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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om virksomheders ansvar for miljøskader
(2020/2027(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF1 af 21. april 2004 
om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (i det 
følgende benævnt "miljøansvarsdirektivet"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF2 af 19. november 
2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (i det følgende benævnt "direktivet om 
miljøkriminalitet"),

– der henviser til Kommissionens rapport af 14. april 2016 til Rådet og Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så 
vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (COM(2016)0204),

– der henviser til artikel 4 og 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til ændringen af direktiv 2004/35/EF gennem direktiv 2006/21/EF af 
15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien3, direktiv 2009/31/EF 
af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid4 og direktiv 2013/30/UE om 
sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter5,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om Refit-
evalueringen af miljøansvarsdirektivet, som ledsager Kommissionens rapport til Rådet 
og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader,

– der henviser til briefing fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste af 15. juni 2016 
med titlen: "The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of 
the assessment process carried out by the Commission"6,

– der henviser til studiet fra Temaafdelingen for Borgernes Rettigheder og 
Konstitutionelle Anliggender fra maj 2020 med titlen "Environmental liability of 
companies"7,

1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
2 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.
3 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
4 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.
5 EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66.
6 PE 556.943.
7 PE 651.698.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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– der henviser til Kommissionens undersøgelse fra maj 2020 med titlen "Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive"8,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at EU's koordinerede miljøstrategi tilskynder til samarbejde og sikrer 
sammenhæng mellem EU's politikker;

B. der henviser til, at miljøansvarsdirektivet eksisterer side om side med andre 
instrumenter og bestemmelser om ansvar, både på EU- og medlemsstatsniveau; der 
henviser til, at hændelser, der medfører ansvar under miljøansvarsdirektivet, kan føre til 
strafferetlige, civilretlige eller administrative procedurer sideløbende;

C. der henviser til, at miljøansvarsdirektivet supplerer de vigtigste dele af EU's 
miljølovgivning, som det direkte eller indirekte er forbundet med, navnlig 
habitatdirektivet9, fugledirektivet10, vandrammedirektivet11, 
havstrategirammedirektivet12 og offshoresikkerhedsdirektivet13;

D. der henviser til, at Kommissionens rapport fra 2016 om miljøansvar rådgav alle 
medlemsstater til at forpligte sig til at "registrere data om hændelser, der hører under 
direktivet om miljøansvar, og offentliggøre ELD-registre, hvis de ikke allerede har gjort 
det"14; der henviser til, at der på trods af dette kun er syv medlemsstater, der har et 
offentligt tilgængeligt register over sager, der hører under miljøansvarsdirektivet, mens 
fire andre medlemsstater har et register, der ikke er offentligt; der henviser til, at flere 
medlemsstater indsamler oplysninger, der er omfattet af andre EU-retsakter, men ikke 
specifikt af miljøansvarsdirektivet, eller har registre med et bredere eller andet 
anvendelsesområde, og der henviser til, at flere medlemsstater indsamler data på 
regionalt plan; der henviser til, at 14 medlemsstater ikke har nogen database over 
miljøhændelser eller sager, der hører under miljøansvarsdirektivet;

E. der henviser til, at det ser ud til, at de fleste medlemsstater ikke fastsætter obligatoriske 
finansielle sikkerhedsinstrumenter i deres lovgivning, men at flere lande kræver dem15;

8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (nr. 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), maj 2020.
9 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EF af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med 
offshore olie- og gasaktiviteter (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66).
14 COM(2016)0204, s. 10.
15 Generaldirektoratet for Miljø,"Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the ELD – 
phase 2", Europa-Kommissionen, Bruxelles, 2019, s. 17.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj?locale=da
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj?locale=da
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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F. der henviser til, at selv om der findes tilstrækkelig forsikringsdækning på de fleste 
markeder, herunder til supplerende og kompenserende afhjælpning, er efterspørgslen 
generelt lav på grund af manglende rapporterede hændelser, ikke-optimal håndhævelse 
og langsommere udvikling på nye vækstmarkeder16;

G. der henviser til, at insolvens hos operatører som følge af større ulykker fortsat er et 
problem i EU;

H. der henviser til, at bestyrelsesmedlemmer i visse tilfælde er bekendt med aktiviteter med 
stor risiko for at forårsage miljøskader, men sætter fortjeneste over en ansvarlig adfærd;

Almindelige bestemmelser

1. glæder sig over Kommissionens indsats for at vurdere og afhjælpe manglerne ved 
gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet i medlemsstaterne;

2. bemærker, at de skønsmæssige beføjelser, der er fastsat i miljøansvarsdirektivet, og de 
svage mekanismer til sikring af overholdelse og effektiv forvaltning på nationalt, 
regionalt og lokalt plan har ført til mangelfuld gennemførelse, betydelige forskelle 
mellem medlemsstaterne i antallet af sager og ulige vilkår for operatørerne; er derfor af 
den opfattelse, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre reguleringsmæssig 
standardisering i EU og styrke offentlighedens tillid til EU-lovgivningens effektivitet;

3. glæder sig over oprettelsen af Forummet for Overholdelse af Miljøbestemmelser og 
Forvaltning af Miljøet, der samler fagfolk med ansvar for overholdelse af 
miljøbestemmelser, som opfølgning på Kommissionens handlingsplan fra 201817 og 
arbejdsprogrammet for 2020-2022 med henblik på at forbedre overholdelsen af 
miljøbestemmelser og forvaltningen af miljøet, som forummet godkendte i februar 
202018;

4. beklager, at miljøinspektoraternes budgetter i mange medlemsstater er stagneret eller 
mindsket som følge af den finansielle krise, og at selv store, ressourcestærke 
myndigheder kan finde det vanskeligt uafhængigt at udvikle viden om de bedste 
metoder til at sikre overholdelse; er derfor af den opfattelse, at der er behov for stærkere 
støtte på EU-plan, f.eks. gennem tilgængelige informationsportaler, almindeligt 
anvendte netværk (EU-netværk af praktikere), information om bedste praksis og 
vejledning, supplerende uddannelsesprogrammer, undervisningsmateriale og vejledning 
om færdigheder, da dette kan øge presset på de virksomheder, der er "sorte får", og være 
til gavn for virksomheder, der overholder loven;

5. mener, at en af de forskellige årsager til den utilstrækkelige harmonisering af 
miljøansvarsdirektivet er, at der ikke er fastsat en standardiseret administrativ procedure 
for indberetning til de kompetente myndigheder af overhængende fare for eller allerede 
skete miljøskader; beklager derfor, at der ikke er nogen forpligtelse til at offentliggøre 
sådanne indberetninger eller oplysninger om, hvordan sagerne bliver håndteret; 
bemærker, at nogle medlemsstater har identificeret denne begrænsning i deres nationale 

16 Refit-evaluering af miljøansvarsdirektivet, s. 47.
17 Meddelelse fra Kommissionen af 18. januar 2018 om EU-tiltag, der skal forbedre overholdelsen af 
miljøbestemmelser og forvaltningen af miljøet, COM(2018)0010.
18 Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-2022 to improve 
environmental compliance and governance, European Commission, Brussels, 2020.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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lovgivning og derfor har oprettet databaser for indberetninger, hændelser og sager; 
påpeger imidlertid, at den anvendte praksis varierer betydeligt mellem medlemsstaterne 
og er forholdsvis begrænset;

6. påpeger, at der bør indsamles pålidelige data om miljøhændelser, der giver anledning til 
anvendelse af miljøansvarsdirektivet eller andre administrative, civilretlige eller 
strafferetlige instrumenter, med henblik på at fastslå, om en kombination af forskellige 
retlige instrumenter i tilstrækkelig grad kan imødegå miljøskader, eller om der stadig er 
alvorlige mangler, der skal afhjælpes;

7. understreger, at operatørerne i næsten alle sager, der hører under miljøansvarsdirektivet, 
samarbejder med de administrative myndigheder om at arbejde hen imod afhjælpning; 
bemærker imidlertid, at de gennemsnitlige omkostninger til afhjælpende 
foranstaltninger er 42 000 EUR19, men at omkostningerne var væsentligt højere i nogle 
få væsentlige tilfælde; beklager derfor, at det i disse tilfælde var umuligt at dække 
omkostningerne på grund af operatørens insolvens, og at omkostningerne derfor skulle 
dækkes af staten og indirekte af skatteyderne, et fænomen, der skal undgås i fremtiden;

Henstillinger

8. opfordrer til, at miljøansvarsdirektivet revideres snarest muligt og ændres til en fuldt 
harmoniseret forordning med henblik på at opnå lige konkurrencevilkår for EU's 
industri;

9. er af den opfattelse, at håndhævelsen bør harmoniseres, og at der bør oprettes en EU-
taskforce for miljøansvarsdirektivet bestående af højt kvalificerede eksperter og 
tjenestemænd fra Kommissionen, som på anmodning dels kan bistå medlemsstaterne 
med gennemførelsen og håndhævelsen af direktivet og dels kan støtte og rådgive ofrene 
for miljøskader om de tilgængelige muligheder for at anlægge sag (svarende til 
SOLVIT);

10. mener, at de fleste definitioner i miljøansvarsdirektivet bør præciseres yderligere for at 
gøre direktivet retfærdigt og klart for alle interessenter og for at holde trit med den 
hurtige udvikling af forurenende stoffer; glæder sig derfor over de nuværende 
bestræbelser på at udvikle et fælles aftaledokument om centrale definitioner og begreber 
i miljøansvarsdirektivet; beklager imidlertid, at Kommissionen og regeringernes 
ekspertgrupper vedrørende miljøansvarsdirektivet ikke nåede til enighed om dets 
format, hvilket betyder, at det fælles aftaledokument fortsat er et dokument udarbejdet 
af det konsulentfirma, som Kommissionen ansatte til at støtte gennemførelsen af 
miljøansvarsdirektivets flerårige arbejdsprogram 2017-2020;

11. anmoder Kommissionen om at foretage en undersøgelse for at fastslå, om en udvidelse 
af miljøansvarsdirektivets anvendelsesområde for at bringe det i overensstemmelse med 
andre EU-retsakter, herunder direktivet om miljøkriminalitet, kan begrænse kort- og 
langsigtede skader på miljøet, menneskers sundhed og luftkvaliteten; anmoder 
endvidere Kommissionen om at vurdere, hvorvidt tilgangen på grundlag af 
forsigtighedsprincippet på korrekt vis forudsætter potentielt farlige risici eller 
virkninger;

19 Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Environmental liability of companies, 
Europa-Parlamentet, Bruxelles, 2020, s. 110.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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12. opfordrer Kommissionen til at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre 
ansvar for moderselskabet og kædeansvar for skader på menneskers sundhed og 
miljøet20;

13. er af den opfattelse, at ansvarsfrihed på grundlag af en tilladelse eller på grundlag af den 
videnskabelige og tekniske viden kun bør opretholdes, når en virksomhed kan bevise, at 
den ikke kunne have været bekendt med faren ved sin aktivitet (omvendt bevisbyrde);

14. opfordrer Kommissionen til at tilpasse miljøansvarsdirektivet til lovgivningen om 
civilretligt ansvar i sager, hvor en virksomhedsbestyrelse har truffet uansvarlige 
beslutninger, der forårsager miljøskader, eller hvor bestyrelsen var bekendt med, men 
ikke gjorde noget for at forhindre forurenende aktiviteter, der blev udført for at 
maksimere virksomhedens fortjeneste og øge bonusserne til dens medlemmer21;

15. anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at indføre et obligatorisk 
finansielt sikkerhedssystem (som dækker forsikring, bankgarantier, virksomhedspuljer 
og obligationer eller fonde) med en maksimumstærskel pr. sag, der har til formål at 
forhindre, at skatteyderne kommer til at bære omkostningerne for afhjælpning af 
miljøskader; anmoder endvidere Kommissionen om at udvikle en harmoniseret EU-
metode til beregning af den maksimale ansvarstærskel under hensyntagen til aktiviteten 
og indvirkningen på miljøet;

16. mener, at i betragtning af at formålet med miljøansvarsdirektivet er at forebygge og 
afhjælpe miljøskader, bør en fremtidig forordning (miljøansvarsforordning) finde 
anvendelse på alle virksomheder, der opererer i EU, uanset hvor de er oprettet, eller 
hvor de har hjemsted, og at en holistisk tilgang og gensidighed er nødvendig for at 
opfylde virksomhedernes behov i en global økonomi;

17. er af den opfattelse, at der i tilfælde af ekstremt omfattende forurening bør anvendes 
ikke blot miljøansvarsinstrumenter, men en lang række instrumenter, herunder 
administrative foranstaltninger, økonomiske sanktioner og i nogle tilfælde strafferetlig 
forfølgning, til at afhjælpe problemet;

18. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om miljøinspektioner på EU-plan 
uden yderligere forsinkelse, som foreslået af Forummet for Overholdelse af 
Miljøbestemmelser og Forvaltning af Miljøet i aktion 9 i dets arbejdsprogram, men er af 
den opfattelse, at en henstilling om fastsættelse af mindstekrav for miljøinspektioner 
ikke er tilstrækkelig;

°

° °

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

20 Jf. f.eks. Domstolens dom af 10. september 2009, Akzo Nobel NV m.fl. mod Kommissionen for De 
Europæiske Fællesskaber, C-97/08, ECLI:EU:C:2009:536.
21 F.eks. "dieselgate-skandalen" og sagen om Volkswagens administrerende direktør.
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BEGRUNDELSE

Miljøansvarsdirektivet stammer tilbage fra 2004, og Europa-Parlamentet søger med denne 
initiativbetænkning at udpege områder, hvor der er muligheder for forbedringer, og at 
fremsætte specifikke henstillinger, der skal tages op af Kommissionen i forbindelse med 
fremtidige lovgivningsforslag. Disse forslag bør bl.a. vedrøre forebyggelse af miljøskader ved 
at mindske risici, styrke forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler, 
skabe lige vilkår for virksomhederne og sikre, at skatteyderne ikke bærer omkostningerne for 
miljøskader. Overordnet set bør ambitionen være at skabe balance mellem miljømæssige og 
forretningsmæssige interesser.

Ordførerens holdning

Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til gennemførelsen og 
håndhævelsen af miljøansvarsdirektivet. Dette forhindrer lige konkurrencevilkår på det indre 
marked, gør det unødvendigt besværligt og dyrt at navigere for virksomheder og begrænser 
effektiv forebyggelse og genopretning af miljøskader. Ordføreren er derfor af den opfattelse, 
at miljøansvarsdirektivet bør omdannes til en fuldt harmoniseret forordning. Under en 
workshop om miljøansvarsdirektivet i JURI-udvalget den 27. oktober 2020 bekræftede flere 
eksperter på området dette som en realistisk mulighed1.

For at støtte medlemsstaterne på deres egen anmodning i gennemførelsen og håndhævelsen af 
miljøansvarsdirektivet bør Kommissionen overveje at oprette en EU-taskforce for 
miljøansvarsdirektivet bestående af højt kvalificerede eksperter. EU-taskforcen for 
miljøansvarsdirektivet kan også yde støtte og rådgivning til personer, der har lidt skade 
(svarende til SOLVIT), om de tilgængelige muligheder for at anlægge sag på EU-plan i 
tilfælde af miljøskader.

Kommissionen bør også vurdere behovet for en eventuel indførelse af et obligatorisk 
finansielt sikkerhedssystem med det formål at sikre, at skatteyderne ikke bærer 
omkostningerne for miljøskader i tilfælde af virksomheders insolvens.

Af samme grund bør Kommissionen vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indføre ansvar for 
moderselskabet og forsyningskædeansvar med henblik på at mindske risici.

Desuden bør miljøansvarsdirektivet finde anvendelse på alle virksomheder, der opererer på 
det indre marked, uanset hvor de er oprettet, eller hvor de faktisk har hjemsted. Gensidighed 
er nødvendig for at forhindre illoyal konkurrence og imødekomme virksomhedernes behov i 
en global økonomi. Ud over ønsket om at skabe lige konkurrencevilkår på det indre marked 
var dette de hyppigste krav fra de brancherepræsentanter, som ordføreren talte med.

Kommissionen bør undersøge, om det er nødvendigt og muligt at udvide 
miljøansvarsdirektivets anvendelsesområde for at bringe det i overensstemmelse med anden 
EU-lovgivning og have en holistisk tilgang til at undgå lang- og kortsigtede skader på miljøet, 
menneskers sundhed og luftkvaliteten, og at vurdere, hvorvidt forsigtighedsprincippet 

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/da/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/da/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021


PR\1219489DA.docx 9/9 PE660.299v02-00

DA

forudsætter potentielt farlige risici eller virkninger på korrekt vis.

Endvidere mener ordføreren, at definitionerne i miljøansvarsdirektivet bør præciseres 
yderligere for at gøre direktivet retfærdigt og klart for alle interessenter og for at holde trit 
med forurenende stoffers hurtige udvikling;

For så vidt angår muligheden for ansvarsfrihed på grundlag af en tilladelse eller på grundlag 
af den videnskabelige og tekniske viden er ordføreren af den opfattelse, at i tilfælde af 
forudsigelighed, eller hvis virksomhedens forskere burde have vidst bedre, bør en sådan 
ansvarsfrihed kun bibeholdes, hvis virksomheden kan bevise, at den ikke kunne vide, hvilken 
fare dens aktivitet indebar (omvendt bevisbyrde).

Miljøansvarsdirektivet bør bringes i overensstemmelse med lovgivningen om civilretligt 
ansvar for bestyrelsesmedlemmer, som forårsager miljøskader gennem uansvarlige afgørelser, 
som det var tilfældet med Volkswagen (den såkaldte "dieselgateskandale").

Endelig bør det i tilfælde af ekstremt omfattende forurening være muligt at anvende ikke blot 
miljøansvarsinstrumenter, men en lang række instrumenter, herunder administrative 
foranstaltninger, økonomiske sanktioner og i nogle tilfælde strafferetlig forfølgning for at 
afhjælpe problemet.


