
St.prp. nr. 62

(2008–2009) 

Om samtykke til godkjennelse av 
EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 

av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen 
av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade 

(miljøansvarsdirektivet) 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 24. april 2009,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Bakgrunn 

EØS-komiteen besluttet 5. februar 2009 å innlem
me europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF 
av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (miljøan
svarsdirektivet) i EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). 

Miljøansvarsdirektivet etablerer et rammeverk 
for ansvar for miljøskade. Når det er stor fare for at 
en miljøskade skal inntreffe, pålegges den ansvarli
ge en plikt til å forebygge. Har skaden inntruffet, 
skal den ansvarlige i utgangspunktet treffe gjen
opprettende tiltak og også betale for tiltakene. Di
rektivet bygger på prinsippet om at forurenser be-
taler. 

Fra norsk side ble det lagt til grunn at EØS-ko-
miteens beslutning ville kreve lovendring, og det 
ble derfor tatt forbehold om Stortingets samtykke 
til etterfølgende godkjennelse i samsvar med 
Grunnloven § 26, annet ledd. 

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk 
oversettelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/35/EF følger som trykte vedlegg til proposi
sjonen. 

2 Nærmere om direktivet 

Miljøansvarsdirektivet etablerer et rammeverk for 
ansvar for miljøskade og bygger på prinsippet om 
at forurenseren skal betale. En operatør, det vil si 
en fysisk person eller en virksomhet, som kan sies 
å ha forårsaket skade på miljøet, eller som forårsa
ker stor fare for at slik skade skal oppstå, skal både 
ha plikt til å gjennomføre forebyggende og gjenopp
rettende tiltak, og skal holdes økonomisk ansvarlig 
for slike tiltak. 

Begrepet «miljøskade» er definert som skade 
på beskyttede dyrearter og naturtyper, forurens
ning av vann og forurensning av jordsmonnet. Ska-
den skal være betydelig. Det objektive ansvaret for 
miljøskade gjelder hovedsakelig for nærmere angit
te virksomheter, mens ansvaret for skade på visse 
beskyttede arter og naturtyper gjelder uavhengig 
av hva slags virksomhet som har forårsaken ska-
den. Direktivet omfatter ikke skade på personer og 
gjenstander, og gjelder ikke private erstatnings
krav som følge av skade på gjenstander. 

Dersom det er en overhengende fare for at en 
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miljøskade skal inntre, har virksomheter etter di
rektivet et selvstendig ansvar for å sette i verk fore
byggende tiltak. Myndighetene skal kreve at opera
tøren, altså den som kontrollerer eller opererer den 
aktiviteten som har forårsaket miljøskade, selv tref-
fer de nødvendige tiltak. Dersom operatøren ikke 
gjør dette eller ikke kan identifiseres, kan myndig
hetene treffe tiltakene selv. De har imidlertid ingen 
plikt til å gjøre dette. 

Dersom det allerede er inntruffet en miljøskade, 
skal operatøren informere myndighetene om dette, 
og umiddelbart treffe alle praktisk gjennomførbare 
tiltak slik at ytterligere miljøskade unngås. Opera
tøren skal umiddelbart også treffe nødvendige gjen
opprettende tiltak. Dette er et selvstendig ansvar 
som operatøren har plikt til å gjennomføre uavhen
gig av pålegg fra myndighetene. Etter den akutte 
fasen kan myndighetene kreve at operatøren selv 
treffer gjenopprettende tiltak. Operatøren skal 
imidlertid kun identifisere potensielle gjenoppret
tende tiltak og forelegge disse for myndighetene, 
som så avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. 
Noe forenklet foreligger full gjenoppretting i tråd 
med direktivet når miljøet er tilbakeført til sin opp
rinnelige lovlige tilstand («baseline condition») og 
det er ytt erstatning for eventuelle tap som følge av 
at miljøet for en periode har vært skadet. 

Direktivets rettsvirkninger for Norge anses av
grenset til å gjelde ansvar for skade på vannmiljøet, 
jf. de forpliktelser som Norge har påtatt seg gjen
nom innlemmelsen av direktiv 2006/60/EF av 23. 
oktober 2000 (vanndirektivet), samt grunnfor
urensning som utgjør en betydelig risiko for folke-
helsen.1 Ansvar for forurensningsskade og utslipp 
av genmodifiserte organismer etter miljøansvarsdi
rektivet går ikke lenger enn hva som allerede i dag 
rammes av henholdsvis forurensningsloven og gen
teknologiloven. 

Direktivets regler er begrenset til å gjelde bety
delig miljøskade som samtidig utgjør et brudd på 
relevant miljøregelverk i EØS-avtalen. 

Vanndirektivet har ikke virkning for virksomhet 
etter petroleumsloven i Norge. Skulle petroleums
virksomhet eventuelt medføre grunnforurensning, 
vil dette reguleres av forurensningsloven, som vil 
endres i tråd med miljøansvarsdirektivet. Miljøan
svarsdirektivet har derfor heller ingen rettsvirk
ning på aktivitet som faller inn under petroleumslo
ven. Miljøansvarsdirektivet vil bare få rettsvirknin

1 Se Miljøansvarsdirektivet art. 3 nr. 1 a) «miljøskade», jf. art. 2 
nr. 1 a)-c).Se også miljøansvarsdirektivet art. 3 nr. 1 b) «skade 
på beskyttede arter og naturtyper», jf. art. 2 nr. 3. Man står et
ter dette igjen med et anvendelsesområde for Norge som om-
fatter skade på vannmiljø og grunnforurensning, jf. art. 3 nr. 1 
a), jf. art. 2 nr. 1 b) og c). 

ger på norsk vannkraftproduksjon der Norge ikke 
oppfyller sine forpliktelser etter vanndirektivet. 
Dette er i tråd med Sveriges forståelse av miljøan
svarsdirektivets virkning i forhold til vanndirekti-
vet.2 

Miljøansvarsdirektivet er et minimumsdirektiv 
og gjennomføringsfristen for medlemsstatene var 
30. april 2007.

3	 Nærmere om de konkrete 
forpliktelsene i direktivet 

Det gjelder et objektivt ansvar for skade som forår
sakes av visse aktiviteter som er angitt i direktivets 
vedlegg III, blant annet større industrivirksomhe
ter. Ansvaret for skade på beskyttede dyrearter og 
naturtyper som ikke skyldes aktiviteter i vedlegg 
III, er begrenset til de tilfeller der en person eller 
virksomhet har handlet forsettlig eller uaktsomt. 

Miljøskade som omfattes av direktivet er definert 
som: 

a) Skade på beskyttede arter og naturtyper. Dette 
omfattes ikke av de norske forpliktelsene etter 
direktivet. 

b) Skade av vann, dvs. enhver miljøskade som har 
betydelig negativ effekt på vannets økologiske 
status, økologiske potensial eller kjemiske sam
mensetning, slik dette er definert i vanndirekti
vet (2000/60/EF) som er gjennomført i norsk 
rett. 

c) Skade på jordsmonnet, dvs. enhver skade som 
forårsaker en betydelig fare for helseskade som 
følge av forurensning av jordsmonnet (overflate 
og undergrunnen). 

Direktivet omfatter derimot ikke tradisjonell skade, 
dvs. personskade og tingsskade, eller for øvrig and
re former for forurensningsskade som er oppført i 
vedlegg III, men som i Norge dekkes av forurens
ningsloven. Definisjonen av miljøskade er viktig, 
fordi det er denne som utløser tiltaksplikten både i 
forhold til forebyggende og gjenopprettende tiltak. 

Det gjøres unntak for bl.a. miljøskade som følge 
av uhell hvis erstatningskrav omfattes av visse kon
vensjoner om bl.a. ansvar for oljesøl og sjøtransport 
av farlige stoffer og for miljøskade forårsaket av 
kjernefysisk aktivitet. Direktivet skal ikke anven
des overfor virksomhet som har som sitt hovedfor
mål å sikre det nasjonale forsvar eller internasjonal 
sikkerhet. 

2 Regjeringens proposisjon 2006/07/95. 
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Miljøskade som følge av krigshandlinger o.l., el
ler miljøskade som følge av «eksepsjonelle» natur
fenomener, omfattes ikke. 

Direktivet gjelder ikke private erstatningskrav 
som følge av miljøskade. Private kan imidlertid an-
mode myndighetene om å sette i verk tiltak. 

Plikt til å treffe tiltak 

Ved overhengende fare for at en miljøskade skal 
inntreffe, har virksomheten et selvstendig ansvar 
for å sette i verk forebyggende tiltak. Myndighete
ne kan også: 
–	 kreve at operatøren skaffer tilveie informasjon 

om en eventuell overhengende fare for miljøs
kade; 

–	 kreve at vedkommende treffer nødvendige fore
byggende tiltak; 

–	 diktere hvilke tiltak dette innebærer; eller 
–	 selv treffe de nødvendige tiltak. 

Myndighetene skal kreve at person eller virksom
het selv treffer forebyggende tiltak. Dersom dette 
ikke skjer, eller det ikke kan finnes en ansvarlig, 
kan myndighetene selv treffe forebyggende tiltak. 
De har imidlertid ingen plikt til å gjøre dette. 

Dersom det allerede har inntruffet miljøskade, 
skal den ansvarlige informere myndighetene om 
dette, og umiddelbart treffe alle praktisk gjennom
førbare tiltak for å kontrollere, holde tilbake, fjerne 
og på andre måter håndtere miljøskade slik at ytter
ligere miljøskade unngås. Nødvendige umiddelba
re gjenopprettende tiltak skal også treffes. 

Myndighetene kan også: 
–	 kreve at den ansvarlige skaffer informasjon om 

skadene som har inntruffet; 
–	 kreve at den ansvarlige foretar visse umiddelba

re tiltak for å begrense skadene; 
–	 kreve at den ansvarlige foretar nødvendige 

gjenopprettende tiltak, og diktere hvilke tiltak 
det skal være; eller 

–	 selv treffe de nødvendige gjenopprettende til
tak. 

Den ansvarlige skal identifisere videre gjenoppret
tende tiltak og forelegge disse for myndighetene, 
som så avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. 
Full gjenoppretting foreligger enkelt sagt når miljø
et er tilbakeført til tilstanden før miljøskaden inn
traff og det er ytt erstatning for eventuelle tap som 
følge av at miljøet for en periode har vært skadet. 

Kostnadsansvar 

Hovedregelen er at den miljøskadelige virksomhe
ten selv skal bære alle kostnader forbundet med fo
rebyggende og gjenopprettende tiltak. Dersom 
myndighetene har gjennomført slike tiltak, skal de 
kreve kostnadene forbundet med dette tilbakeført 
fra den ansvarlige, med mindre dette ville være 
uforholdsmessig kostnadskrevende. 

Det åpnes for at det i den nasjonale gjennomfø
ringen i visse tilfeller gis unntak fra dette. 

Myndighetene kan kreve kostnadene ved gjen
nomføring av tiltak dekket av ansvarlig operatør 
inntil fem år etter at tiltakene er avsluttet, eller etter 
at den ansvarlige er identifisert. 

Private personer og organisasjoners rett til å kreve 
tiltak 

Naturlige og juridiske personer som etter norsk 
rett har rettslig klageinteresse har rett til å anmode 
om at myndighetene utviser aktivitet (benytter sin 
kompetanse) etter direktivet. Private kan ikke kre
ve at myndighetene gir pålegg, men myndighetene 
plikter å foreta en vurdering av kravet. Myndighete
nes reaksjon skal kunne bringes inn for domstole
ne for en overprøving innenfor eksisterende nasjo
nale rammer. 

Øvrige forhold 

Direktivet vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Direkti
vet får bare anvendelse på miljøskade som skyldes 
handlinger som finner sted etter at det er gjennom
ført. 

Direktivet pålegger ikke virksomheter som om
fattes av regelverket å ha forsikring eller annen fi
nansiell sikkerhet for mulig ansvar, men myndighe
tene skal oppfordre til utvikling av instrumenter for 
finansiell sikkerhet som dekker ansvar for miljøs
kade etter direktivet. 

Direktivet er et minimumsdirektiv. Statene får 
derfor adgang til å opprettholde og vedta strengere 
regler innenfor direktivets anvendelsesområde. 

4 Beslutningen i EØS-komiteen 

EØS-komiteen vedtok ved den 5. februar 2009 i be
slutning nr. 17/2009 at vedlegg XX, Miljø, til EØS
avtalen skal endres ved innlemmelse av direktiv 
2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøs
kade (miljøansvarsdirektivet). 

EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 innehol
der en fortale og 4 artikler. I innledningen blir det 
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vist til EØS-avtalen, og særlig til artikkel 98, som 
gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjen
nom beslutning i EØS-komiteen. 

Artikkel 1 i EØS-komiteens beslutning innehol
der en tilpasningstekst som viser til direktiv 79/409/ 
EØF av 2. april 1979 (fugledirektivet) og direktiv 
92/43/EØF av 21. mai 1992 (habitatdirektivet). Dis-
se direktivene er ikke en del av EØS-avtalen. I EØS
komiteens beslutning er det derfor inntatt en tilpas
ningstekst som medfører at miljøansvarsdirektivets 
regler som gjelder fugle- og habitatsdirektivene ik
ke vil gjelde i EØS/EFTA-statene. 

Tilpasningsteksten viser også til at direktivets 
frister skal løpe fra dato for ikrafttredelsen av EØS
komiteens beslutning, og ikke fra dato for ikrafttre
delsen av direktivet i EU. 

Artikkel 2 slår fast at direktivteksten på norsk 
og islandsk gis gyldighet. 

Artikkel 3 fastslår at avgjørelsen i EØS-komi-
teen trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har 
mottatt meldinger fra alle partene i komiteen i med-
hold av artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen. 

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS
tillegget til «Den europeiske unions tidende». 

5	 Forholdet til norsk rett 

Direktivet er et minimumsdirektiv og medfører at 
Norge kan ha og utvikle et regelverk som stiller 
strengere krav enn direktivets minstekrav. 

Direktivets bestemmelser om objektivt ansvar 
for miljøskade som en virksomhet forårsaker er i 
tråd med tiltaksplikten i forurensningsloven og 
genteknologiloven. I norsk rett gjelder det et uinn
skrenket objektivt ansvar for gjennomføring av til
tak mot forurensning. 

Direktivets bestemmelser om foreldelse gjør det 
imidlertid nødvendig med visse lovendringer, bl.a. i 
forurensningsloven og genteknologiloven. Dersom 
myndighetene selv gjennomfører tiltak, kan de kre
ve kostnadene dekket av den ansvarlige. Etter di
rektivet kan dette skje inntil fem år etter at tiltakene 
er avsluttet, eller senest fem år etter at den ansvarli
ge er identifisert. Foreldelsesloven setter i dag den 
alminnelige foreldelsesfrist til tre år, jf. foreldelses
loven § 2. For erstatningskrav begynner fristen å lø
pe da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nød
vendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. 
§ 9. Etter § 9 nr. 2 er kravet uansett foreldet 20 år 
etter at skaden skjedde. Direktivets øvre grense er 
derimot 30 år ettersom direktivet ikke får anvendel
se på miljøskade når det er gått mer enn 30 år siden 
kilden til skaden opphørte. 

Det vurderes å endre bl.a. forurensningsfor
skriften for å fastsette krav om hvilke tiltak som 
skal iverksettes for å bidra til gjenoppretting av mil
jøskade. 

Direktivets regler om privates rett til å prøve myn
dighetenes avslag på en anmodning om å gripe inn 
mot miljøskader kan gå noe lenger enn gjeldende 
norsk rett. Det vurderes derfor om direktivet vil 
kreve en utvidelse av adgangen til rettslig overprø
ving av forvaltningens beslutninger til også å gjelde 
myndighetenes unnlatelse av å bruke kompetanse. 
En eventuell utvidelse av privates adgang til rettslig 
overprøving av forvaltningens beslutning om ikke å 
gjennomføre tiltak ved miljøskade vil kreve lov
eller evt. forskriftsendring. 

Miljøverndepartementet og eventuelle andre 
berørte departementer vil fremme de nødvendige 
lovendringsforslag for Stortinget. 

6	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Gjennomføring av direktivet ventes ikke å innebæ
re økonomiske eller administrative konsekvenser 
av betydning. 

Myndighetene kan kreve kostnadene ved gjen
nomføring av tiltak dekket av ansvarlig operatør 
inntil fem år etter at tiltakene er avsluttet eller at 
den ansvarlige er identifisert. 

Direktivet pålegger medlemsstatene å treffe til
tak som oppfordrer til utvikling av instrumenter for 
finansiell sikkerhet som dekker ansvar for miljøs
kade, men direktivet stiller ikke et obligatorisk 
krav om finansiell sikkerhet for virksomhetene. 
Den praktiske oppfølgningen av bestemmelsen i di
rektivet skal vurderes nærmere. I dag foreligger 
det ikke noen slike generelle instrumenter i Norge. 

7	 Konklusjon og tilråding 

Direktivet må betraktes som et meget sentralt mil
jødirektiv, og det er et viktig ledd i gjennomførin
gen av prinsippet om at forurenser skal betale. Det 
er positivt at regler som tydeliggjør ansvar for mil
jøskade er innført i EU, og direktivet anses for å vil
le bidra til vern av miljøet og vil derfor ha betydeli
ge nyttevirkninger. 

Direktivets regler er i stor grad i tråd med re
gelverk som har vært gjennomført i Norge i lang 
tid. 

Miljøverndepartementet tilrår på denne bak
grunn at Norge godkjenner beslutningen i EØS-ko-
miteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
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(Miljø) ved å innlemme europaparlaments- og råds- Utenriksdepartementet 
direktiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for 
miljøskade. Utenriksdepartementet slutter seg til t i l r å r : 
dette. 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens be
slutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlem
melse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om an
svar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 
17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade 
(miljøansvarsdirektivet), i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens 
beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse 

i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for 
miljøskade (miljøansvarsdirektivet) 

I 
Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet). 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «av
talen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 

1.	 Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komi-
teens beslutning nr. [...] av [...]1. 

2.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF 
av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til 
forebygging og utbedring av miljøskader2 skal 
innlemmes i avtalen. 

3.	 Direktiv 2004/35/EF skal forstås i sammen
heng med avtalens omfang, og særlig at natur
vern ligger utenfor avtalens omfang – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XX etter nr. 1g (europaparla

ments- og rådsdirektiv 2001/42/EF) skal nytt nr.

1h lyde:

«1h. 32004 L 0035: Europaparlaments- og råds


direktiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om mil
jøansvar med hensyn til forebygging og utbed
ring av miljøskader (EUT L 143 av 30.4.2004, 
s. 56).

Direktivets bestemmelser skal for denne avta
les formål gjelde med følgende tilpasning: 
a) Uten at det skal påvirke senere beslutninger i 

EØS-komiteen bemerkes at følgende felles
skapsrettsakter ikke er innlemmet i EØS-avta-
len: 
i.	 Rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 

om vern av viltlevende fugler (fugledirekti
vet), 

ii.	 Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 
om vern av habitater og ville dyr og plan
ter (habitatdirektivet). 

Ingen referanser til disse rettsaktene får 
derfor anvendelse for EFTA-statene. 

b) Artikkel 2 nr. 3 får ikke anvendelse for EFTA
statene. 

c) Med henblikk på EFTA-statene skal «vernet art 
og habitat» bety: 

Dersom en EFTA-stat bestemmer det, et
hvert habitat eller enhver art som EFTA-staten 
utpeker til formål som tilsvarer dem som er fast
satt i de to direktiver nevnt i artikkel 2 nr. 3.» 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2004/35/EF på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende , skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft [...], forutsatt at EØS
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avta
lens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin-
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende . 

Utferdiget i Brussel, [...]. 

For EØS-komiteen 

Formann 
[...] 

EØS-komiteens 
sekretærer 

[...] 

1 EUT L 339 av 18.12.2008, s. 114 og ØS-tillegget til EUT nr. 79 
av 18.12.2008, s. 23. 3 Forfatningsrettslige krav angitt.

2 EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 
2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og 

utbedring av miljøskader 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN driftsansvarlige til å treffe tiltak og utvikle meto-
EUROPEISKE UNION HAR – der for i størst mulig grad å redusere risikoen 

under henvisning til traktaten om opprettelse av for miljøskade og dermed også risikoen for øko
Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, nomisk ansvar. 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, 3. Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å fast-
under henvisning til uttalelse fra Den europeis- sette en felles ramme for forebygging og utbed

ke økonomiske og sosiale komité2, ring av miljøskader til en rimelig kostnad for 
etter å ha rådspurt Regionkomiteen, samfunnet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artik- medlemsstatene og bedre kan nås på felles

kel 2513, på grunnlag av Forlikskomiteens felles for- skapsplan på grunn av direktivets omfang og 
slag av 10. mars 2004 og dets innvirkning på annen fellesskapslovgiv

ning, nærmere bestemt rådsdirektiv 79/409/ 
ut fra følgende betraktninger: EØF av 2. april 1979 om vern av viltlevende fug

ler4, rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 
1.	 Det finnes i dag mange forurensede områder i 

Fellesskapet, noe som innebærer betydelige 
helserisikoer, og det biologiske mangfold har 
blitt dramatisk redusert i løpet av de siste tiåre
ne. Dersom det ikke treffes tiltak kan forurens
ningen forverres og det biologiske mangfold yt
terligere reduseres i framtiden. Forebygging og 
utbedring i størst mulig grad av miljøskader bi
drar til å gjennomføre Fellesskapets miljøpoli
tiske mål og prinsipper, som fastsatt i traktaten. 
Det bør tas hensyn til lokale forhold når det 
vedtas hvordan skader skal utbedres. 

om vern av habitater og ville dyr og planter5 og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF 
av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer 
for fellesskapstiltak for vannpolitikk6, kan Fel
lesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhets
prinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I 
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette 
mål. 

4.	 Miljøskader omfatter også skader forårsaket av 
luftbårne elementer i den grad de forårsaker 

2.	 Forebygging og utbedring av miljøskader bør 
gjennomføres ved anvendelse av prinsippet om 
at forurenser betaler, som fastsatt i traktaten, og 
i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvik
ling. Derfor bør dette direktivs grunnleggende 
prinsipp være at en driftsansvarlig som gjen
nom sin virksomhet har forårsaket en miljøska
de eller overhengende fare for miljøskade, skal 
holdes økonomisk ansvarlig, for å motivere 

skader på vann, jord, eller vernede arter eller 
habitater. 

5.	 De begreper som er nødvendige for å korrekt 
fortolke og anvende den ordning som er fastsatt 
i dette direktiv, bør defineres, særlig når det 
gjelder definisjonen av miljøskader. Dersom et 
begrep stammer fra annen relevant fellesskaps
lovgivning, bør samme definisjon brukes, slik at 
felles kriterier kan benyttes og ensartet anven
delse fremmes. 

1 EFT C 151 E av 25.6.2002, s. 132.

2 EFT C 241 av 7.10.2002, s. 162.

3 Europaparlamentets uttalelse av 14. mai 2003 (ennå ikke of- 4 EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved forord


fentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 18. september ning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 av 3.12.2003, s. 36).

2003 (EUT C 277 E av 18.11.2003, s. 10) og europaparlamen- 5 EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved europa

tets holdning av 17. desember 2003 (ennå ikke offentliggjort i parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284

EUT). Europaparlamentets lovgivningsresolusjon av 31. mars av 31.10.2003, s. 1).

2004 og rådsbeslutning av 30. mars 2004. 6 EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved vedtak


2455/2001/EF (EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1). 
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6.	 Vernede arter og habitater kan også defineres 
ved å henvise til arter og habitater som vernes 
gjennom nasjonal lovgivning om naturvern. Det 
bør likevel tas hensyn til spesielle situasjoner 
der fellesskapslovgivning, eller tilsvarende na
sjonal lovgivning, tillater visse unntak fra miljø
vernnivået. 

7.	 Med hensyn til vurdering av skader på jord, 
som definert i dette direktiv, er det ønskelig å 
bruke framgangsmåter for risikovurdering for å 
fastslå i hvilken grad det er sannsynlig at men
neskers helse påvirkes negativt. 

8.	 Med hensyn til miljøskader bør dette direktiv få 
anvendelse på yrkesvirksomhet som innebærer 
en risiko for menneskers helse eller miljøet. 
Slik virksomhet bør i prinsippet identifiseres 
ved å henvise til den relevante fellesskapslov
givning som fastsetter hvilke krav som skal gjel
de for en viss type virksomhet eller praksis som 
anses å innebære en potensiell eller faktisk risi
ko for menneskers helse eller miljøet. 

9.	 Med hensyn til skade på vernede arter og habi
tater bør dette direktiv også få anvendelse på 
annen yrkesvirksomhet enn den som allerede, 
ved henvisning til fellesskapslovgivning, er di
rekte eller indirekte identifisert som en faktisk 
eller potensiell risiko for menneskers helse el
ler miljøet. I slike tilfeller bør den driftsansvarli
ge bare være ansvarlig i henhold til dette direk
tiv når vedkommende har handlet forsettlig el
ler utaktsomt. 

10. Det bør tas uttrykkelig hensyn til Euratom-trak-
taten og relevante internasjonale konvensjoner, 
samt til fellesskapslovgivning som inneholder 
mer omfattende og strengere regler for utøvel
se av den virksomhet som omfattes av dette di
rektivs virkeområde. Dette direktiv, som ikke 
inneholder ytterligere lovvalgsregler i forbin
delse med fastsettelse av myndigheten til ved
kommende myndigheter, berører ikke reglene 
om domstolenes internasjonale domsmyndig
het som fastsatt bl.a. i rådsforordning (EF) nr. 
44/2001 av 22 desember 2000 om domsmyndig
het og om anerkjennelse og fullbyrding av dom-
mer i sivile og kommersielle saker7. Dette di
rektiv bør ikke få anvendelse på virksomhet 
som har som hovedformål å tjene det nasjonale 
forsvar eller internasjonal sikkerhet. 

11. Dette direktiv tar sikte på å forebygge og utbed
re miljøskader, og påvirker ikke retten til erstat
ning for tradisjonelle skader i henhold til rele

7 EFT L 12 av 16.1.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kom
misjonsforordning (EF) nr. 1496/2002 (EFT L 225 av 
22.8.2002, s. 13). 

vante internasjonale avtaler om erstatningsan
svar. 

12. Mange medlemsstater er parter i internasjonale 
avtaler om erstatningsansvar på særskilte områ
der. Disse medlemsstatene bør kunne fortsette 
å være det etter at dette direktiv trer i kraft, og 
andre medlemsstater bør ikke miste retten til å 
bli parter i disse avtalene. 

13. Ikke alle typer miljøskader kan utbedres ved 
hjelp av en ansvarsordning. For at en slik ord
ning skal være effektiv, må det være en eller fle
re identifiserbare forurensere, skaden må være 
konkret og målbar, og det må kunne fastlegges 
en årsakssammenheng mellom skaden og den 
identifiserte forurenseren. Erstatningsansvar er 
derfor ikke et egnet redskap for å håndtere for
urensning av en mer omfattende og diffus art, 
der det er umulig å påvise sammenhengen mel
lom de negative miljøvirkninger og bestemte in
dividuelle aktørers handling eller unnlatelse. 

14. Dette direktiv får ikke anvendelse på person
skader, skader på privat eiendom og eiendeler 
eller på eventuelle økonomiske tap, og berører 
ikke rettigheter med hensyn til denne type ska-
der. 

15. Ettersom forebygging og utbedring av miljøska
der er en oppgave som bidrar direkte til gjen
nomføringen av Fellesskapets miljøpolitikk, bør 
offentlige myndigheter sikre at ordningen fast
satt i dette direktiv gjennomføres og håndheves 
korrekt. 

16. Gjenoppretting av miljøet bør skje på en effektiv 
måte som sikrer at de relevante mål for gjen
opprettingen oppfylles. Det bør derfor fastsleg
ges en felles ramme, og den korrekte anvendel
se av denne bør overvåkes av vedkommende 
myndigheter. 

17. Det bør fastsettes egnede bestemmelser for si
tuasjoner der vedkommende myndigheter på 
grunn av flere tilfeller av miljøskader ikke kan 
sikre at alle nødvendige utbedringstiltak kan 
treffes samtidig. I slike tilfeller bør vedkommen
de myndigheter kunne bestemme hvilken mil
jøskade som skal utbedres først. 

18. I samsvar med prinsippet om at forurenser be-
taler bør en driftsansvarlig som forårsaker en 
miljøskade eller en overhengende fare for mil
jøskade, i prinsippet bære kostnadene ved de 
nødvendige forebyggings- eller utbedringstil
tak. Dersom vedkommende myndigheter selv 
eller gjennom en tredjemann handler på vegne 
av en driftsansvarlig, bør myndigheten sørge 
for å få kostnadene dekket av den driftsansvarli
ge. De driftsansvarlige bør dessuten i siste in
stans bære kostnadene i forbindelse med vurde
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ring av miljøskader, og eventuelt vurdering av 
en overhengende fare for miljøskader. 

19. Medlemsstatene kan beregne en fast sats for 
administrasjonskostnader, rettslige kostnader, 
håndhevingskostnader og andre alminnelige 
kostnader som skal dekkes. 

20. Det bør ikke kreves at en driftsansvarlig skal 
bære kostnadene ved forebyggings- eller utbed
ringstiltak som treffes i henhold til dette direk
tiv, dersom den aktuelle skaden eller overhen
gende faren for skade skyldes hendelser som 
den driftsansvarlige ikke har innflytelse over. 
Medlemsstatene kan tillate at driftsansvarlige 
som ikke har handlet forsettlig eller uaktsomt, 
ikke skal bære kostnadene ved utbedringstiltak 
dersom den aktuelle skaden er en følge av ut
slipp eller hendelser som er uttrykkelig god
kjent, eller dersom det ikke var mulig å kjenne 
til de skadelige virkningene da hendelsen eller 
utslippet fant sted. 

21. Driftsansvarlige bør bære kostnadene i forbin
delse med forebyggende tiltak når slike tiltak 
uansett ville måtte treffes for å overholde de lo
ver og forskrifter, herunder vilkårene i tillatel
ser eller godkjenninger, som deres virksomhet 
er underlagt. 

22. Medlemsstatene kan fastsette nasjonale regler 
for kostnadsfordeling i tilfeller der en skade er 
forårsaket av flere parter. Medlemsstatene kan 
særlig ta hensyn til den spesielle situasjon for 
brukere av produkter som ikke nødvendigvis 
kan holdes ansvarlig for miljøskader på samme 
vilkår som de personer som produserer slike 
produkter. I slike tilfeller bør ansvarsfordelin
gen fastsettes i samsvar med nasjonal lovgiv
ning. 

23. Vedkommende myndigheter bør ha rett til å få 
kostnadene ved forebyggings- eller utbedrings
tiltak dekket av en driftsansvarlig innen en ri
melig tid fra den dato tiltakene ble gjennomført. 

24. Det må sikres at effektive gjennomførings- og 
håndhevingmetoder er tilgjengelige, samtidig 
som det sikres tilstrekkelig vern av de aktuelle 
driftsansvarliges og andre berørte parters rett
messige interesse. Vedkommende myndighe
ter bør være ansvarlige for visse oppgaver som 
krever skjønnsmessig vurdering, dvs. plikt til å 
vurdere skadens omfang og til å bestemme hvil
ke utbedringstiltak som skal treffes. 

25. Personer som berøres eller vil kunne bli berørt 
av miljøskader, bør har rett til å anmode ved
kommende myndigheter om å treffe tiltak. Mil
jøvern er imidlertid en diffus interesse, som en
keltpersoner ikke alltid vil eller kan ivareta. Ik-
ke-statlige organisasjoner som fremmer miljø

vern bør derfor også gis muligheten til å bidra 
til en effektiv gjennomføring av dette direktiv. 
De berørte fysiske og juridiske personer bør ha 
adgang til klagebehandling i forbindelse med 
vedkommende myndigheters vedtak, handlin
ger eller unnlatelser. 

26. Medlemsstatene bør treffe tiltak for å oppmun
tre driftsansvarlige til å tegne passende forsik
ringer eller sørge for andre former for økono
misk sikkerhet, og til å utvikle instrumenter og 
markeder for økonomisk sikkerhet for å sikre 
en effektiv dekning av økonomiske forpliktelser 
i henhold til dette direktiv. 

27. Dersom en miljøskade påvirker eller trolig vil 
påvirke flere medlemsstater, bør disse med
lemsstatene samarbeide for å sikre passende og 
effektive tiltak for å forebygge eller utbedre 
denne skaden. Medlemsstatene kan søke om å 
få dekket kostnadene ved forebyggings- eller 
utbedringstiltak. 

28. Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene 
i å beholde eller innføre strengere bestemmel
ser om forebygging og utbedring av miljøska
der, og det bør heller ikke hindre medlemssta
tene i å treffe egnede tiltak i situasjoner der dob-
bel kostnadsdekning kan forekomme som følge 
av at en vedkommende myndighet, i henhold til 
dette direktiv, og en person hvis eiendom berø
res av miljøskaden, treffer tiltak samtidig. 

29. Dette direktiv bør ikke få anvendelse på skader 
som forekommer før tidsfristen for gjennomfø
ring av dette direktiv utløper. 

30. Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjo
nen om sine erfaringer i forbindelse med gjen
nomføringen av dette direktiv, slik at Kommi
sjonen kan avgjøre, samtidig som det tas hen
syn til konsekvensene for en bærekraftig utvik
ling og framtidige miljørisikoer, om dette direk
tiv bør gjennomgås på nytt – 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med dette direktiv er å fastsette en ram-
me for miljøansvar basert på prinsippet om at for
urenser betaler, for å forebygge og utbedre miljø
skader. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 
1.	 «miljøskade»: 

a) skade på vernede arter og habitater, dvs. en
hver skade som har betydelige negative 
virkninger på arbeidet med å oppnå eller 
opprettholde en gunstig bevaringsstatus for 
slike habitater eller arter. Betydningen av 
slike virkninger skal vurderes i forhold til 
den opprinnelige tilstand, samtidig som det 
tas hensyn til kriteriene i vedlegg I. 

Skader på vernede arter og habitater 
omfatter ikke tidligere identifiserte skade
virkninger som følge av en handling som en 
driftsansvarlig har foretatt, og som var ut
trykkelig godkjent av vedkommende myn
digheter i samsvar med gjennomføringsbe
stemmelsene for artikkel 6 nr. 3 og 4 eller 
artikkel 16 i direktiv 92/43/EØF, eller artik
kel 9 i direktiv 79/409/EØF eller, når det 
gjelder habitater og arter som ikke omfattes 
av fellesskapsretten, i samsvar med tilsva
rende bestemmelser i nasjonal lovgivning 
om naturvern, 

b) skade på vann, dvs. enhver skade som har 
betydelige negative virkninger på det berør
te vannets økologiske, kjemiske og/eller 
kvantitative tilstand, som definert i direktiv 
2000/60/EF, med unntak av skadevirknin
ger som omfattes av artikkel 4 nr. 7 i nevnte 
direktiv, 

c) skade på jord, dvs. all jordforurensning som 
forårsaker en betydelig risiko for at mennes
kers helse påvirkes negativt som følge av di
rekte eller indirekte innføring, i, på eller un
der jord, av stoffer, preparater, organismer 
eller mikroorganismer, 

2.	 «skade»: en målbar negativ forandring av en na
turressurs eller dens funksjoner, som kan opp
stå direkte eller indirekte, 

3.	 «vernet art og habitat»: 
a) arter nevnt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 79/ 

409/EØF eller oppført i vedlegg I til nevnte 
direktiv, eller oppført i vedlegg II og IV til di
rektiv 92/43/EØF, 

b) habitater for arter nevnt i artikkel 4 nr. 2 i di
rektiv 79/409/EØF eller oppført i vedlegg I 
til nevnte direktiv, eller oppført i vedlegg II 
til direktiv 92/43/EØF, samt yngleplasser 
eller rasteplasser for arter oppført i vedlegg 
IV til direktiv 92/43/EØF, og 

c) dersom en medlemsstat bestemmer det, et

hvert habitat eller enhver art som ikke er 
oppført i nevnte vedlegg, og som medlems
staten utpeker til formål som tilsvarer dem 
som er fastsatt i disse to direktiver, 

4.	 «bevaringsstatus»: 
a) for et habitat, summen av de faktorer som 

påvirker et habitat og dets typiske arter, og 
som på lang sikt kan påvirke dets naturlige 
utbredelse, struktur og funksjon, samt de ty
piske arters overlevelse på lang sikt, enten 
innenfor den del av medlemsstatenes euro
peiske territorium som omfattes av trakta
ten, eller innenfor en medlemsstats territo
rium eller innenfor habitatets naturlige ut
bredelsesområde. 

Et habitats bevaringsstatus anses for å 
være «gunstig» dersom: 
–	 dets naturlige utbredelsesområde og de 

områder det dekker innenfor dette ut
bredelsesområdet er stabilt eller øken
de, 

–	 den særskilte struktur og de særskilte 
funksjoner som er nødvendig for at habi
tatet skal kunne opprettholdes på lang 
sikt finnes, og sannsynligvis vil finnes i 
overskuelig framtid, og 

–	 bevaringsstatusen til habitatets typiske 
arter er gunstig, i henhold til definisjo
nen i bokstav b), 

b) for en art, summen av de faktorer som påvir
ker den berørte arten, og som kan påvirke 
dens utbredelse og tallrikhet på lang sikt, 
enten innenfor den del av medlemsstatenes 
europeiske territorium som omfattes av 
traktaten, eller innenfor en medlemsstats 
territorium eller innenfor artens naturlige 
utbredelsesområde. 

En arts bevaringsstatus anses for å være 
«gunstig» dersom: 
– opplysninger om artens populasjonsdy

namikk viser at arten på lang sikt kom-
mer til å forbli en levedyktig del av sitt 
habitat, 

–	 artens naturlige utbredelsesområde ver
ken minsker eller sannsynligvis kommer 
til å minske i overskuelig framtid, og 

–	 det finnes, og sannsynligvis vil fortsette 
å finnes, et tilstrekkelig stort habitat til at 
artens populasjon kan bevares på lang 
sikt, 

5.	 «vann»: alle typer vann som omfattes av direktiv 
2000/60/EF, 

6.	 «driftsansvarlig»: enhver fysisk eller juridisk 
person, privat eller offentlig, som driver eller 
kontrollerer en yrkesvirksomhet, eller som i 
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henhold til nasjonal lovgivning er gitt avgjøren
de økonomisk råderett med hensyn til den tek
niske driften av virksomheten, herunder inne
haveren av en tillatelse til eller godkjenning av 
denne virksomheten, eller den person som regi
strerer eller melder en slik virksomhet, 

7.	 «yrkesvirksomhet»: enhver virksomhet som ut
føres i forbindelse med en økonomisk virksom
het, en forretning eller et foretak, uavhengig av 
om den er privat eller offentlig eller om den dri
ves ideelt eller med fortjeneste som mål, 

8.	 «utslipp»: utslipp til miljøet, forårsaket av men
neskelig virksomhet, av stoffer, preparater, or
ganismer eller mikroorganismer, 

9.	 «overhengende fare for skade»: en tilstrekkelig 
sannsynlighet for at en miljøskade vil oppstå i 
nær framtid, 

10. «forebyggende tiltak»: ethvert tiltak som treffes 
når en hendelse, handling eller unnlatelse har 
medført en overhengende fare for miljøskade, 
med sikte på å forebygge miljøskaden eller be
grense den så mye som mulig, 

11. «utbedringstiltak»: ethvert tiltak, eller enhver 
kombinasjon av tiltak, herunder begrensende 
eller midlertidige tiltak for å gjenopprette, reha
bilitere eller erstatte skadede naturressurser 
og/eller nedsatte funksjoner, eller for å gi et li
keverdig alternativ til slike ressurser eller funk
sjoner i henhold til vedlegg II, 

12. «naturressurs»: vernede arter og habitater, 
vann og jord, 

13. «funksjoner» og «naturressursers funksjoner»: 
de funksjoner som en naturressurs har, til nytte 
for en annen naturressurs eller offentligheten, 

14. «opprinnelig tilstand»: den tilstand naturressur
sene og funksjonene ville vært i dersom miljøs
kaden ikke hadde oppstått, beregnet på grunn
lag av de beste tilgjengelige opplysninger, 

15. «restitusjon», herunder «naturlig restitusjon», 
når det gjelder vann, vernede arter og habitater, 
at de skadede naturressursene og/eller nedsat
te funksjoner går tilbake til sin opprinnelige til-
stand, og når det gjelder skader på jord, fjerning 
av enhver betydelig risiko for skadevirkninger 
på menneskers helse, 

16. «kostnader»: kostnader som er nødvendige for 
å sikre en korrekt og effektiv gjennomføring av 
dette direktiv, herunder kostnadene i forbindel
se med vurdering av en miljøskade, en overhen
gende fare for en slik skade, handlingsalternati
ver samt administrasjonskostnader, rettslige 
kostnader, håndhevingskostnader, kostnader 
ved datainnsamling samt andre alminnelige 
kostnader og kostnader ved overvåking og til
syn. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.	 Dette direktiv får anvendelse på: 
a) miljøskader forårsaket av en av yrkesvirk

somhetene oppført i vedlegg III, og på en
hver overhengende fare for slike skader 
som følge av disse virksomhetene, 

b) skader på vernede arter og habitater forår
saket av en yrkesvirksomhet som ikke er 
oppført i vedlegg III, og på enhver overhen
gende fare for slike skader som følge av dis-
se virksomhetene dersom den driftsansvar
lige har handlet forsettlig eller uaktsomt. 

2.	 Dette direktiv får anvendelse uten at det berø
rer strengere bestemmelser i Fellesskapets re
gelverk om utøvelse av virksomhet som hører 
inn under dette direktivs virkeområde, og uten 
at det berører fellesskapsregelverk som inne
holder regler om jurisdiksjonskonflikter. 

3.	 Med forbehold for relevant nasjonal lovgivning 
skal dette direktiv ikke gi privatpersoner rett til 
erstatning som følge av miljøskader eller en 
overhengende fare for slike skader. 

Artikkel 4 

Unntak 

1.	 Dette direktiv skal ikke omfatte miljøskader el
ler overhengende farer for miljøskader som føl
ge av: 
a) a) væpnede konflikter, fientligheter, borger

kriger eller opprør, 
b) b) usedvanlige og uunngåelige naturfeno

mener som det er umulig å beskytte seg 
mot. 

2.	 Dette direktiv får ikke anvendelse på miljøska
der eller overhengende farer for slike skader 
som følge av en hendelse der ansvar eller erstat
ning omfattes av virkeområdet for de internasjo
nale konvensjoner som er oppført i vedlegg IV, 
herunder eventuelle framtidige endringer, som 
er i kraft i den berørte medlemsstat. 

3.	 Dette direktiv berører ikke driftsanvarliges rett 
til å begrense sitt ansvar i samsvar med nasjonal 
lovgivning om gjennomføring av ansvar i sam
svar med nasjonal lovgivning om gjennomfø
ring av Konvensjon om begrensning av ansva
ret for sjørettslige krav av 1976 (LLMC), herun
der eventuelle framtidige endringer, eller Stras-
bourg-konvensjonen om begrensning av ansvar 
ved fart på innlands vannveier av 1988, herun
der eventuelle framtidige endringer. 

4.	 Dette direktiv får ikke anvendelse på kjernefy
siske risikoer eller miljøskader, eller overhen
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gende farer for slike skader, som følge av virk
somhet som omfattes av traktaten om opprettel
se av Det europeiske atomenergifellesskap, el
ler som følge av en hendelse eller virksomhet 
der ansvar eller erstatning omfattes av virkeom
rådet for de internasjonale dokumenter som er 
oppført i vedlegg V, herunder eventuelle framti
dige endringer. 

5.	 Dette direktiv får bare anvendelse på miljøska
der eller overhengende farer for miljøskader 
som følge av forurensning av diffus art, der det 
kan fastlegges en årsakssammenheng mellom 
skaden og de enkelte driftsansvarliges virksom
het. 

6.	 Dette direktiv får ikke anvendelse på virksom
het som har som hovedformål å tjene det nasjo
nale forsvar eller internasjonal sikkerhet, eller 
virksomhet som har som eneste formål å verne 
mot naturkatastrofer. 

Artikkel 5 

Forebyggende tiltak 

1.	 Dersom det ikke har oppstått en miljøskade en
nå, men det er en overhengende fare for det, 
skal den driftsansvarlige umiddelbart treffe de 
nødvendige forebyggende tiltak. 

2.	 Medlemsstatene skal ved behov, og under alle 
omstendigheter når en overhengende fare for 
miljøskade ikke avverges på tross av den drifts
ansvarliges forebyggende tiltak, pålegge den 
driftsansvarlige så snart som mulig å underrette 
vedkommende myndigheter om alle relevante 
aspekter ved situasjonen. 

3.	 Vedkommende myndighet kan til enhver tid: 
a) kreve at den driftsansvarlige framlegger 

opplysninger om enhver overhengende fare 
for miljøskade, eller mistenkte tilfeller av sli
ke overhengende farer, 

b) kreve at den driftsansvarlige treffer de nød
vendige forebyggende tiltak, 

c) gi den driftsansvarlige instruksjoner som 
skal følges, om de nødvendige forebyggen
de tiltak som skal treffes, eller 

d) treffe de nødvendige forebyggende tiltak 
selv. 

4.	 Vedkommende myndighet skal kreve at den 
driftsansvarlige treffer de forebyggende tiltake
ne. Dersom den driftsansvarlige ikke oppfyller 
kravene fastsatt i nr. 1 eller nr. 3 bokstav b) el
ler c), ikke kan identifiseres eller ikke kan på
legges å dekke kostnadene i henhold til dette 
direktiv, skal vedkommende myndighet treffe 
disse tiltakene selv. 

Artikkel 6 

Utbedringstiltak 

1.	 Dersom det har oppstått en miljøskade, skal 
den driftsansvarlige umiddelbart underrette 
vedkommende myndighet om alle relevante as
pekter ved situasjonen og treffe: 
a) alle praktisk gjennomførbare tiltak for å 

umiddelbart kontrollere, inneslutte, fjerne 
eller på andre måter håndtere de aktuelle 
forurensende stoffene og/eller andre skade
faktorer, for å begrense eller forebygge yt
terligere miljøskade og skadevirkninger på 
menneskers helse eller ytterligere svekkel
se av funksjoner, og 

b) de nødvendige utbedringstiltak i samsvar 
med artikkel 7. 

2.	 Vedkommende myndighet kan til enhver tid: 
a) kreve at den driftsansvarlige framlegger til

leggsopplysninger om alle skader som har 
oppstått, 

b) treffe, kreve at den driftsansvarlige treffer, 
eller gi den driftsansvarlige instruksjoner 
om, alle praktisk gjennomførbare tiltak for å 
umiddelbart kontrollere, inneslutte, fjerne 
eller på andre måter håndtere de aktuelle 
forurensende stoffene og/eller andre skade
faktorer, for å begrense eller forebygge yt
terligere miljøskade og skadevirkninger på 
menneskers helse eller ytterligere svekkel
se av funksjoner, 

c) kreve at den driftsansvarlige treffer de nød
vendige utbedringstiltak, 

d) gi den driftsansvarlige instruksjoner som 
skal følges, om de nødvendige utbedringstil
tak som skal treffes, eller 

e) treffe de nødvendige utbedringstiltak selv. 
3.	 Vedkommende myndighet skal kreve at den 

driftsansvarlige treffer utbedringstiltakene. 
Dersom den driftsansvarlige ikke oppfyller kra
vene fastsatt i nr. 1 eller nr. 2 bokstav b), c) eller 
d), ikke kan identifiseres eller ikke kan påleg
ges å dekke kostnadene i henhold til dette di
rektiv, skal vedkommende myndighet som en 
siste utvei treffe disse tiltakene selv. 

Artikkel 7 

Fastsettelse av utbedringstiltak 

1.	 Driftsansvarlige skal i samsvar med vedlegg II 
identifisere potensielle utbedringstiltak og 
framlegge dem for vedkommende myndighet 
for godkjenning, med mindre vedkommende 
myndighet har truffet tiltak i henhold til artikkel 
6 nr. 2 bokstav e) og nr. 3. 
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2.	 Vedkommende myndighet skal avgjøre hvilke 
utbedringstiltak som skal gjennomføres i sam
svar med vedlegg II, eventuelt i samarbeid med 
den berørte driftsoperatør. 

3.	 Dersom det har oppstått flere miljøskader på en 
slik måte at vedkommende myndighet ikke kan 
sikre at alle nødvendige utbedringstiltak kan 
treffes samtidig, skal vedkommende myndighet 
ha rett til å avgjøre hvilken miljøskade som skal 
utbedres først. 

Når den tar denne avgjørelsen, skal ved
kommende myndighet ta hensyn bl.a. til den ak
tuelle miljøskadens art, omfang og alvorlighets
grad, og til muligheten for naturlig restitusjon. 
Det skal også tas hensyn til risikoer for mennes
kers helse. 

4.	 Vedkommende myndighet skal oppfordre de 
personer som er nevnt i artikkel 12 nr. 1, og un
der alle omstendigheter de personer som eier 
den jord der utbedringstiltakene skal gjennom
føres, til å framlegge sine synspunkter, og skal 
ta hensyn til disse. 

Artikkel 8 

Kostnader ved forebygging og utbedring 

1.	 Den driftsansvarlige skal bære kostnadene ved 
forebyggings- og utbedringstiltak som treffes i 
henhold til dette direktiv. 

2.	 Med forbehold for nr. 3 og 4 skal vedkommen
de myndighet få dekket bl.a. de kostnader den 
har hatt i forbindelse med forebyggings- og ut
bedringstiltak som treffes i henhold til dette di
rektiv, blant annet gjennom sikkerhet i eiendom 
eller andre egnede garantier fra den driftsan
svarlige som har forårsaket skaden eller den 
overhengende faren for skade. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid 
beslutte å ikke kreve alle kostnader dekket der
som utgiftene til dette vil være større enn belø
pet som kan dekkes, eller dersom den driftsan
svarlige ikke kan identifiseres. 

3.	 En driftsansvarlig skal ikke måtte bære kostna
dene ved forebyggings- eller utbedringstiltak 
som treffes i henhold til dette direktiv, dersom 
vedkommende kan bevise at miljøskaden eller 
den overhengende faren for miljøskade 
a) er forårsaket av tredjemann og oppstod til 

tross for at egnede sikkerhetstiltak var truf
fet, eller 

b) skyldes overholdelse av et påbud eller in
strukser fra en offentlig myndighet, forut
satt at påbudet eller instruksen ikke er en 
følge av et utslipp eller en hendelse forårsa
ket av den driftansvarliges virksomhet. 

I slike tilfeller skal medlemsstatene tref-
fe egnede tiltak som gjør det mulig for den 
driftsansvarlige å få dekket sine kostnader. 

4.	 Medlemsstatene kan tillate at den driftsansvarli
ge ikke bærer kostnadene ved utbedringstiltak 
som treffes i henhold til dette direktiv, dersom 
vedkommende kan vise at han eller hun ikke 
har handlet forsettlig eller uaktsomt, og at mil
jøskaden skyldes 
a) et utslipp eller en hendelse som er uttrykke

lig godkjent og i fullt samsvar med vilkårene 
for en godkjenning som framgår av eller er 
gitt i henhold til gjeldende nasjonale lover 
og forskrifter som gjennomfører de lovgiv
ningsmessige tiltak som er vedtatt av Felles
skapet og angitt i vedlegg III, slik de ble an
vendt da utslippet eller hendelsen fant sted, 

b) et utslipp, en virksomhet eller enhver form 
for anvendelse av et produkt i forbindelse 
med en virksomhet, som ut fra tilgjengelig 
vitenskapelig og teknisk kunnskap ikke ble 
ansett å kunne forårsake miljøskade på tids
punktet for utslippet eller virksomheten, 
noe den driftsansvarlige skal påvise. 

5.	 De tiltak som treffes av vedkommende myndig
het i henhold til artikkel 5 nr. 3 og 4 og artikkel 
6 nr. 2 og 3, skal ikke berøre den berørte drifts
ansvarliges ansvar i henhold til dette direktiv el
ler anvendelsen av traktatens artikkel 87 og 88. 

Artikkel 9 

Kostnadsfordeling i tilfeller der en skade er 
forårsaket av flere parter 

Dette direktiv berører ikke eventuelle nasjonale be
stemmelser om kostnadsfordeling i tilfeller der en 
skade er forårsaket av flere parter, særlig ikke med 
hensyn til fordeling av ansvaret mellom produsen
ten og brukeren av et produkt. 

Artikkel 10 

Frist for krav om kostnadsdekning 

Vedkommende myndighet skal ha rett til å innlede 
framgangsmåter for å få dekket kostnader ved gjen
nomføringen av tiltak truffet i henhold til dette di
rektiv av den driftsansvarlige, eventuelt av tredje
mann som har forårsaket skaden eller den overhen
gende faren for skade, innen fem år fra den dato til
takene er avsluttet eller den ansvarlige driftsansvar
lige eller tredjemann er identifisert, alt etter hva 
som inntreffer sist. 
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Artikkel 11 

Vedkommende myndighet 

1.	 Medlemsstatene skal utpeke den eller de ved
kommende myndigheter som skal ha ansvar for 
å utføre oppgavene fastsatt i dette direktiv. 

2.	 Vedkommende myndighet skal fastslå hvilken 
driftsansvarlig som har forårsaket skaden eller 
den overhengende faren for skade, vurdere ska-
dens betydning og avgjøre hvilke utbedringstil
tak som bør treffes i samsvar med vedlegg II. 
Vedkommende myndighet skal derfor ha rett til 
å kreve at den berørte driftsansvarlige skal fore-
ta en egen vurdering og framlegge alle nødven
dige opplysninger og data. 

3.	 Medlemsstatene skal sørge for at vedkommen
de myndighet kan delegere gjennomføringen 
av nødvendige forebyggings- eller utbedringstil
tak til tredjemann, eller kreve at tredjemann 
treffer nødvendige forebyggings- eller utbed
ringstiltak. 

4.	 Enhver beslutning som treffes i henhold til det
te direktiv og som pålegger forebyggings- eller 
utbedringstiltak, skal redegjøre for det nøyakti
ge grunnlag for beslutningen. Den berørte 
driftsansvarlige skal umiddelbart underrettes 
om slike beslutninger og samtidig underrettes 
om hvilken klageadgang og klagefrist vedkom
mende har i henhold til gjeldende lovgivning i 
den berørte medlemsstat. 

Artikkel 12 

Anmodning om tiltak 

1.	 Fysiske eller juridiske personer 
a) som berøres eller kan ventes å bli berørt av 

miljøskade, eller 
b) som har en tilstrekkelig interesse i beslut

ninger om miljøspørsmål som gjelder ska-
den, eller eventuelt 

c) som hevder at det foreligger en rettighets
krenkelse, dersom dette er en forutsetning i 
henhold til en medlemsstats forvaltnings
rett, 
skal ha rett til å framlegge for vedkommen

de myndighet eventuelle merknader i forbindel
se med tilfeller av miljøskade eller en overhen
gende fare for miljøskade som de kjenner til, og 
skal ha rett til å anmode vedkommende myn
digheter om å treffe tiltak i henhold til dette di
rektiv. 

Medlemsstatene skal bestemme hva som 
menes med «tilstrekkelig interesse» og «rettig
hetskrenkelse». 

Den interessen som enhver ikke-statlig or

ganisasjon som fremmer miljøvern og oppfyller 
alle krav i henhold til nasjonal lovgivning måtte 
ha, skal derfor anses som tilstrekkelig i henhold 
til bokstav b). Slike organisasjoner skal også an
ses å ha rettigheter som kan krenkes i henhold 
til bokstav c). 

2.	 Anmodningen om tiltak skal ledsages av rele
vante opplysninger og data som underbygger 
merknadene som framlegges i forbindelse med 
den aktuelle miljøskaden. 

3.	 Dersom anmodningen om tiltak og de ledsagen
de merknadene viser at det er sannsynlig at det 
foreligger en miljøskade, skal vedkommende 
myndighet undersøke alle slike merknader og 
anmodninger om tiltak. Under slike omstendig
heter skal vedkommende myndighet gi den be
rørte driftsansvarlige en mulighet til å framsette 
sitt syn på anmodningen om tiltak og de ledsa
gende merknadene. 

4.	 Vedkommende myndighet skal så snart som 
mulig og i alle tilfeller i samsvar med de rele
vante bestemmelser i nasjonal lovgivning, un
derrette personene nevnt i nr. 1, som framla 
merknader for myndigheten, om sin beslutning 
om å etterkomme eller avslå anmodningen om 
tiltak, og den skal opplyse om grunnlaget for be
slutningen. 

5.	 Medlemsstatene kan beslutte å ikke anvende 
nr. 1 og 4 i tilfeller der det er overhengende fare 
for skade. 

Artikkel 13 

Klagebehandling 

1.	 Personene nevnt i artikkel 12 nr. 1 skal ha ad-
gang til å prøve den prosess- og materiellretts
lige lovligheten av vedkommende myndighets 
beslutninger, handlinger eller unnlatelser i hen-
hold til dette direktiv ved en domstol eller et an-
net uavhengig og upartisk offentlig organ. 

2.	 Dette direktiv berører ikke eventuelle intern
rettslige bestemmelser om klageadgang og in
ternrettslige bestemmelser som krever at alle 
muligheter til forvaltningsmessig klagebehand
ling skal være uttømt før det gis adgang til retts
lig prøving. 

Artikkel 14 

Økonomisk sikkerhet 

1.	 Medlemsstatene skal treffe tiltak for å oppmun
tre de relevante økonomiske og finansielle aktø
rer til utvikling av instrumenter og markeder 
for økonomisk sikkerhet, herunder finansielle 
ordninger ved insolvens, med sikte på å gjøre 
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det mulig for driftsansvarlige å anvende finansi
elle garantier for å dekke sitt ansvar i henhold 
til dette direktiv. 

2.	 Kommisjonen skal innen 30. april 2010 framleg
ge en rapport om direktivets virkninger med 
hensyn til faktisk utbedring av miljøskader, om 
tilgjengeligheten av og vilkårene for forsikring 
og andre former for økonomisk sikkerhet til en 
rimelig pris i forbindelse med de virksomheter 
som omfattes av vedlegg III. I rapporten skal 
også følgende sider ved økonomisk sikkerhet 
vurderes: en gradvis tilnærming, et høyeste be
løp for den økonomiske garantien, og uteluk
king av virksomhet med lav risiko. I lys av den-
ne rapporten og en utvidet konsekvensanalyse, 
herunder en nytte- og kostnadsanalyse, skal 
Kommisjonen dersom det er hensiktsmessig 
framlegge forslag om et system for harmonisert 
obligatorisk økonomisk sikkerhet. 

Artikkel 15 

Samarbeid mellom medlemsstatene 

1.	 Dersom en miljøskade påvirker eller trolig vil 
påvirke flere medlemsstater, skal disse med
lemsstatene samarbeide, blant annet gjennom 
egnet utveksling av opplysninger, for å sikre at 
det treffes tiltak for å forebygge og om nødven
dig utbedre miljøskaden. 

2.	 Dersom en miljøskade har oppstått, skal den 
medlemsstat som skaden oppstod på territoriet 
til, gi tilstrekkelig informasjon til de medlems
stater som kan påvirkes. 

3.	 Dersom en medlemsstat innenfor sine grenser 
påviser skade som ikke har oppstått innenfor 
dem, kan den rapportere saken til Kommisjo
nen og enhver annen berørt medlemsstat, og 
den kan anbefale forebyggings- eller utbed
ringstiltak og, i samsvar med dette direktiv, sø
ke om å få dekket kostnadene den har hatt i for
bindelse med vedtakelsen av forebyggings- el
ler utbedringstiltak. 

Artikkel 16 

Forhold til nasjonal lovgivning 

1.	 Dette direktiv skal ikke hindre medlemsstatene 
i å beholde eller innføre strengere bestemmel
ser om forebygging og utbedring av miljøska
der, herunder om påvisning av ytterligere virk
somhet som skal underlegges kravene om fore
bygging og utbedring i dette direktiv, og om på
visning av ytterligere ansvarlige parter. 

2.	 Dette direktiv skal ikke hindre medlemsstatene 
i å treffe egnede tiltak, for eksempel forbud mot 

dobbel kostnadsdekning i situasjoner der dob-
bel kostnadsdekning kan forekomme som følge 
av at en vedkommende myndighet i henhold til 
dette direktiv og en person hvis eiendom berø
res av miljøskaden, treffer tiltak samtidig. 

Artikkel 17 

Tidsmessig begrenset anvendelse 

Dette direktiv får ikke anvendelse på 
–	 skader forårsaket av et utslipp, en situasjon el

ler hendelse som fant sted før datoen nevnt i ar
tikkel 19 nr. 1, 

–	 skader forårsaket av et utslipp, en situasjon el
ler hendelse som finner sted etter datoen nevnt 
i artikkel 19 nr. 1 når den stammer fra en be
stemt virksomhet som fant sted og ble avsluttet 
før nevnte dato, 

–	 skader forårsaket av et utslipp, en situasjon el
ler hendelse som inntraff for mer enn 30 år si-
den. 

Artikkel 18 

Rapporter og gjennomgåelse 

1.	 Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjo
nen om erfaringene fra anvendelsen av dette di
rektiv senest 30. april 2013. Rapportene skal 
omfatte de opplysninger og data som er angitt i 
vedlegg VI. 

2.	 På grunnlag av dette skal Kommisjonen fram
legge en rapport for Europaparlamentet og Rå
det innen 30. april 2014, med eventuelle forslag 
til endringer. 

3.	 Rapporten nevnt i nr. 2 skal omfatte en gjen
nomgåelse av 
a) anvendelsen av 

–	 artikkel 4 nr. 2 og 4 i forbindelse med 
utelukking fra direktivets virkeområde 
av forurensning som omfattes av de in
ternasjonale overenskomster oppført i 
vedlegg IV og V, og 

–	 artikkel 4 nr. 3 i forbindelse med en 
driftsansvarliges rett til å begrense sitt 
ansvar i samsvar med de internasjonale 
konvensjoner nevnt i artikkel 4 nr. 3. 
Kommisjonen skal ta hensyn til erfarin

gene fra relevante internasjonale fora, for 
eksempel IMO og Euratom, og fra relevante 
internasjonale avtaler, samt til i hvilket om-
fang disse overenskomstene er trådt i kraft 
og/eller er gjennomført i medlemsstatene 
og/eller er endret, samtidig som det tas 
hensyn til alle relevante tilfeller av miljøska
der forårsaket av slik virksomhet, til utbed



16 St.prp. nr. 62 2008–2009 
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet) 

ringstiltak som er truffet, til forskjellene 
mellom ansvarsnivåene i medlemsstatene, 
og til forholdet mellom skipsredernes an
svar og oljemottakernes bidrag, samtidig 
som det tas hensyn til enhver relevant un
dersøkelse foretatt av Det internasjonale 
fond for erstatning av oljesølskade. 

b) anvendelsen av dette direktiv på miljøska
der forårsaket av genetisk modifiserte orga
nismer (GMO), særlig i lys av erfaringer fra 
relevante internasjonale fora og konvensjo
ner, for eksempel konvensjonen om biolo
gisk mangfold og Cartagena-protokollen om 
biosikkerhet, samt resultatene av eventuelle 
tilfeller av miljøskader forårsaket av GMO, 

c) anvendelsen av dette direktiv i forbindelse 
med vernede arter og habitater, 

d) de overenskomster som eventuelt vil kunne 
oppføres i vedlegg III, IV og V. 

Artikkel 19 

Gjennomføring 

1.	 Medlemsstatene skal innen 30. april 2007 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umid
delbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis
ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.	 Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de som de vedtar på det området det
te direktiv omhandler, sammen med en tabell 
som viser hvordan bestemmelsene i dette direk
tiv svarer til de vedtatte nasjonale bestemmel
ser. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i 
Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 21 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX D. ROCHE 

President Formann 

Vedlegg I 

Kriterier nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav A) 

Omfanget av enhver skade som har negative virk
ninger på arbeidet med å oppnå eller opprettholde 
en gunstig bevaringsstatus for habitater eller arter, 
skal vurderes på bakgrunn av bevaringsstatus på 
det tidspunkt skaden inntreffer, deres rekreasjons
verdi og deres evne til naturlig fornyelse. Betydeli
ge negative endringer av den opprinnelige tilstan
den bør fastslås ved hjelp av målbare data som 
–	 antall individer, deres tetthet eller utbredelses

område, 
–	 de enkelte individenes eller det skadede områ

dets rolle i forhold til artens eller habitatets be
varing, artens eller habitatets sjeldenhet (vur
dert på lokalt, regionalt og høyere plan, herun
der fellesskapsplan), 

–	 artens formeringsevne (ut fra vedkommende 
arts eller populasjons særlige dynamikk), dens 
levedyktighet eller habitatets evne til naturlig 
fornyelse (ut fra dynamikken i eller populasjo
nen av de arter som er karakteristiske for habi
tatet), 

–	 artens eller habitatets evne til å restituere seg 
innen kort tid etter at skaden inntreffer uten 
andre inngrep enn økte vernetiltak og uteluk
kende på grunn av artens eller habitatets dyna
mikk, til en tilstand som anses som tilsvarende 
eller bedre enn den opprinnelige. 

En skade som beviselig påvirker menneskers 
helse, skal betegnes som en betydelig skade. 
Følgende skader skal ikke nødvendigvis beteg

nes som betydelige: 
–	 negative variasjoner som er mindre enn de na

turlige svingninger som anses som normale for 
vedkommende art eller habitat, 

–	 negative variasjoner som har naturlige årsaker 
eller som skyldes inngrep i forbindelse med 
den normale forvaltningen av områder, som er 
fastsatt i protokoller eller måldokumenter eller 
som tidligere har vært utført av eiere eller drifts
ansvarlige, 

–	 skader på arter eller habitater når det fastslås at 
de vil bli restituert, innen kort tid etter at ska-
den inntreffer og uten inngrep, enten til den 
opprinnelige tilstand eller til en tilstand som 
utelukkende på grunn av artens eller habitatets 
dynamikk fører til en tilstand som anses som til
svarende eller bedre enn den opprinnelige. 
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Vedlegg II 

Utbedring av miljøskader 

I dette vedlegg fastsettes en felles ramme som skal 
anvendes for at man skal kunne velge de mest hen
siktsmessige tiltak for å sikre utbedring av miljø
skader. 

1. Utbedring av skader på vann eller vernede arter
og habitater 

Miljøskader på vann eller vernede arter eller habi
tater utbedres ved at miljøet tilbakeføres til sin opp
rinnelige tilstand ved hjelp av primær, utfyllende el
ler kompenserende utbedring: 
a) «primær utbedring»: utbedringstiltak som fører 

de skadede naturressursene og/eller nedsatte 
funksjonene tilbake til eller i retning av sin opp
rinnelige tilstand, 

b) «utfyllende utbedring»: utbedringstiltak som 
treffes i forbindelse med naturressurser og/el-
ler funksjoner for å kompensere for at primær 
utbedring ikke fører til full gjenoppretting av na
turressursene eller funksjonene, 

c) «kompenserende utbedring»: tiltak som treffes 
for å kompensere for midlertidige tap av natur
ressurser og/eller funksjoner som oppstår fra 
den dato skaden inntreffer til den primære ut
bedring har fått full virkning, 

d) «midlertidige tap»: tap som skyldes at de skade
de naturressursene og/eller nedsatte funksjo
nene ikke kan oppfylle sine økologiske funksjo
ner eller utnyttes av andre naturressurser eller 
allmennheten før de primære eller utfyllende til
takene har begynt å virke. Det innebærer ikke 
økonomisk erstatning til allmennheten. 

Dersom primær utbedring ikke fører til at 
miljøet tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand, 
vil det bli iverksatt utfyllende utbedring. Dess
uten vil det bli iverksatt kompenserende utbed
ring for å kompensere for midlertidige tap. 
Utbedring av miljøskader i form av skader på 

vann eller vernede arter og habitater innebærer og
så at enhver betydelig risiko for at menneskers hel-
se påvirkes negativt, fjernes. 

1.1. Mål for utbedring
Formålet med primær utbedring 

1.1.1. Formålet med primær utbedring er å føre de
skadede naturressursene og/eller nedsatte funk
sjonene tilbake til eller i retning av sin opprinnelige 
tilstand. 

Formålet med utfyllende utbedring 
1.1.2. Dersom de skadede naturressursene og/el-
ler nedsatte funksjonene ikke tilbakeføres til sin 
opprinnelige tilstand, blir det iverksatt utfyllende 
utbedring. Formålet med utfyllende utbedring er å 
oppnå et lignende nivå for naturressurser og/eller 
funksjoner, eventuelt på et annet sted, som det som 
ville ha blitt oppnådd dersom det skadede stedet 
hadde blitt tilbakeført til sin opprinnelige tilstand. 
Dersom det er mulig og hensiktsmessig, bør det 
andre stedet være geografisk knyttet til det skade
de stedet, samtidig som det tas hensyn til den be
rørte befolknings interesser. 

Formålet med kompenserende utbedring 
1.1.3. Kompenserende utbedring skal iverksettes
for å kompensere for midlertidig tap av naturres
surser og funksjoner i påvente av gjenoppretting. 
Denne kompensasjonen består i ytterligere forbed
ringer av vernede habitater og arter eller vann en-
ten på det skadede stedet eller på et annet sted. Det 
innebærer ikke økonomisk erstatning til allmenn
heten. 

1.2. Fastsettelse av utbedringstiltak
Fastsettelse av primære utbedringstiltak 
1.2.1. Muligheten skal overveies for tiltak som di-
rekte fører naturressursene og funksjonene tilbake 
til sin opprinnelige tilstand innen en kortere tids
frist eller gjennom naturlig gjenoppretting. 

Fastsettelse av utfyllende og kompenserende ut
bedringstiltak 
1.2.2. Ved fastsettelse av omfanget av utfyllende og
kompenserende utbedringstiltak skal bruk av fram
gangsmåter som bygger på likeverdighet mellom 
ressurser eller mellom funksjoner vurderes først. 
Etter disse framgangsmåtene skal tiltak som gir na
turressurser og/eller funksjoner av samme type, 
kvalitet og mengde som de skadede, vurderes først. 
Dersom det ikke er mulig, skal det skaffes til veie 
andre naturressurser og/eller funksjoner. En kvali
tetsreduksjon kan for eksempel kompenseres med 
en økt mengde utbedringstiltak. 
1.2.3. Dersom det ikke er mulig å bruke framgangs
måtene som bygger på likeverdighet mellom ressur
ser eller mellom funksjoner, skal det brukes alterna
tive vurderingsmetoder. Vedkommende myndighet 
kan foreskrive metoden, for eksempel økonomisk 
vurdering, for å fastsette omfanget av nødvendige ut
fyllende eller kompenserende utbedringstiltak. Der
som det er mulig å verdivurdere tapte ressurser og/ 
eller funksjoner, mens det ikke er mulig innen en ri
melig tidsfrist eller til en rimelig kostnad å verdivur
dere de naturressurser og/eller funksjoner som skal 
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erstatte dem, kan vedkommende myndighet velge 
utbedringstiltak til en kostnad som tilsvarer den an
slåtte økonomiske verdi av de tapte naturressursene 
og/eller funksjonene. 

De utfyllende og kompenserende utbedringstil
takene bør utformes slik at de gir ytterligere natur
ressurser og/eller funksjoner som avspeiler tids
preferanser og tidsprofil for utbedringstiltakene. Jo 
lengre tid det tar før den opprinnelige tilstand nås, 
desto flere utbedringstiltak skal treffes (på ellers li
ke vilkår). 

1.3. Valg av utbedringsalternativer
1.3.1. De rimelige utbedringsalternativene bør vur-
deres med bruk av den beste tilgjengelige teknolo
gi på grunnlag av følgende kriterier: 
–	 virkningen av hvert alternativ på folkehelsen og 

offentlig sikkerhet, 
–	 kostnaden ved å gjennomføre alternativet, 
–	 sannsynligheten for at hvert alternativ skal lyk

kes, 
–	 i hvilken utstrekning hvert alternativ bidrar til å 

forebygge framtidig skade og unngå ytterligere 
skade som følge av gjennomføringen av alterna
tivet, 

–	 i hvilken grad hvert alternativ gavner naturres
sursens og/eller funksjonens ulike komponen
ter, 

–	 i hvilken grad hvert alternativ tar hensyn til re
levante sosiale, økonomiske og kulturelle inter
esser og andre relevante faktorer som er særeg
ne for stedet, 

–	 hvor lang tid det vil ta før miljøskaden er gjen
opprettet, 

–	 i hvilken grad hvert alternativ fører til gjenopp
retting av stedet der miljøskaden oppstod, 

–	 den geografiske tilknytning til stedet der ska-
den oppstod. 

1.3.2. Ved vurderingen av de ulike utbedringsalter-
nativene som er fastsatt, kan det velges primære ut
bedringstiltak som ikke fullt ut fører vannet eller de 
vernede artene eller habitatet som er skadet, tilbake 
til den opprinnelige tilstand, eller som gjenoppretter 
den langsommere. En slik beslutning kan tas bare 
dersom tapet av naturressursene og/eller funksjone
ne på det opprinnelige stedet som følge av beslutnin
gen, kompenseres ved en styrking av de utfyllende 
og kompenserende tiltakene slik at det oppnås et lig
nende nivå som tidligere for naturressurser og/eller 
funksjoner. Det vil for eksempel være tilfelle dersom 
likeverdige naturressurser og/eller funksjoner kan 
skaffes til veie et annet sted til en lavere kostnad. 
Disse ytterligere utbedringstiltakene skal fastsettes i 
samsvar med reglene i avsnitt 1.2.2. 

1.3.3. Uten at det berører reglene fastsatt i avsnitt
1.3.2, og i samsvar med artikkel 7 nr. 3, har ved
kommende myndighet rett til å beslutte at det ikke 
skal treffes ytterligere utbedringstiltak dersom 
a) de utbedringstiltak som allerede er truffet, sik

rer at det ikke lenger er betydelig risiko for at 
menneskers helse, vann eller vernede arter og 
habitater påvirkes negativt, og 

b) kostnaden ved de utbedringstiltak som bør tref-
fes for å nå den opprinnelige tilstand eller lig
nende nivå, ikke vil stå i forhold til de miljøfor
deler som skal oppnås. 

2. Utbedring av skade på jord
De nødvendige tiltak skal treffes for minst å sik

re at de relevante forurensende stoffer fjernes, kon
trolleres, innesluttes eller begrenses slik at foruren
set jord, idet det tas hensyn til dens nåværende 
bruk eller den framtidige bruk som var godkjent på 
tidspunktet for skaden, ikke lenger utgjør en bety
delig risiko for at menneskers helse påvirkes nega
tivt. Vurderingen av om slike risikoer foreligger 
skal foretas ved hjelp av framgangsmåter for risiko
vurdering der det tas hensyn til jordens egenskaper 
og funksjon samt de skadelige stoffenes, preparate
nes, organismenes eller mikroorganismenes art og 
konsentrasjon, den risiko de innebærer og mulig
heten for at de spres. Bruken skal bestemmes på 
grunnlag av regler for arealbruk eller eventuelt 
andre relevante regler som gjelder på det tidspunkt 
skaden oppstår. 

Dersom bruken av jorden endres, skal alle nød
vendige tiltak treffes for å hindre at menneskers 
helse påvirkes negativt. 

Dersom det ikke finnes regler for arealbruk el
ler andre relevante regler, skal arten av det berørte 
området der skaden oppstod, være avgjørende for 
bruken av det berørte området, samtidig som det 
tas hensyn til områdets forventede utvikling, 

Muligheten for naturlig gjenoppbygging, dvs. et 
alternativ uten direkte menneskelige inngrep i 
gjenoppbyggingsprosessen, skal overveies. 

Vedlegg III 

Virksomhet nevnt i artikkel 3 nr. 1 

1.	 Drift av anlegg som krever tillatelse i henhold 
til rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 
om integrert forebygging og begrensning av 
forurensning8. Det innebærer all virksomhet 
oppført i vedlegg I til direktiv 96/61/EF med 
unntak av anlegg eller deler av anlegg som bru

8 EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26. Direktivet sist endret ved for
ordning (EF) nr. 1882/2003. 
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kes til forskning, utvikling og prøving av nye 
produkter og prosesser. 

2.	 Avfallshåndtering, herunder innsamling, trans
port, gjenvinning og disponering av avfall og far-
lig avfall, herunder tilsyn med slik virksomhet 
og etterbehandling av disponeringsanlegg, som 
krever tillatelse eller registrering i henhold til 
rådsdirektiv 75/442/EØF av 15 juli 1975 om av
fall9 og rådsdirektiv 91/689/EØF av 12 desem
ber 1991 om farlig avfall10. 

Denne håndteringen omfatter blant annet 
drift av fyllplasser i henhold til rådsdirektiv 
1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av 
avfall11 og drift av avfallsforbrenningsanlegg i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbren
ning av avfall12. 

For dette direktivs formål kan medlemssta
tene beslutte at denne håndteringen ikke skal 
omfatte spredning for landbruksformål av slam 
fra renseanlegg for avløpsvann fra byområder 
som er behandlet slik at det er i samsvar med 
en godkjent standard. 

3.	 Alle utslipp i innlands overflatevann som krever 
forhåndsgodkjenning i henhold til rådsdirektiv 
76/464/EØF av 4. mai 1976 om forurensning 
forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fel
lesskapets akvatiske miljø13. 

4.	 Alle utslipp av stoffer i grunnvann som krever 
forhåndsgodkjenning i henhold til rådsdirektiv 
80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern av 
grunnvann mot forurensning forårsaket av visse 
farlige stoffer14. 

5.	 Utslipp eller tilsetning av forurensende stoffer i 
overflatevann og grunnvann som krever tillatel
se, godkjenning eller registrering i henhold til 
direktiv 2000/60/EF. 

6.	 Uttak og oppdemming av vann som krever for
håndsgodkjenning i henhold til direktiv 2000/ 
60/EF. 

7.	 Framstilling, bruk, lagring, bearbeiding, fylling, 
utsetting i miljøet og transport innenfor virk
somheten av 
a) farlige stoffer som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1987 
om tilnærming av lover og forskrifter om 

9 EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1882/2003. 

10 EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved di
rektiv 94/31/EF (EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28). 

11 EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1882/2003. 

12 EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 
13 EFT L 129 av 18.5.1976, s. 23. Direktivet sist endret ved direk

tiv 2000/60/EF. 

klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffer15, 

b) farlige stoffblandinger som definert i artik
kel 2 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirek
tiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnær
ming av medlemsstatenes lover og forskrif
ter om klassifisering, emballering og mer-
king av farlige stoffblandinger16, 

c) plantefarmasøytiske produkter som definert 
i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
av 15. juli 1991 om markedsføring av plante
farmasøytiske produkter17, 

d) biocidprodukter som definert i artikkel 2 nr. 
1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdi
rektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om mar
kedsføring av biocidprodukter18. 

8.	 Transport på vei, jernbane, innlands vann
veier, sjøveier eller luftveien av farlig gods 
eller forurensende gods som definert enten i 
vedlegg A til rådsdirektiv 94/55/EF av 21. 
november 1994 om tilnærming av medlems
statenes lovgivning om veitransport av farlig 
gods19 eller i vedlegget til rådsdirektiv 96/ 
49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lov
gjevinga i medlemsstatane om jarnbane
transport av farleg gods20 eller som definert i 
rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 
1993 om minimumskrav til fartøyer som har 
kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhav
ner, og som transporterer farlig eller for
urensende last21. 

9.	 Drift av anlegg som krever godkjenning i 
henhold til rådsdirektiv 84/360/EØF av 28. 
juni 1984 om bekjempelse av luftforurens
ning fra industrianlegg22 med hensyn til ut
slipp i luften av forurensende stoffer som 
omfattes av nevnte direktiv. 

10. All innesluttet bruk, herunder transport, av 
genmodifiserte mikroorganismer som defi

14 EFT L 20 av 26.1.1980, s. 43. Direktivet sist endret ved direk
tiv 91/692/EØF (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 

15 EFT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning 
(EF) nr. 807/2003. 

16 EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1882/2003. 

17 EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1). 

18 EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1882/2003. 

19 EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved kom
misjonsdirektiv 2003/28/EF (EFT L 90 av 8.4.2003, s. 45). 

20 EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endret ved kom
misjonsdirektiv 2003/29/EF (EFT L 90 av 8.4.2003, s. 47). 

21 EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19. Direktivet sist endret ved euro
paparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 
29.11.2002, s. 53). 

22 EFT L 188 av 16.7.1984, s. 20. Direktivet sist endret ved direk
tiv 91/692/EØF (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 
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nert i rådsdirektiv 90/219/EØF av 23. april

1990 om innesluttet bruk av genetisk modifi

serte mikroorganismer23.


11. All utsetting i miljøet, transport og markeds

føring av genmodifiserte organismer som

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv

2001/18/EF24.


12. Transport over landegrensene av avfall in

nenfor, til og fra Den europeiske union, som

krever tillatelse eller er forbudt i henhold til

rådsdirektiv (EØF) nr. 259/93 av 1. februar

1993 om overvåking og kontroll av avfalls

transport innen, inn i og ut av Det europeis

ke fellesskap25.


Vedlegg IV 

Internasjonale konvensjoner nevnt i artikkel 4 
nr. 2 

a) Den internasjonale konvensjon av 27. november 
1992 om erstatningsansvar for oljesølskade. 

b) Den internasjonale konvensjon av 27. november 
1992 om opprettelse av et internasjonalt fond for 
erstatning av oljesølskade. 

c) Den internasjonale konvensjon av 23. mars 2001 
om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade. 

d) Den internasjonale konvensjon av 3. mai 1996 
om ansvar og erstatning for skade i forbindelse 
med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer. 

e) Konvensjon av 10. oktober 1989 om erstatnings
ansvar for skade i forbindelse med transport av 
farlig gods på vei, jernbane og innlands vannvei
er. 

Vedlegg V 

Internasjonale dokumenter nevnt i artikkel 4 
nr. 4 

a) Paris-konvensjonen av 29. juli 1960 om erstat
ningsansvar på atomenergiens område og tilleg
gekonvensjonen undertegnet i Brussel 31. janu
ar 1963. 

b) Wien-konvensjonen av 21. mai 1963 om erstat
ningsansvar på atomenergiens område. 

23 EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1882/2003. 

24 EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved forord
ning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 

25 EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1. Transport over landegrensene av 
avfall innen, inn i og ut av Den europeiske union, som krever 26 NACE-koden kan brukes (rådsforordning (EØF) nr. 3037/90
godkjenning eller er forbudt i henhold til rådsforordning av 9.10.1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virk-
(EØF) nr. 259/93 av 1. februar 1993 om overvåking og kon- somhet innen Det europeiske fellesskap (EFT L 293 av 24. ok-
troll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske tober 1990, s. 1).

fellesskap(9).


c) Konvensjon av 12. september 1997 om tillegg
serstatning for atomskader. 

d) Fellesprotokollen av 21. september 1988 i til
knytning til Wien- og Paris-konvensjonene om 
erstatningsansvar ved nukleære ulykker. 

e) Brussel-konvensjonen av 17. desember 1971 om 
erstatningsansvar ved sjøtransport av atom
substans. 

Vedlegg VI 

Opplysninger og data nevnt i artikkel 18 nr. 
1 

Rapportene nevnt i artikkel 18 nr. 1 skal inneholde 
en liste over tilfeller av miljøskader og tilfeller med 
erstatningsansvar i henhold til dette direktiv, med 
følgende opplysninger og data for hvert tilfelle: 
1.	 Miljøskadens art, datoen da miljøskaden opp

stod og/eller ble oppdaget og datoen da det ble 
innledet framgangsmåter i henhold til dette di
rektiv. 

2.	 Klassifiseringskode etter virksomhet for den el
ler de ansvarlige juridiske person(er)26. 

3.	 Opplysninger om hvorvidt ansvarlige parter el
ler kvalifiserte organer har reist søksmål. (Type 
klager og resultatet av søksmålet skal angis.) 

4.	 Resultatet av utbedringsprosessen. 
5.	 Dato for avslutning av framgangsmåten. 

Medlemsstatene kan ta med i sine rapporter al-
le andre opplysninger og data som de anser som 
nyttige for en riktig vurdering av anvendelsen av 
dette direktiv, for eksempel: 
1.	 Kostnader i forbindelse med utbedringstiltak 

og forebyggende tiltak som definert i dette di
rektiv: 
–	 som de ansvarlige parter har betalt direkte, 

når slike opplysninger foreligger, 
–	 som er erstattet av de ansvarlige parter, 
–	 som ikke er erstattet av de ansvarlige parter. 

(Grunnene til manglende erstatning bør an
gis.) 

2.	 Resultatet av tiltakene for å fremme og gjen
nomføre virkemidlene for økonomisk sikkerhet 
som anvendes i samsvar med dette direktiv. 

3.	 En vurdering av de ytterligere årlige admini
strasjonskostnader for den offentlige myndighe
ten i forbindelse med opprettelse og drift av de 
forvaltningsstrukturer som er nødvendige for å 
gjennomføre og håndheve dette direktiv. 
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direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet) 

Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 14 nr. 
2 – Direktiv om miljøansvar 

Kommisjonen tar artikkel 14 nr. 2 til etterretning. I 
samsvar med denne artikkel skal Kommisjonen 
framlegge en rapport seks år etter at dette direktiv 
har trådt i kraft som bl.a. skal omhandle tilgjenge
ligheten av forsikringer og andre typer økonomisk 
sikkerhet til en rimelig kostnad og på rimelige vil
kår. Rapporten skal særlig ta hensyn til markeds
kreftenes utvikling av egnede produkter for økono

misk sikkerhet i forbindelse med nevnte aspekter. 
Den skal også ta opp en gradvis tilnærming avhen
gig av skadetype og risikoenes art. I lys av denne 
rapporten skal Kommisjonen eventuelt framlegge 
forslag så snart som mulig. Kommisjonen vil gjen
nomføre en konsekvensanalyse, utvidet til å omfat
te økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter, i 
samsvar med relevante gjeldende regler, særlig 
den tverrinstitusjonelle avtalen om bedre regel
verksutforming og Kommisjonens melding om 
konsekvensanalyse [KOM(2002) 276 endelig]. 
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