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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκρηξη της εξέδρας γεώτρησης σε κοιτάσµατα πετρελαίου Deepwater Horizon στον Κόλπο
του Μεξικού στις 20 Απριλίου 2010 και η επακόλουθη τεράστια διαρροή πετρελαίου από την
πετρελαιοπηγή στον βυθό της θάλασσας προκάλεσε σηµαντική περιβαλλοντική, οικονοµική
και κοινωνική ζηµία1.
Η ΕΕ έχει ζωτικό συµφέρον να προλάβει παρόµοια καταστροφή, δεδοµένου ότι σε αρκετά
µέρη ανοικτά των ακτών της είναι εντατική η εκµετάλλευση για την παραγωγή πετρελαίου
και φυσικού αερίου2 και αυξάνεται η έρευνα για κοιτάσµατα. Μολονότι είναι ακόµα σε
εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήµατος, τις πλήρεις επιπτώσεις του στα
οικοσυστήµατα εντός και πέραν του Κόλπου του Μεξικού, και για τον καταλογισµό των
ενδεχόµενων ευθυνών, είναι ήδη δυνατόν να συναχθούν τα πρώτα διδάγµατα και να ληφθούν
ανάλογα µέτρα.
Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και µόνο, οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις είναι περισσότερες
από 1 000. Εξάλλου, ενώ ο αριθµός των εγκαταστάσεων στον Εύξεινο Πόντο και τη Βαλτική
Θάλασσα κινείται ακόµη σε µονοψήφια επίπεδα, υπάρχουν σήµερα περισσότερες από 100
εγκαταστάσεις που λειτουργούν στα ύδατα της ΕΕ στη Μεσόγειο και έχουν αναφερθεί σχέδια
να αρχίσουν νέες έρευνες στις ζώνες της Μάλτας και της Κύπρου. Εξάλλου, έρευνα για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή αντίστοιχη παραγωγή διενεργείται σε άµεση γειτονία µε την
ΕΕ, στα ανοικτά των ακτών της Αλγερίας, την Κροατίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της
Λιβύης, της Τυνησίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.
Σηµαντικές υπεράκτιες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και στην περίµετρό της
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Ένδεκα ζωές χάθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Υπολογίζεται ότι 4,9
εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου είχαν διαρρεύσει στον ωκεανό µέχρι να σταµατήσει η διαρροή, µετά
από 85 ηµέρες, και ότι ρυπάνθηκαν 350 - 450 χιλιόµετρα ακτών των ΗΠΑ.
Το 2009, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ και τη Νορβηγία ανήλθε σε 196 και 269
εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου, αντίστοιχα. Περίπου το 90% του πετρελαίου για τον
ΕΟΧ και το 60% της παραγωγής φυσικού αερίου προέρχεται από υπεράκτιες εκµεταλλεύσεις.
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Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος

Ο ευρωπαϊκός κλάδος υπεράκτιας εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου δεν έµεινε αλώβητος από σοβαρά ατυχήµατα στο παρελθόν, όπως έδειξαν τα
ατυχήµατα στις εξέδρες άντλησης Piper Alpha και Alexander Kielland στη Βόρειο
Θάλασσα3. Κατόπιν αυτών, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια
αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας και καθεστώτα κανονιστικών ρυθµίσεων. Ωστόσο, η
εµπειρία από το ατύχηµα στην εξέδρα Deepwater Horizon πρέπει να οδηγήσει σε ειλικρινή
προβληµατισµό και στην Ευρώπη σχετικά µε το κατά πόσον το σηµερινό ρυθµιστικό πλαίσιο
και οι πρακτικές επαρκούν από την άποψη της ασφάλειας, της ετοιµότητας και αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τον προβληµατισµό αυτό υπαγορεύει επίσης ο µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού κλάδου
εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανταποκρίνεται στη
σταδιακή εξάντληση των «εύκολων» κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η έρευνα
µετακινείται προς πιο πολύπλοκα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από κοιτάσµατα
υψηλής πίεσης/υψηλής θερµοκρασίας, µεγαλύτερα βάθη ή/και ακραίες κλιµατικές συνθήκες
που µπορεί να περιπλέξουν τον χειρισµό των υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων και την
αντιµετώπιση περιστατικών. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις παραγωγής από ώριµα
κοιτάσµατα είναι πεπαλαιωµένες και συχνά τις αναλαµβάνουν προς εκµετάλλευση
ειδικευµένες επιχειρήσεις µε µικρότερη κεφαλαιακή επιφάνεια.
Η ΕΕ έχει συµφέρον να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου,
για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, καθώς και για τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας και των επιχειρηµατικών ευκαιριών της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Μολονότι δεν είναι
δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως οι κίνδυνοι από τις περισσότερες ανθρώπινες
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου της υπεράκτιας εκµετάλλευσης
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, πρέπει να κατοχυρώνεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα
των εργασιών και η µέγιστη προστασία των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος.
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Από την έκρηξη της εξέδρας Piper Alpha το 1988 σκοτώθηκαν 167 άνθρωποι και διέρρευσαν στη
θάλασσα 670 τόνοι πετρελαίου. Από την ανατροπή της εξέδρας Alexander Kielland το 1980 έχασαν τη
ζωή τους 123 άτοµα.
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Η κλίµακα µεγέθους και η σοβαρότητα του ατυχήµατος της εξέδρας Deepwater Horizon
ώθησε την Επιτροπή να αρχίσει, ήδη τον Μάιο, επείγουσα εκτίµηση της ασφάλειας των
δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής πετρελαίου, καθώς και φυσικού αερίου, στα
ευρωπαϊκά ύδατα. Μετά από επανεξέταση της εφαρµοστέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και
διαβουλεύσεις µε τον κλάδο και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών4, η Επιτροπή εντόπισε
τον Ιούλιο5 πέντε βασικούς τοµείς όπου απαιτείται δράση για να διατηρηθούν τα αξιόπιστα
επίπεδα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΕ:
• διεξοδικές διαδικασίες αδειοδότησης,
• βελτιωµένοι έλεγχοι από τις δηµόσιες αρχές,
• αντιµετώπιση των κενών της εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
• ενισχυµένη αντιµετώπιση καταστροφών από την ΕΕ και
• διεθνής συνεργασία για την προώθηση της ασφάλειας στην ανοικτή θάλασσα και
των ικανοτήτων αντιµετώπισης σε όλη την υφήλιο.
Τα κράτη µέλη και ο κλάδος διαθέτουν ήδη ειδικές βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια,
την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση. Ωστόσο, η πρόκληση που θέτει ο κίνδυνος µεγάλων
υπεράκτιων ατυχηµάτων καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αποτελεί τον κανόνα η εφαρµογή
της υπερσύγχρονης τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ και τα ύδατά της6. Αυτό το ενιαίο
υψηλό επίπεδο ασφάλειας θα αποσπάσει την πλήρη εµπιστοσύνη του κοινού και µπορεί να
στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ να κατοχυρώσει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ετοιµότητας και
αντιµετώπισης και πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων, τόσο στα ύδατα της δικαιοδοσίας άλλων
χωρών όσο και σε διεθνή ύδατα.
Όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτευχθούν µόνο µε αποφασιστική δράση από τις δηµόσιες αρχές
στην Ευρώπη και την ισχυρή εταιρική σχέση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, κρατών µελών, βιοµηχανίας, ΜΚΟ και άλλων εµπλεκόµενων
παραγόντων - σύµφωνα µε τις αρχές της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε τη δράση
της ΕΕ όσον αφορά τις υπεράκτιες δραστηριότητες, µε το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να
προτείνει σφαιρικό νοµοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ότι υψηλά πρότυπα ασφαλείας
εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε ολόκληρη την ΕΕ και τις τρίτες χώρες και να υποβάλει
προτάσεις που να καλύπτουν, µεταξύ άλλων, την πρόληψη των ατυχηµάτων, την
αντιµετώπιση των καταστροφών και την ευθύνη7. Στην παρούσα ανακοίνωση
παρουσιάζονται τα πρώτα βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
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Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης που εµπλέκονται στην αδειοδότηση και εποπτεία των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη.
∆ηλώσεις των Επιτρόπων Oettinger και ∆αµανάκη στην ολοµέλεια του ΕΚ της 7ης Ιουλίου.
Τα ύδατα υπό την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία των κρατών µελών της ΕΕ στη Μεσόγειο, τη Βαλτική
και τη Μαύρη Θάλασσα και το Βορειοανατολικό Ατλαντικό, συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων που
περιβάλλουν τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα παράκτια
ύδατα, τα χωρικά ύδατα και οι αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες (ΑΟΖ).
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη δράση της ΕΕ στον τοµέα της πετρελαϊκής
έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2010.
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2.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται
να εξαρτώνται αποκλειστικώς από τη διακριτική πρωτοβουλία του κλάδου και την
αυτορρύθµιση. Το ρυθµιστικό καθεστώς πρέπει να εξασφαλίζει ότι η βιοµηχανία τηρεί
σαφείς, σθεναρούς και φιλόδοξους κανόνες, που επιτρέπουν µόνον ασφαλείς και αειφόρες
επιχειρησιακές λειτουργίες. Επιπλέον, το καθεστώς πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
διαφάνειας, ώστε ο κλάδος και οι δηµόσιες αρχές να µπορούν να αποδεικνύουν σε κάθε
ενδιαφερόµενο ότι είναι κατάλληλη η διαχείριση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που
ενέχουν κινδύνους για τη ζωή, το περιβάλλον ή την περιουσία.
Τα διεθνή καθεστώτα για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκµετάλλευσης κοιτασµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως είτε λείπουν
αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επιβολής τους, ενώ η κατάσταση στην Ευρώπη υπαγορεύεται σε
µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις στην εθνική νοµοθεσία των µεµονωµένων κρατών µελών,
καθώς η κοινοτική νοµοθεσία είτε δεν καλύπτει διάφορα σχετικά θέµατα του τοµέα ή
προβλέπει µόνο τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων. Εξάλλου, οι διατάξεις που ισχύουν για τις
υπεράκτιες δραστηριότητες συχνά είναι διασκορπισµένες σε διάφορα νοµοθετικά µέτρα της
ΕΕ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα καθεστώτα για τη χορήγηση αδειών, την επιχειρησιακή ασφάλεια
και την περιβαλλοντική προστασία τα οποία διαφέρουν από ένα κράτος µέλος στο άλλο.
Αυτή η ανοµοιογένεια περιπλέκει την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία,
την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία στην Ευρώπη, και αυξάνει το κόστος για τις
επιχειρήσεις. Σηµαντικότερο είναι ότι η ανοµοιογένεια συνεπάγεται κίνδυνο επιβράδυνσης
της συντονισµένης αντιµετώπισης ατυχηµάτων που πλήττουν περισσότερα του ενός κράτη
µέλη, καθώς τα τεχνικά πρότυπα, οι µορφότυποι δεδοµένων και οι διαδικασίες αντιµετώπισης
ποικίλλουν ανά την Ευρώπη αλλά και εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης.
Η Επιτροπή προτείνει να εκπονήσει ανανεωµένο και συνεκτικότερο νοµικό πλαίσιο για τις
υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ευρώπη. Θα
επωφεληθούν, αφενός, οι ευρωπαίοι πολίτες και το περιβάλλον λόγω του όλο και
υψηλότερου επιπέδου προστασίας και, αφετέρου, ο κλάδος, κυρίως µέσω της απλούστευσης
και των ίσων όρων ανταγωνισµού. Προς τον σκοπό αυτό προσφέρονται διάφορες επιλογές,
όπως λόγου χάριν: τροποποίηση µεµονωµένων νοµοθετικών πράξεων, εκπόνηση
ενοποιηµένης νοµοθεσίας για τις υπεράκτιες δραστηριότητες, ή ανάπτυξη ήπιων νοµικών
µέσων που να συµπληρώνουν την κείµενη νοµοθεσία. Οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι, η ανάγκη για
ασφάλεια δικαίου και οι αρχές της «βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων» συνηγορούν,
κατά την άποψη της Επιτροπής, υπέρ ενιαίας νέας ειδικής νοµοθεσίας για τις υπεράκτιες
δραστηριότητες εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία
ενδεχοµένως να επικουρείται από ήπια νοµικά µέτρα (κατευθυντήριες γραµµές).
2.1.

Ο κρίσιµος ρόλος της υπεύθυνης αδειοδότησης

Η αδειοδότηση ξεχωρίζει ως το πρώτο βασικό εργαλείο εγγύησης της ασφάλειας
δραστηριοτήτων νέων γεωτρήσεων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Στη Συνθήκη για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπεται ― στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης
και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαµβανοµένης υπόψη της απαίτησης να
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προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον ― ενεργειακή πολιτική της Ένωσης8.
Αναφέρεται επίσης ότι τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να καθορίζουν τους όρους
εκµετάλλευσης των ενεργειακών τους πόρων, τις επιλογές τους µεταξύ διαφόρων
ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασµού, µε την
επιφύλαξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης9. Η κείµενη νοµοθεσία της ΕΕ για την
αδειοδότηση10 καλύπτει µόνον τις πτυχές των διαδικασιών ανταγωνισµού κατά την
αδειοδότηση, ώστε να εξασφαλίζει στις οντότητες από ολόκληρη την ΕΕ ισότιµη πρόσβαση
στους εθνικού επιπέδου διαγωνισµούς µε υποβολή προσφορών.
Κατά συνέπεια, κάθε κράτος µέλος εκδίδει άδειες και άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για
την έρευνα και εκµετάλλευση πόρων υδρογονανθράκων στο έδαφός του και στα ύδατα που
υπάγονται στη δικαιοδοσία του, θέτοντας τις δικές του απαιτήσεις για τη χορήγηση τους.
Ωστόσο, εγκρίσεις από µεµονωµένα κράτη µέλη για γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών τους
µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη µέλη. Οι περιβαλλοντικές,
οικονοµικές και κοινωνικές ζηµιές που προξενεί µεγάλη διαρροή πετρελαίου πλήττουν
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων.
Εποµένως, είναι σηµαντικό οι διαδικασίες αδειοδότησης οπουδήποτε στην Ευρώπη να
ανταποκρίνονται σε ορισµένα βασικά κοινά κριτήρια. Οι εθνικές διαδικασίες αδειοδότησης
σε όλα τα κράτη µέλη πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν αναγνωρισµένες
βέλτιστες πρακτικές και να συµπεριλαµβάνουν τις ενωσιακές υποχρεώσεις για την ασφάλεια,
την υγεία και την περιβαλλοντική απόδοση, τη διαχείριση κινδύνων και την ανεξάρτητη
επαλήθευση.
Το καθεστώς αδειοδότησης πρέπει να υποστηρίζεται από σαφές καθεστώς περί ευθύνης, το
οποίο να περιλαµβάνει επαρκή µέσα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για την κάλυψη
µεγάλων συµβάντων. Τα υφιστάµενα µέσα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να
αξιολογηθούν σε σχέση µε τα οικονοµικά ανώτατα όρια και ενδεχοµένως να είναι σκόπιµο να
συµπληρωθούν µε άλλα µέσα κάλυψης κίνδυνου, όπως ταµεία, ασφαλιστήρια, εγγυήσεις,
κλπ.
• Οι βασικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση της έρευνας για κοιτάσµατα
υδρογονανθράκων και της εκµετάλλευσής τους πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ. Η
Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 προτάσεις για το σκοπό αυτό, που θα υποστηρίζονται από
εκτίµηση επιπτώσεων. Στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν πρέπει να
συγκαταλέγονται:
(1)

Υποβολή πλήρους «φακέλου ασφάλειας» και της συναφούς τεκµηρίωσης11 σχετικά µε
την υγεία και την ασφάλεια σε κάθε εκµετάλλευση, όπου να αναλύονται τα
προβλεπόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση κρίσιµων συµβάντων, καθώς και
οποιασδήποτε συνακόλουθης δραστηριότητας που θα µπορούσε να προκαλέσει
σοβαρό ατύχηµα.

8

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Αυτόθι.
Οδηγία 94/22/ΕΚ για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και
παραγωγής υδρογονανθράκων.
Οδηγία 92/91/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιοµηχανίες, άρθρο 3.

9
10
11

EL

6

EL

(2)

Αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής ικανότητας κάθε υποψήφιου φορέα εκµετάλλευσης
ότι είναι σε θέση να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση κρίσιµων συµβάντων, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας
στη δεδοµένη τοποθεσία και τον χαρακτήρα των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει
ζητηθεί η συγκεκριµένη άδεια.

(3)

Χρηµατοοικονοµική ικανότητα αντιµετώπισης των συνεπειών απρόβλεπτων
περιστάσεων, καθώς και ενδεχόµενη συµµετοχή σε κατάλληλα συστήµατα ασφάλισης
ή µέσα κάλυψης κίνδυνου.

2.2. Καθεστώς κανονιστικής ρύθµισης που συντείνει στη ύψιστη ασφάλεια των
δραστηριοτήτων
Ο κατακερµατισµός των νοµικών πλαισίων της ΕΕ δεν αφορά µόνο το στάδιο της
αδειοδότησης, αλλά και τις εργασίες στις εγκαταστάσεις. Οι παραλλαγές προκύπτουν όταν τα
κράτη µέλη της ΕΕ µεταφέρουν στην εθνική τους νοµοθεσία τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ
για την υγεία και την ασφάλεια. Συνεπεία τούτου, θαλάσσια γεωτρύπανα της ίδιας εταιρείας
ενδέχεται να πληρούν διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις ανάλογα µε το κράτος µέλος στα
ύδατα του οποίου χρησιµοποιούνται. Εκτός από τα προφανή προβλήµατα ακεραιότητας των
µέτρων ασφαλείας, αυτή η πολυπλοκότητα µπορεί ιδίως να επιφέρει επιπλέον κόστος για τον
κλάδο και να παρεµποδίσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Για να εγγυώνται τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και ίσους όρους ανταγωνισµού για τους
φορείς εκµετάλλευσης, οι εφαρµοστέες στον κλάδο απαιτήσεις µέσω καθορισµένων στόχων
ή, κατά περίπτωση, κανονιστικής νοµοθεσίας πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε ενιαία
κριτήρια, εµπνευσµένα από τον βαθµό προόδου της τεχνολογίας στον τοµέα, και να
επιβάλλονται αυστηρά. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός από την
οικονοµική και τεχνική ικανότητα και τα βασικά στοιχεία για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, την εγγύηση της ακεραιότητας
των εγκαταστάσεων, την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και την
πρόληψη και αντιµετώπιση των ατυχηµάτων.
Όχι µόνο οι µελλοντικές αλλά και οι υφιστάµενες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις πρέπει
διαρκώς να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας. Στις
απαιτήσεις συντήρησης πρέπει να περιλαµβάνονται η τακτική αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία.
Η κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία πραγµατεύεται σειρά ζητηµάτων που σχετίζονται µε
τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις (π.χ. εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων) καθώς και
ορισµένες πτυχές σχετικά µε υπεράκτιες εργασίες (π.χ. εκποµπές από τις εξέδρες). Ωστόσο, οι
εγκαταστάσεις αυτές δεν καλύπτονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε τον έλεγχο της
ρύπανσης και τους κινδύνους µεγάλων ατυχηµάτων12, η οποία στόχευε κυρίως στις χερσαίες
εγκαταστάσεις και στην αντιµετώπιση των κινδύνων σοβαρών ατυχηµάτων στην ξηρά.
• Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας σε σχέση µε τον έλεγχο της ρύπανσης, την επιθεώρηση, την πρόληψη των
ατυχηµάτων και τη διαχείριση των µεµονωµένων εγκαταστάσεων. Οι νοµοθετικές

12
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Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε
επικίνδυνες ουσίες (Seveso II).
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προτάσεις είτε θα επεκτείνουν την κείµενη νοµοθεσία στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις
πετρελαίου και φυσικού αερίου, είτε θα προβλέπουν αυτοτελή νοµική πράξη γι’ αυτές τις
εργασίες.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργατικού
δυναµικού στους κλάδους των γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο καθορίζονται
στην οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και στην τοµεακή οδηγία 92/91/ΕΚ13.
• Βασιζόµενη στα πλήρη αποτελέσµατα της διερεύνησης του ατυχήµατος στην εξέδρα
Deepwater Horizon, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το πλαίσιο για την υγεία και την
ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να τροποποιηθεί η οδηγία 92/91/EC όσον
αφορά την ελάχιστη προστασία των εργαζοµένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων
βιοµηχανίες.
• Οι αρµόδιες για την αδειοδότηση αρχές των κρατών µελών και οι επιχειρήσεις
εκµετάλλευσης πρέπει να επανεξετάσουν και να αναπροσαρµόσουν ανάλογα τους
«φακέλους ασφάλειας» και την τεκµηρίωση σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία. Μόλις
ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση, πρέπει να εκπονήσουν σαφώς καθορισµένα
προγράµµατα αναβάθµισης στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν ελλείψεις.
Η νοµοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων14 ισχύει γενικά για τις υπεράκτιες
εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
της οι κινητές µονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης (mobile offshore drilling units,
MODU)15 και ο εξοπλισµός τους. Οι MODU θεωρούνται ως ποντοπόρα πλοία και η
ασφάλειά τους υπόκειται στους κανόνες του κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό
των κινητών µονάδων γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης («Κώδικας MODU») του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ). Ωστόσο, ο κώδικας αυτός δεν περιλαµβάνει ούτε τις
απαιτήσεις για τη λειτουργία του βιοµηχανικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για διάνοιξη
των φρεάτων, ούτε τις διαδικασίες για τον χειρισµό του. Επιπλέον, από το πεδίο εφαρµογής
της σχετικής νοµοθεσίας της ΕΕ εξαιρείται επίσης ο εξοπλισµός ελέγχου των γεωτρήσεων.
Υφίστανται µεν ορισµένα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή τεχνικά πρότυπα για τις υπεράκτιες
δραστηριότητες εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, για ελάχιστα
όµως από αυτά πιστεύεται ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. Οι εθνικοί
κανονισµοί συχνά παραπέµπουν σε τεχνικά πρότυπα, αλλά τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται
διαφέρουν από ένα κράτος µέλος σε άλλο.
• Η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιµότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας
για την ασφάλεια των προϊόντων ώστε να περιλαµβάνει εξοπλισµό προοριζόµενο να
εγκατασταθεί και να χρησιµοποιείται σε κινητές µονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης.
Προς τούτο θα απαιτηθεί διευκρίνιση της διασύνδεσης µε τον κώδικα MODU, σε
συνεργασία µε τον ∆ΝΟ.

13
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Οδηγία 89/391/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία.
Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK, καθώς και
οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση.
Η εξέδρα Deepwater Horizon είχε χαρακτηριστεί MODU.
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• Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές, θα αξιολογήσει αυστηρά τους ισχύοντες
κανονισµούς και πρακτικές για τον σχεδιασµό και τον έλεγχο των φρεατίων εξόρυξης, υπό
το πρίσµα των διδαγµάτων από το ατύχηµα στην εξέδρα Deepwater Horizon. Εάν οι
ισχύοντες κανόνες κριθούν ανεπαρκείς ή υπερβολικά άνισα εφαρµοζόµενοι, η Επιτροπή
θα εξετάσει την ανάγκη για περαιτέρω εναρµόνιση στον τοµέα αυτό, χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα νοµοθετικά ή/και µη νοµοθετικά µέσα.
• Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει·― σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές και οργανισµούς
τυποποίησης CEN, CENELEC, ISO και IEC·― την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών
προτύπων.
2.3.

Καθεστώτα ευθύνης

Σαφείς διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη καθαρισµού της ρύπανσης και την τελική ευθύνη για
οποιαδήποτε ζηµία αποθαρρύνουν την υποτίµηση των κινδύνων ή την υπονόµευση των
µέτρων ασφαλείας από τους φορείς εκµετάλλευσης. Αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσµα βοηθά
τον περιορισµό των κινδύνων περιβαλλοντικής ζηµίας.
Με βάση τις αρχές της προφύλαξης και «ο ρυπαίνων πληρώνει» που καθορίζονται στις
συνθήκες της ΕΕ16, η νοµοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και τη ναυτιλία περιλαµβάνει
σύστηµα διατάξεων για την αποκατάσταση των ζηµιών µετά από ατύχηµα. Το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί, στο πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων που σχετίζονται µε
ναυάγια, ότι υδρογονάνθρακες απορριφθέντες στη θάλασσα τυχαίως αποτελούν απόβλητα
κατά την έννοια της νοµοθεσίας της ΕΕ περί των στερεών αποβλήτων, µε τις αντίστοιχες
ευθύνες του φορέα εκµετάλλευσης για αποζηµίωση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
καθαρισµού.
Η οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης πραγµατεύεται και την ευθύνη για τις
περιβαλλοντικές ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από ατύχηµα ή άλλα κρίσιµα περιστατικά
σε υπεράκτιες δραστηριότητες. Η νοµοθεσία αυτή πρέπει να εξασφαλίζει χωρίς καµία
αµφιβολία ότι οι φορείς υπεράκτιας εκµετάλλευσης φέρουν αντικειµενική ευθύνη όχι µόνο
για ζηµίες που προκαλούνται σε προστατευόµενα είδη, φυσικούς οικοτόπους καθώς και στα
ύδατα που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά και για όλες τις
θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών µελών.
• Η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης για την
κάλυψη των περιβαλλοντικών ζηµιών σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, όπως ορίζονται στην
οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική17.
• Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη δυνατότητα να θεσπιστεί απαίτηση για υποχρεωτική
χρηµατοοικονοµική ασφάλεια και, προς τούτο, θα εξετάσει κατά πόσον επαρκούν τα
ισχύοντα χρηµατοοικονοµικά ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί για τα µέσα
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας όσον αφορά δυνητικά µεγάλα ατυχήµατα στα οποία
ενδέχεται να εµπλακούν φέροντα ευθύνη µέρη µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες.

16
17
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Άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.
Οδηγία 2008/56/ΕΚ.
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• Η δυνατότητα εφαρµογής της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων στη διαρροή πετρελαίου
θα είναι ένα από τα ζητήµατα που πρέπει να πραγµατεύεται το εκπονούµενο έγγραφο µε
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ερµηνεία της εν λόγω οδηγίας.
2.4.

Η ευθύνη του κλάδου

Ο κλάδος φέρει πρωτίστως την ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών του. Η ασφάλεια και
η βιωσιµότητα των επιχειρησιακών εργασιών του κλάδου πρέπει να έχουν ορατό και σαφές
προβάδισµα έναντι οιασδήποτε άλλης πτυχής. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται µέσω
επενδύσεων στην πρόληψη, την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και τη δυναµικότητα
ανάκτησης πετρελαίου. Είναι προς το συµφέρον των εταιρειών να αναλάβουν πειστικά
δεσµεύσεις για τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων, καθώς
αυτό θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, καθώς και το πεδίο εφαρµογής των
αναγκαίων επικείµενων ρυθµιστικών δράσεων.
Τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα στον κλάδο ποικίλλουν από εταιρία σε εταιρία και
πρέπει να συµπληρωθούν µε κοινές πρωτοβουλίες του κλάδου. Οι πρώτες τέτοιες δράσεις
έχουν ήδη αναγγελθεί18. Επιπλέον, ο κλάδος πρέπει να αναλάβει περαιτέρω µετρήσιµες και
µεγάλης εµβέλειας δεσµεύσεις για την ανάπτυξη των δυναµικοτήτων και να υιοθετήσει
απαρέγκλιτη νοοτροπία «προτεραιότητα στην ασφάλεια», µε την οποία θα αποσοβηθούν
µελλοντικές καταστροφές στην Ευρώπη και αλλού.
Τόσο ο κλάδος όσο και οι αρχές απέδειξαν τις ικανότητές τους για κινητοποίηση και µάλλον
αποτελεσµατική ανάπτυξη των µέσων καταπολέµησης της διαρροής πετρελαίου στον Κόλπο
του Μεξικού, ανακύπτουν όµως ανησυχίες όσον αφορά τον χρόνο που απαιτήθηκε για να
ανακοπεί η διαρροή από το φρέαρ, καθώς και για τη διαπίστωση των αιτίων. Ως εκ τούτου, ο
κλάδος πρέπει να αναπτύξει, όπου ενδείκνυται σε εταιρική συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές,
νέα εργαλεία αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που να είναι κατάλληλα να
εγκατασταθούν και να χρησιµοποιηθούν στις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες εξόρυξης στα
θαλάσσια περιβάλλοντα της Ευρώπης.
• Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο να συµβάλει στον καθορισµό των απαραίτητων προτύπων
και να προτείνει δράσεις αυτορρύθµισης, επειδή είναι ο καταλληλότερος να αξιολογήσει
τις τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου.
• Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο να οριστικοποιήσει και να παρουσιάσει εντός του 2010
ατοµικά σχέδια δράσης, καθώς και κοινούς για τον κλάδο χάρτες πορείας στους οποίους
να αναλύονται λεπτοµερώς το χρονοδιάγραµµα, η φύση, το περιεχόµενο και οι πόροι που
απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων. Αυτά τα σχέδια και χάρτες
πορείας πρέπει να υποβληθούν για διεξοδικό έλεγχο στις ρυθµιστικές αρχές και, στο
βαθµό που δεν περιλαµβάνουν εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, να είναι ευρέως
διαθέσιµα.
• Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση κοινοπραξίας
επιφορτισµένης µε την ανάπτυξη και τη συγκρότηση διευκολύνσεων στην Ευρώπη για την
18
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Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (International
Association of Oil and Gas Producers) συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για να αξιολογήσει τις τρέχουσες
πρακτικές και να εξετάσει βελτιώσεις. Έχει συσταθεί από τον κλάδο κοινοπραξία για την ανάπτυξη
εργαλείων παρέµβασης έκτακτης ανάγκης σε φρέατα εξόρυξης στον Κόλπο του Μεξικού.
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πρώτη ταχεία επέµβαση σε περίπτωση ατυχήµατος. Η κοινοπραξία πρέπει να αναλάβει να
αναπτύξει εργαλεία για τον επείγοντα έλεγχο των φρεάτων εξόρυξης.
2.5.

Νέο µοντέλο για τη δηµόσια εποπτεία

Οι δηµόσιες αρχές φέρουν καίρια ευθύνη για τη συγκρότηση ορθού πλαισίου κανονιστικής
ρύθµισης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, συνεκτιµώντας επίσης τις αρχές του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασµού19. Για να διασφαλίζουν την πλήρη συµµόρφωση των φορέων
εκµετάλλευσης, οι δηµόσιες αρχές πρέπει επίσης να ασκούν αποτελεσµατική εποπτεία, η
οποία να συνίσταται σε επικοινωνία, παροχή συµβουλών, έλεγχο και επιβολή των κανόνων.
Αυτό πρέπει να συνδυαστεί µε την ενεργό συµµετοχή του ευρέος κοινού και των
εµπλεκόµενων παραγόντων που αντιπροσωπεύουν οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα τα
οποία ενδέχεται να πληγούν. Η διαφάνεια και η ένταξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
στην εποπτεία θα πρέπει να προωθηθούν σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της
θαλάσσιας διακυβέρνησης20.
Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να εποπτεύουν τον κλάδο µε βάση τις βέλτιστες διοικητικές
πρακτικές που υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη και είναι δυνατόν να ενισχυθούν µε δράσεις σε
επίπεδο ΕΕ. Για παράδειγµα, θα ήταν σκόπιµο να αξιολογηθεί η ένταξη στις δραστηριότητες
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) καθηκόντων
επιθεώρησης παρόµοιων µε εκείνα που αφορούν τις θαλάσσιες µεταφορές. Τούτο θα
συµβάλει στην προώθηση της αποτελεσµατικής εποπτείας και επαλήθευσης της
συµµόρφωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον µε ενωσιακή νοµοθεσία καθοριστούν σαφώς το
πεδίο εφαρµογής, πρότυπα για τον εξοπλισµό και απαιτήσεις ασφαλείας.
• Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις αρχές των κρατών µελών, θα καθορίσει τις
υπερσύγχρονες πρακτικές που πρέπει να εφαρµόζονται από τις ρυθµιστικές και εποπτικές
αρχές για τις υπεράκτιες άδειες, τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να έχουν ως υπόδειγµα τις υφιστάµενες
βέλτιστες πρακτικές των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και θα επιδιωχθεί η διάδοσή
τους σε όλες τις έννοµες τάξεις της ΕΕ, µε πλήρη αξιοποίηση και των δυνατοτήτων του
δοµηµένου διαλόγου των εµπλεκόµενων παραγόντων στο πλαίσιο του «φόρουµ του
Βερολίνου» για τα ορυκτά καύσιµα.
• Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για να καθοριστεί προαιρετική διαβούλευση
/µηχανισµός υποβολής εκθέσεων σχετικά µε την αδειοδότηση πολύπλοκων υπεράκτιων
εργασιών, ώστε να καταστεί δυνατός ο ευρύτερος διεξοδικός έλεγχος από
εµπειρογνώµονες, π.χ. µέσω αξιολόγησης από οµοτίµους εµπειρογνώµονες των αρµοδίων
αρχών γειτονικών παράκτιων κρατών µελών.
• Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη, τον κλάδο και άλλους εµπλεκόµενους
παράγοντες για να παράσχουν στο κοινό εύκολη πρόσβαση σε συνεχώς
επικαιροποιούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας, τη διαχείριση κινδύνων,

19

20
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Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός είναι βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του ανταγωνισµού
µεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων για χώρο σε εντατικά αξιοποιούµενες θαλάσσιες περιοχές, το οποίο
βασίζεται στην εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης σταθερότητας και προβλεψιµότητάς τους.
Βλ. ανακοίνωση µε τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές για µια ενοποιηµένη προσέγγιση της θαλάσσιας
πολιτικής: Προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενοποιηµένη θαλάσσια
διακυβέρνηση και τη διαβούλευση των ενδιαφερόµενων φορέων», COM(2008) 395 τελικό.
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τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα στατιστικά στοιχεία κάθε εταιρείας σχετικά µε τους
βασικούς δείκτες ασφάλειας.
• Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για να διαµορφωθεί πλαίσιο για την
ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, ιδίως όσον
αφορά τα καθήκοντα εποπτείας από αυτές.
3.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΟΣΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Έως ότου γίνουν διαθέσιµα τα πλήρη αποτελέσµατα της διερεύνησης των αιτίων του
ατυχήµατος Deepwater Horizon, αποφέρουν απτά αποτελέσµατα οι προσπάθειες του κλάδου
για την ενίσχυση της ασφάλειας των δραστηριοτήτων και ολοκληρωθεί η εκστρατεία για τη
δέουσα ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτείται ιδιαίτερη
συγκράτηση και να ληφθούν πρόσθετες προφυλάξεις στις εν εξελίξει εργασίες έρευνας ή
παραγωγής και στις νέες διαδικασίες προγραµµατισµού και αδειοδότησης.
Η προφύλαξη πρέπει να είναι ανάλογη προς τους κινδύνους και να επικεντρώνεται ιδίως σε
υπεράκτιες εργασίες οι οποίες είναι πολύπλοκες·― λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών,
κοιτασµάτων µε υψηλή πίεση/υψηλή θερµοκρασία, του µεγάλου βάθους της γεώτρησης ή του
ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος·― ώστε να καθιστούν αναγκαία αυτή την
πρόσθετη προφύλαξη. Αυτές οι πολύπλοκες εργασίες ενδεχοµένως να καθιστούν σκόπιµη την
προσωρινή αναστολή µελλοντικών αδειοδοτήσεων. Οποιαδήποτε µέτρα προφύλαξης πρέπει
να είναι ανάλογα προς τους κινδύνους και να συντονίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.
• Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να επανεξετάσουν όλες τις πολύπλοκες εργασίες έρευνας
κοιτασµάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου και να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα βέλτιστης
πρακτικής εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλη την ΕΕ. Ενώ η οποιαδήποτε απόφαση για
αναστολή υπεράκτιων εργασιών γεώτρησης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των
κρατών µελών, η Επιτροπή επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς τα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν αυστηρά την προληπτική προσέγγιση κατά την αδειοδότηση νέων
πολύπλοκων εργασιών έρευνας κοιτασµάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου και να
εξετάζουν κατά πόσον απαιτείται αναστολή αδειοδότησης έως ότου τα ευρωπαϊκά
καθεστώτα για την υπεράκτια ασφάλεια έχουν αξιολογηθεί υπό το φως του ατυχήµατος
του Deepwater Horizon.
4.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος ανοικτά των ακτών κράτους µέλους, οι οµάδες
αντιµετώπισης ατυχηµάτων πρέπει να είναι σε θέση να καλούν για βοήθεια όλο το διαθέσιµο
δυναµικό, περιλαµβανοµένου του δυναµικού που διαθέτουν ο κλάδος21 και τα λοιπά κράτη
µέλη. Η ΕΕ έχει µηχανισµούς που συµπληρώνουν την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και πολιτικής προστασίας των κρατών µελών µέσω του Κοινοτικού Μηχανισµού
Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, κατόπιν αιτήµατος, παρέχει υποστήριξη και διευκολύνει
τον συντονισµό και την παροχή ευρωπαϊκής βοήθειας. Καλύπτει τόσο την πολιτική
προστασία όσο και τη θαλάσσια ρύπανση. Το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης
(ΚΠΠ/MIC), το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7
ηµέρες την εβδοµάδα.
21
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Oil Spill Response Ltd (µέρος του Global Response Network).
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Εάν χρειαστεί, το ΚΠΠ µπορεί να κινητοποιήσει ταχέως το δυναµικό ανάκτησης πετρελαίου
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA). Παρά το γεγονός ότι ο
EMSA εστιάζεται στη θαλάσσια ρύπανση από πλοία και τις σχετικές δραστηριότητες
ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, θα ήταν σκόπιµο να παρεµβαίνει σε
περίπτωση διαρροής πετρελαίου από υπεράκτιες εγκαταστάσεις, επειδή το δυναµικό που
διαθέτει- ― λόγου χάριν σκάφη για την αντιµετώπιση της ρύπανσης και δορυφορικές εικόνες
― προσφέρονται για την αντιµετώπιση διαρροής πετρελαίου, ανεξαρτήτως από που
προέρχεται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει δροµολογήσει τροποποιήσεις του ιδρυτικού
κανονισµού του EMSA22, ώστε να επιτρέπεται να ανταποκριθεί σε περίπτωση θαλάσσιας
ρύπανσης
οποιασδήποτε
προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένων
των
υπεράκτιων
εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Είναι επίσης σε εξέλιξη οι εργασίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής πρόληψης
των καταστροφών και της ικανότητας αντιµετώπισής τους από την ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένης της βοήθειας που παρέχεται µέσω του ΚΠΠ. Οι προσπάθειες αυτές
πρέπει να αποσκοπούν σε συνέργειες µε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από τον κλάδο µε
στόχο την ανάπτυξη δυναµικότητας ταχείας επέµβασης σε γεωτρήσεις και για την
αντιµετώπιση διαρροής πετρελαίου.
Η αποτελεσµατικότητα και η ταχύτητα των τυχόν υπεράκτιων επεµβάσεων έκτακτης ανάγκης
εξαρτάται επίσης από την άµεση διαθεσιµότητα πληροφοριών για την κατάσταση της στήλης
νερού και του βυθού κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι πλήρως
διαθέσιµα προς το παρόν σε επίπεδο ΕΕ και δεν είναι δυνατή η ταχεία συλλογή τους από τις
διασκορπισµένες δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη δέουσα παρακολούθηση της εξέλιξης
του ατυχήµατος.
• Το 2010 η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση µε στόχο να συνδυάσει τον πλούτο
εµπειρογνωµοσύνης και πόρων - που διατίθενται σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σε ενισχυµένο ενωσιακό σύστηµα αντιµετώπισης καταστροφών. Η ανακοίνωση
επικεντρώνεται στην παροχή αρωγής κατά την πρώτη φάση έκτακτης ανάγκης και στην
ενίσχυση των µέσων της ΕΕ για την πολιτική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια.
• Η Επιτροπή θα αναζητήσει τρόπους για να ενισχυθεί η διαθεσιµότητα δυναµικότητας
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, π.χ. µε την απαίτηση να είναι διαθέσιµος
ο εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης σε κάθε σχετική περιφέρεια της ΕΕ, σε συνεργασία µε τον
κλάδο και τα κράτη µέλη και µε βάση τα υφιστάµενα µέσα του Μηχανισµού Πολιτικής
Προστασίας της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
(EMSA).
• Για να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να αναλάβουν τις δράσεις που προτείνει η
Επιτροπή στην πρωτοβουλία «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020», µε σκοπό τη διαµόρφωση
συνεκτικής και ανοικτής αρχιτεκτονικής για την από κοινού αξιοποίηση πληροφοριών
σχετικά µε την κατάσταση της στήλης νερού και τον θαλάσσιο βυθό.

22
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.
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5.
5.1.

ΝΕΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

Περιφερειακές πρωτοβουλίες οµόρων ως πρώτο στάδιο διεθνούς δράσης

Η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις όµορες µε το έδαφός της υπεράκτιες περιοχές
όπου αυξάνονται οι υπεράκτιες γεωτρήσεις και όπου, σε περίπτωση ατυχήµατος, η τυχόν
επακόλουθη διαρροή πετρελαίου θα µπορούσε να βλάψει το περιβάλλον και τις οικονοµίες
πολλών παράκτιων κρατών µελών.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθεί η οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονοµικών
Ζωνών και της υφαλοκρηπίδας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το
∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Μεγάλο µέρος του θαλάσσιου χώρου της Μεσογείου αποτελείται από ανοικτή θάλασσα και
πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των αρχών των παράκτιων κρατών.
Κατά συνέπεια, η ΕΕ πρέπει να µεριµνήσει ώστε τα ρυθµιστικά πλαίσια και η εποπτεία του
κλάδου στη δικαιοδοσία χωρών που γειτονεύουν µε τα ευρωπαϊκά ύδατα να παρέχουν εξίσου
υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας. Το φόρουµ για τη Βόρεια Θάλασσα23 συνιστά
καλό παράδειγµα για τα οφέλη από την περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων
αρχών.
Πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες των περιφερειακών συµβάσεων. Σε αυτές
συγκαταλέγεται η επανενεργοποίηση, σε στενή συνεργασία µε τα οικεία κράτη µέλη, της
διαδικασίας για τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου καταπολέµησης της ρύπανσης από
υπεράκτιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο24. Έτσι θα καταστεί δυνατή η συµµετοχή του ήδη
υπάρχοντος Μεσογειακού Περιφερειακού Κέντρου Επειγόντων Περιστατικών Θαλάσσιας
Ρύπανσης (REMPEC) στην πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην ανοικτή
θάλασσα, την ετοιµότητα για αυτές και την αντιµετώπισή τους. Είναι επίσης δυνατόν να
ενισχυθεί η διµερής συνεργασία, ιδιαίτερα µε τις νότιες χώρες της Μεσογείου που
εµπλέκονται σε υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης, συγκεκριµένα µε σχέδια δράσης και µε
τα µέσα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).
Πρέπει επίσης να αναληφθεί δράση µε παρόµοιους στόχους25 µέσω άλλων περιφερειακών
συµβάσεων για τη θάλασσα, όπως λόγου χάριν η OSPAR, η σύµβαση του Ελσίνκι και η
σύµβαση του Βουκουρεστίου26. Περιφερειακά προγράµµατα ενεργειακής συνεργασίας, όπως
το Inogate, έχουν ήδη επικεντρωθεί στην ασφάλεια και την προστασία του ενεργειακού
εφοδιασµού και είναι δυνατόν να εξελιχθούν για να ενισχυθεί η συνεργασία όσον αφορά τις
υπεράκτιες δραστηριότητες. Η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα (ΣΕΚ) πρέπει επίσης

23
24
25
26
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North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) (Φόρουµ των Αρχών Εποπτείας Υπεράκτιων
∆ραστηριοτήτων της Βόρειας Θάλασσας).
Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση η οποία προέρχεται από την
εξερεύνηση και την εκµετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, του βυθού και του υπεδάφους της.
Βλ. άρθρο 18 των συµπερασµάτων της Υπουργικής ∆ιάσκεψης OSPAR που πραγµατοποιήθηκε στις
23/24 Σεπτεµβρίου 2010.
Σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού
(OSPAR), Σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής
θάλασσας (σύµβαση του Ελσίνκι), Σύµβαση για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση
(σύµβαση του Βουκουρεστίου).
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να ληφθεί υπόψη για την αντιµετώπιση των υπεράκτιων µέτρων ασφάλειας στα ύδατα των
οικείων κρατών.
Η Αρκτική αξίζει εξίσου ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού
περιβάλλοντός της, των ακραίων καιρικών συνθηκών και των σηµαντικών ανεξερεύνητων
αποθεµάτων υδρογονανθράκων. Πρέπει να θεσπιστούν δεσµευτικοί διεθνείς κανόνες ή
κριτήρια αξιολόγησης που να βασίζονται, µεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραµµές του
Συµβουλίου της Αρκτικής27. Εν προκειµένω, έχουν ουσιαστική σηµασία οι επαφές µε τις
αρκτικές χώρες.
• Η Επιτροπή θα εντείνει τους διαλόγους για την υπεράκτια ασφάλεια µε γειτονικές χώρες
της ΕΕ, µε στόχο νέες κοινές πρωτοβουλίες για την καθιέρωση διαύλων πληροφόρησης
έκτακτης ανάγκης, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την έρευνα και την παραγωγή,
την προώθηση των υψηλών επιπέδων ασφάλειας και πρόληψης, καθώς και κοινά
κατασταλτικά µέτρα, λόγου χάριν επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.
• Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη και τις οικείες τρίτες χώρες για να
ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιφερειακών φόρουµ/πρωτοβουλιών των αρµόδιων εθνικών
αρχών στη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τη Βαλτική Θάλασσα, µε βάση το καλό
παράδειγµα και την τεχνογνωσία του Φόρουµ των Αρχών Εποπτείας Υπεράκτιων
∆ραστηριοτήτων της Βόρειας Θάλασσας (North Sea Offshore Authorities Forum).
• Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο των υφιστάµενων
συµβάσεων και πρωτοκόλλων.
5.2. ∆ιεθνείς υποχρεώσεις του κλάδου των ευρωπαϊκών εταιρειών πετρελαίου και
φυσικού αερίου
Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου επεκτείνουν τις υπεράκτιες
δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης. Είναι πολύ σηµαντικό να δεσµευθεί ο κλάδος αυτός να
εφαρµόζει υπερσύγχρονες πρακτικές για την ασφάλεια και το περιβάλλον ανεξαρτήτως της
επικράτειας στην οποία δραστηριοποιείται, δηλαδή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια επιλογή είναι να θεσπιστούν υποχρεώσεις για επιχειρήσεις µε έδρα στην ΕΕ να
εφαρµόζουν ενιαίες προδιαγραφές για την υπεράκτια ασφάλεια και το περιβάλλον στις ανά
την υφήλιο δραστηριότητές τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, θα ήταν δυνατόν οι
ρυθµιστικές αρχές να ανακαλούν τις άδειες εκµετάλλευσης ή τις ειδικές άδειες που έχουν
χορηγήσει στην επιχείρηση.
• Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο και τα κράτη µέλη να θεσπίσουν για τις επιχειρήσεις µε έδρα
στην ΕΕ διαφανείς και δεσµευτικές υποχρεώσεις να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων σε όλες τις ανά την υφήλιο δραστηριότητές τους.
5.3.

Η ευθύνη της Ευρώπης σε παγκόσµιο επίπεδο

Παρόλο που ο αντίκτυπος υπεράκτιων ατυχηµάτων δεν γνωρίζει σύνορα, είναι άνιση και
ελλιπής η κάλυψη και η επιβολή του διεθνούς δικαίου που διέπει την πρόληψη, τον
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Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009 (Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Αρκτικής
σχετικά µε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 2009).

15

EL

σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης και την αντιµετώπιση28. Για παράδειγµα, µια από τις συµβάσεις
για τον σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης29 επικεντρώνεται µόνον στη ρύπανση από πλοία, αλλά
όχι από υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, δεν καλύπτεται από καµία διεθνή σύµβαση η
οικονοµική ευθύνη για τη ρύπανση από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού
αερίου.
Η ΕΕ είναι σε πλεονεκτική θέση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς
προσπάθειες για την ενίσχυση των υφισταµένων κανόνων σε παγκόσµιο επίπεδο. Χρειάζεται,
ωστόσο, να ενώσει τις δυνάµεις της µε τους εταίρους της, αρχής γενοµένης από τις ΗΠΑ και
άλλους σηµαντικούς παραγωγούς όπως η Νορβηγία, τη Ρωσία και ο ΟΠΕΚ. Οι πρωτοβουλίες
της ΕΕ πρέπει να βασιστούν στο International Regulators Forum (IRF), αλλά να στοχεύουν
σε ευρύτερη συµµετοχή30.
Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι παγκόσµιο σύστηµα καθορισµού κοινών στόχων και
κριτηρίων αξιολόγησης της ασφάλειας και της αειφορίας στην υπεράκτια έρευνα και
παραγωγή, που θα εξυπηρετεί δύο στόχους: Πρώτον, πρέπει να προωθεί την υιοθέτηση και
εφαρµογή αυστηρών κανόνων για την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχηµάτων σε κάθε
επικράτεια όπου αναπτύσσονται υπεράκτιες δραστηριότητες εκµετάλλευσης κοιτασµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου. ∆εύτερον, πρέπει να συντονίζει τις δράσεις ή/και να
αναπτύξει από κοινού δράσεις απευθυνόµενες σε διοικήσεις, ρυθµιστικές αρχές, τη
βιοµηχανία, εταιρείες πιστοποίησης και ερευνητικά ιδρύµατα, οι οποίες να στοχεύουν στη
µέγιστη δυνατή σε όλη την υφήλιο συµµόρφωση µε τη UNCLOS (Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας) σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.
• Οι υφιστάµενες εταιρικές σχέσεις και διάλογοι για θέµατα ενέργειας µε τους διεθνείς
εταίρους της ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν τον µοχλό για να ξεκινήσει µια προωθούµενη από
την ΕΕ παγκόσµια πρωτοβουλία για την υπεράκτια ασφάλεια και να συµφωνηθούν οι
γενικές αρµοδιότητες της εν λόγω παγκόσµιας δράσης. Η υπουργική σύνοδος ΕΕ-ΟΠΕΚ
έχει ήδη εγκρίνει µια πρωτοβουλία για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά µε την
υπεράκτια ασφάλεια, το 2011. Η Επιτροπή θα συγκαλέσει µια τέτοια συνάντηση το 2011
µε σκοπό να υπάρξει συµφωνία σχετικά µε τις βασικές επιδιώξεις και να διερευνηθούν οι
στόχοι και τα κριτήρια αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συµβάλλει σε πρωτοβουλίες για υπεράκτια θέµατα
στο πλαίσιο της G-20.

28
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Στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) προβλέπεται ότι τα
κράτη οφείλουν να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον από τη ρύπανση, να καταρτίζουν σχέδια
έκτακτης ανάγκης και να υιοθετούν νόµους και κανονισµούς για την πρόληψη, τη µείωση και τον
έλεγχο της ρύπανσης σε περιοχές εντός και πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας. Ωστόσο, δεν
περιλαµβάνονται µηχανισµοί συµµόρφωσης και επιβολής και η εφαρµογή επαφίεται στην καλή θέληση
των κρατών και φορέων όπως τοµεακών οργανώσεων και περιφερειακών θαλάσσιων συµβάσεων. Σε
αυτό οφείλονται και οι µεγάλες διαφορές όσον αφορά την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων, µεταξύ
άλλων, και στα ευρωπαϊκά ύδατα.
∆ιεθνής Σύµβαση για την ετοιµότητα, τη συνεργασία και την αντιµετώπιση της ρύπανσης της
θάλασσας από πετρέλαιο (OPRC).
Στα µέλη του IRF συγκαταλέγονται η Βραζιλία, ο Καναδάς, οι Κάτω Χώρες, η Νέα Ζηλανδία, η
Νορβηγία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες Πολιτείες.
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6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η εξέταση που διενεργήθηκε στον απόηχο του ατυχήµατος Deepwater Horizon έχει δείξει ότι
οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην ΕΕ διέπονται, εν µέρει, από ετερογενές καθεστώς όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον. Ένα τέτοιο κατακερµατισµένο καθεστώς δεν είναι σε θέση να
εξασφαλίσει την κατάλληλη αντιµετώπιση των κινδύνων από την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων του κλάδου της υπεράκτιας εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Το καθεστώς αυτό αφήνει κενά νοµικής αβεβαιότητας όσον αφορά τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επιχειρήσεων και δεν καθιστά δυνατή την πλήρη
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι οργανισµοί και οι µηχανισµοί της ΕΕ.
Μολονότι τα ρυθµιστικά καθεστώτα σε ορισµένα κράτη µέλη εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα
πρόληψης ατυχηµάτων θέτοντας αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την
προστασία του περιβάλλοντος, απαιτείται περαιτέρω δράση για να εξασφαλιστεί η εξάπλωση
των εν λόγω ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, µε σαφές πλαίσιο για την εφαρµογή της
υπερσύγχρονης τεχνολογίας σε επίπεδο ΕΕ, την αποσαφήνιση της ενωσιακής νοµοθεσίας και
την κάλυψη των διαπιστωθέντων κενών. Η ΕΕ έχει κάθε συµφέρον να ενεργήσει χωρίς
καθυστέρηση και να εξασφαλίσει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες στα ευρωπαϊκά ύδατα και
σε παγκόσµιο επίπεδο τηρούν τα αυστηρότερα δυνατά επίπεδα για την ασφάλεια, την
πρόληψη ατυχηµάτων και την αντιµετώπισή τους, χωρίς συµβιβασµό ή ασυνέπεια.
Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να υποστηρίξουν την πορεία
δράσης που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση και να διατυπώσουν τις απόψεις τους
σχετικά µε τις προτεινόµενες συγκεκριµένες ενέργειες. Η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω
διαβουλεύσεις µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες,
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής των προτεινόµενων δράσεων, εν όψει της κατάθεσης
προτάσεων για συγκεκριµένα νοµοθετικά ή/και µη νοµοθετικά µέτρα πριν από το καλοκαίρι
του 2011. Κατά τη διαδικασία θα ληφθούν υπόψη οποιαδήποτε σχετικά διδάγµατα που θα
προκύψουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος του Deepwater Horizon.
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