på 

nogen måde henvises til konsekvenserne for miljøet; understreger, at selv om den ikke 

medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, kan en hændelse have en betydelig 

indvirkning på miljøet i kraft af dens omfang, eller fordi den rammer eksempelvis 

beskyttede områder, beskyttede arter eller særligt sårbare habitater; 

5. påpeger, at en række undersøgelser, herunder en fra Europa-Parlamentets 

forskningstjeneste og en fra Det Fælles Forskningscenter har anslået antallet af hændelser 

i EU's olie- og gassektor til flere tusinde, nærmere betegnet 9 700 mellem 1990 og 2007; 

påpeger endvidere, at den kumulative virkning af disse hændelser, herunder dem, som kun 

er af mindre omfang, har alvorlige og vedvarende følger for havmiljøet, og at der bør 

tages hensyn hertil i direktivet; 

6. glæder sig over vedtagelsen af offshoresikkerhedsdirektivet 2013/30/EU (OSD), som 

supplerer miljøansvarsdirektivet 2004/35/EF (ELD) og direktivet om 

miljøkonsekvensvurdering 2011/92/EU samt Rådets ratifikation af offshoreprotokollen til 

Barcelonakonventionen som et første skridt til beskyttelse af miljøet og arbejdstageres 

sikkerhed og sundhed; minder om, at fristen for gennemførelsen af direktivet var den 19. 

juli 2015; bemærker, at de fleste medlemsstater endnu ikke har gennemført 

offshoresikkerhedsdirektivets relevante bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at 

sikre en nøje overvågning af dets gennemførelse med henblik på at vurdere, om det er 

hensigtsmæssigt at indføre yderligere harmoniserede bestemmelser om ansvar, erstatning 

og finansiel sikkerhed for at forbedre overholdelsen af offshoresikkerhedsdirektivet 

snarest muligt for effektivt at forebygge fremtidige ulykker; 
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7. gentager behovet for at gennemføre og offentliggøre regelmæssige risikoanalyser og 

miljøkonsekvensanalyse af alle offshoreaktiviteter i overensstemmelse med EU's øvrige 

lovgivning og politikområder såsom biodiversitet, klimaændringer, bæredygtig 

arealanvendelse, beskyttelse af havmiljøet og sårbarhed og modstandsdygtighed over for 

hændelser og naturkatastrofer og for en passende uddannelse af personalet forud for 

enhver koncessionering af aktiviteter; opfordrer Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed til at bistå Kommissionen og medlemsstaterne med at udarbejde 

beredskabsplaner; glæder sig over, at sektoren har udviklet fire brønddæksler (well 

capping stacks), som kan begrænse olieudslippet i tilfælde af en ulykke; 

8. opfordrer til en skræddersyet arktisk miljøkonsekvensvurdering af alle aktiviteter, der 

finder sted i den arktiske region, hvor økosystemerne er særdeles sårbare og forbundet til 

den globale biosfære; 

9. understreger behovet for at sikre hurtige og effektiv afhjælpende foranstaltninger og 

passende erstatning til alle ofre for forurening og miljøskader som følge af 

offshoreulykker i overensstemmelse med princippet om, at forbrugeren betaler; 

10. understreger behovet for at sikre, at offshoreaktiviteter er underlagt konstant overvågning 

fra medlemsstaternes eksperter med hensyn til overholdelse af EU-retten, for at sikre at 

der foretages effektiv kontrol med henblik på at forhindre alvorlige hændelser og 

begrænse deres virkninger på personer og miljøet; 

11. bemærker, at offshoresikkerhedsdirektivet – til trods for at det indeholder nogle særlige 

bestemmelser om ansvar og erstatningsrelaterede spørgsmål – ikke etablerer en 

omfattende EU-ramme om erstatningsansvar; understreger behovet for at sikre lige 

adgang til domstolsprøvelse og for erstatning for skader i forbindelse med ulykker med 

grænseoverskridende konsekvenser, idet der tages hensyn til, at nogle medlemsstater i 

henhold til offshoresikkerhedsdirektivets artikel 41, stk. 3 og stk. 5, er delvist fritaget; 

12. beklager, at strafferetlige regler for overtrædelser af bestemmelser om offshoresikkerhed 

ikke er harmoniseret i EU; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om at 

tilføje de strafbare handlinger i offshoresikkerhedsdirektivet til anvendelsesområdet for 

direktiv 2008/99/EF om miljøkriminalitet, idet dette ville tilføje et separat afskrækkende 

lag; 

13. noterer sig, at Kommissionen agter at iværksætte systematisk indsamling af data gennem 

Den Europæiske Unions Myndighedsgruppe for Offshore Olie- og Gasaktiviteter 

(EUOAG) for at foretage en mere omfattende analyse af effektiviteten og omfanget af de 

nationale bestemmelser om erstatningsansvar; 

14. beklager, at anvendelsesområdet for erstatningsansvar for skader og økonomisk tab, som 

vil være et afgørende instrument for offshoresikkerhed i Unionen, varierer fra 

medlemsstat til medlemsstat; opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at 

harmonisere erstatningsansvar i Unionen ved at tage hensyn til disse aktiviteters 

grænseoverskridende karakter; 

15. er af den opfattelse, at der bør indføres faste regler om civilretligt ansvar for 

offshoreulykker for at lette domstolsadgangen for ofre (både juridiske og fysiske 

personer), der er ramt af offshoreulykker, idet det kan udgøre et incitament for 



 

AD\1100260DA.doc 5/6 PE575.123v02-00 

 DA 

offshoreoperatøren til behørigt at håndtere risici i forbindelse med aktiviteterne; mener, at 

finansielle lofter for erstatningsansvar bør undgås; 

16. mener, at alle tilfælde af bevist erstatningsansvar samt enkelthederne ved de anvendte 

sanktioner bør offentliggøres for at skabe åbenhed for alle om den reelle omkostning ved 

miljøskader; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at forelægge detaljerede oplysninger om udbredelsen af 

finansielle instrumenter og tilstrækkelig dækning for offshoreulykker, herunder de 

dyreste; 

18. beklager den manglende udbredelse af finansielle sikkerhedsinstrumenter i EU til dækning 

af de skader, der er forårsaget af de dyreste offshoreulykker; bemærker, at en af årsagerne 

kan være, at erstatningsansvarets omfang for skader medfører, at disse instrumenter ikke 

er nødvendige i visse medlemsstater; 

19. bemærker, at der i mange medlemsstater mangler lovgivningsmæssige krav til særlige 

dækningsgrader; understreger, samtidigt med at det ville være uproduktivt at have særlige 

beløb på EU-plan, behovet for en EU-metode til beregning af de beløb, der kræves af de 

nationale myndigheder, og som respekterer aktiviteternes særlige karakteristika og de 

lokale driftsforhold og anlæggets omkringliggende område for at give en tilstrækkelig 

dækning for ulykker med grænseoverskridende konsekvenser; 

20. understreger, samtidig med at det accepterer behovet for at give mulighed for tilstrækkelig 

fleksibilitet med hensyn til formerne for finansielle sikkerhedsinstrumenter, behovet for 

mere harmoniserede regler for at kontrollere, at formen og beløbet i den finansielle 

sikkerhed, der tilbydes, er tilstrækkelig til at dække den potentielle skade, og at enheder 

med ansvar for finansiel sikkerhed kan opfylde kravet om dækning, og tilskynder dermed 

til udbredelsen af sådanne instrumenter på en forholdsmæssig måde; opfordrer 

Kommissionen til at forelægge forslag, idet det navnlig er afgørende som følge af disse 

ulykkers grænseoverskridende karakter; 

21. bemærker, at en række finansielle sikkerhedsprodukter kan anvendes til at dække risiciene 

for de dyreste og mest sjældne offshoreulykker; opfordrer medlemsstaterne til at udvide 

anvendelsesområdet for finansielle sikkerhedsmekanismer, der er godkendt til 

offshorekoncessionering og -aktiviteter, og samtidig sikre et ensartet dækningsniveau; 

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at etablere en 

lovgivningsmæssig erstatningsmekanisme for offshoreulykker i lighed med den, der er 

fastsat i loven om olieaktiviteter i Norge, i det mindste for de sektorer, som kan blive 

hårdt ramt, såsom fiskeri og turisme i kystområder samt andre sektorer i den blå økonomi; 

23. opfordrer Kommissionen til, når der er blevet indledt traktatbrudssøgsmål mod en 

medlemsstat, til at møde op i Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed med henblik på at rapportere om sagen og om de foranstaltninger, der 

skal træffes for at rette op på indsatsen i den pågældende medlemsstat. 
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