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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από την εξέδρα Deepwater Horizon στον 
Κόλπο του Μεξικού πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ, κατεπειγόντως και εφόσον ενδείκνυται, 
στην εμπεριστατωμένη επανεξέταση τόσο της νομοθεσίας όσο και των ρυθμίσεων της ΕΕ 
ως προς την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της ανάληψης προληπτικής δράσης, ως 
προς όλες τις πτυχές των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην επικράτειά της, μεταξύ άλλων, την ασφαλή μεταφορά μέσω 
υποθαλάσσιων αγωγών τοποθετημένων στον πυθμένα της θάλασσας ή κάτω από αυτόν· 
στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να καλύψει κατεπειγόντως τα 
κενά στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

2. διαπιστώνει ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται από υπεράκτιες εξέδρες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν διασυνοριακές συνέπειες, και για το λόγο αυτό 
δικαιολογείται η ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ για την πρόληψη και τον μετριασμό 
τέτοιων ατυχημάτων·

3. διαπιστώνει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
αναπτύσσονται σταδιακά σε ολοένα πιο ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, και ενδέχεται 
να προκαλέσουν σημαντικές και καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την 
οικονομία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών·

4. υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής να εξισώσει τα ελάχιστα πρότυπα στην 
επικράτεια της ΕΕ· πιστεύει ότι οι προβληματισμοί για την ασφάλεια και την προστασία 
του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε νομοθετική πράξη και ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας σε όλους τους τομείς των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·

5. προειδοποιεί όμως ότι η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας εξαρτάται σε τελευταία 
ανάλυση από την ικανότητα των οικείων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών και φορέων να 
εφαρμόζουν, να διαχειρίζονται και να επιβάλλουν τη σχετική νομοθεσία· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να επαγρυπνεί προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των αρχών 
των κρατών μελών·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να προσδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αρκτική λόγω του 
εύθραυστου χαρακτήρα της και της σημασίας της για την άμβλυνση των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής·

7. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να εντατικοποιήσουν 
μεθόδους επιθεώρησης και την αποτελεσματική αμοιβαία συνεργασία τους και να 
θεσπίσουν ένα σύστημα «ελέγχου των ελεγχόντων» στην ΕΕ που θα βασίζεται σε 
ελάχιστους δεσμευτικούς κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
συλλογή δεδομένων, η διάδοση βέλτιστων πρακτικών και ο συντονισμός των πόρων 
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αντιμετώπισης πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι πρέπει επιπλέον να προάγεται ο 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, με στόχο την καλύτερη 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης·

8. διαπιστώνει ότι ορισμένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου λειτουργούν με 
διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, 
ανάλογα με εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις· προτρέπει την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, πρώτον, να δρομολογήσει την συνεκτική αναθεώρηση του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τον υπεράκτιο κλάδο εξόρυξης πετρελαίου και αερίου και, δεύτερον,
να εναρμονίσει τα διάφορα πρότυπα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό ελάχιστο επίπεδο 
ούτως ώστε να παρέχεται νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί ότι:

- οι πιο σύγχρονες πρακτικές θα αποτελούν τον κανόνα σε όλες τις σχετικές 
δραστηριότητες στην επικράτεια της ΕΕ, καθώς και ότι

- θα μπορεί να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία σε περίπτωση 
ατυχήματος·

για την επίτευξη των στόχων αυτών, προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο
θέσπισης νέας νομοθεσίας που να διέπει τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλα τα στάδια (από την έρευνα και την εκμετάλλευση 
ως τη μεταφορά και τον παροπλισμό) ή να συμπληρώσει και να ενισχύσει την ισχύουσα 
νομοθεσία ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου 

9. εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεκτική και ενεργός συνεργασία με τρίτες χώρες (ιδίως 
με όσες έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση) είναι επίσης 
απαραίτητη για να διασφαλίζεται κατάλληλη περιβαλλοντική προστασία και η 
ενδεδειγμένη καλή κατάσταση των θαλασσών κατά την αναζήτηση, εξόρυξη και 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου·

Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστροφές

10. επαναλαμβάνει τα αιτήματά της προς την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν 
προτάσεις σχετικά με τη συγκρότηση Δύναμης Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα 
βασίζεται στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και την κατάρτιση ευρωπαϊκού
σχεδίου δράσης, από κοινού με τα κράτη μέλη, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικούς 
μηχανισμούς που θα καθορίζουν με ποιο τρόπο θα μπορεί η ΕΕ να αντιδρά σε 
καταστάσεις ρύπανσης μεγάλης κλίμακας που προκαλείται από υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
άντλησης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθαλάσσιων αγωγών 
πετρελαίου/φυσικού αερίου τοποθετημένων στον θαλάσσιο πυθμένα ή κάτω από αυτόν·

11. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων 
δεδομένων, που προτείνεται στην ανακοίνωση "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020"1, και στην 
πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης 
μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής2, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020", θαλάσσιες παρατηρήσεις και δεδομένα 
για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη CΟΜ(2010) 0461.
2 CΟΜ(2010) 0494.
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διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση κινδύνων ρύπανσης προκειμένου να 
καθορίζεται εγκαίρως η κατάλληλη πορεία δράσης·

12. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη διάθεση επιστημονικών γνώσεων, που 
συγκεντρώνουν υπεράκτιοι φορείς εκμετάλλευσης που εκτελούν εργασίες με δημόσια 
άδεια, στις αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν 
καταρτιστεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020" προκειμένου 
να διευκολύνεται ο δημόσιος έλεγχος και η καλύτερη κατανόηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος·

13. ζητεί να αφιερώνουν οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου το 5 % των πόρων τους 
για έρευνα και ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες πρόληψης και επανόρθωσης ζημιών από 
ατυχήματα· τονίζει ότι προτού προστεθούν τεχνολογίες αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών σε εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπόκεινται σε 
ανεξάρτητες διαδικασίες δοκιμής, εκτίμησης και έγκρισης·

14. προτείνει να περιλαμβάνουν οι απογραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά τους πόρους αντίδρασης, όλους τους πόρους του 
δημοσίου και του σχετικού κλάδου έτσι ώστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα να έχει τη δυνατότητα να διαδραματίζει έναν συντονιστικό ρόλο, 
αν παραστεί ανάγκη, σε περίπτωση συμβάντος μείζονος σημασίας·

15. προτείνει να αποτελεί ο διαθέσιμος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών 
πετρελαιοκηλίδων θεμελιώδες τμήμα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να είναι 
διαθέσιμος κοντά στις εγκαταστάσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη 
χρησιμοποίησή του σε περίπτωση ατυχήματος μείζονος σημασίας;

Καθεστώτα περιβαλλοντικής ευθύνης και μηχανισμοί χρηματικής εγγύησης

16. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη1 θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η αυστηρή απόδοση ευθυνών 
να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ζημιών στα θαλάσσια ύδατα και στη 
βιοποικιλότητα, ώστε οι πετρελαϊκές εταιρείες να μπορούν να καλούνται να λογοδοτούν 
για όλες τις ζημίες που προκαλούν και να καλύπτουν πλήρως πιθανές ζημίες χωρίς να 
προβλέπεται ανώτατο όριο, μέσω αποθεματικών των φορέων εκμετάλλευσης· 

17. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, ώστε αυτή να 
καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για 
τη θαλάσσια στρατηγική2·

18. καλεί την Επιτροπή, δυνάμει της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, να καθορίσει 
χαμηλότερα όρια ζημίας και να επιβάλει ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης που θα καλύπτει 
όλες τις ζημίες στα θαλάσσια ύδατα και στη βιοποικιλότητα, ανεξάρτητα από τυχόν 

                                               
1 Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, ΕΕ L 
143, 30.4.2004, σ. 56.
2 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική), ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19. 
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ανώτατο όριο που προβλέπεται σε συστήματα αμοιβαίων κεφαλαίων ή ασφαλιστικής 
κάλυψης, και προτείνει την έναρξη διαλόγου με ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με 
δεσμευτικά σε όλη την επικράτεια της ΕΕ ασφαλιστικά συστήματα προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επιβολή καθεστώτος απόδοσης ευθυνών·

19. υποστηρίζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης 
αντισταθμιστικού ταμείου σε περιπτώσεις πετρελαϊκών καταστροφών στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής ευθύνης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις 
χρηματοπιστωτικής ασφάλειας·

20. τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικώς υπεύθυνα μέρη θα πρέπει να καθορίζονται χωρίς 
περιθώρια παρερμηνείας πριν από την εξόρυξη·

21. θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να καλούνται, 
κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας και καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής 
περιόδου και σε όλα τα στάδια υλοποίησης υπεράκτιων έργων (από την έρευνα και την 
εκμετάλλευση ως τον παροπλισμό), να αποδείξουν ότι είναι επαρκώς ασφαλισμένοι ή ότι 
διαθέτουν λοιπές χρηματικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζουν την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας που προκάλεσαν οι ειδικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν, συμπεριλαμβανομένων των προκαλούμενων ζημιών 
από ατυχήματα υψηλού αντίκτυπου χαμηλής πιθανότητας – είτε μέσω υποχρεωτικών 
συστημάτων αμοιβαίων εγγυήσεων του βιομηχανικού κλάδου, όπως του OPOL, είτε 
μέσω υποχρεωτικών ασφαλίσεων, ή μέσω μεικτού συστήματος που διασφαλίζει την 
χρηματοοικονομική ασφάλεια·

22. τονίζει ότι, μολονότι μπορούν καταρχήν να παρέχονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 
είτε μέσω της ασφάλισης είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων της βιομηχανίας, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη του πλήρους κόστους του καθαρισμού και 
των αποζημιώσεων σε περίπτωση σημαντικής καταστροφής, και ότι δεν μετατίθενται οι 
κίνδυνοι και οι ευθύνες σε μικρότερες εταιρείες που παρουσιάζουν περισσότερες 
πιθανότητες να κηρύξουν αφερεγγυότητα σε περίπτωση ατυχήματος· ζητεί να θεσπιστούν 
κοινά συστήματα ούτως ώστε να διατηρούνται κίνητρα για την αποφυγή κινδύνων και την 
τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις·

23. αναγνωρίζει την αξία των κοινοτικών ταμείων, όπως ο OPOL στη Βόρειο Θάλασσα, και 
ζητεί να συσταθούν τέτοια ταμεία σε κάθε θαλάσσια ζώνη της ΕΕ· ζητεί την υποχρεωτική 
συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης στα εν λόγω ταμεία για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου έτσι ώστε να υπάρξει ένας μηχανισμός δικτύου ασφαλείας που θα 
καθησυχάζει τα κράτη μέλη, τον θαλάσσιο τομέα, και ιδιαίτερα τους αλιείς, καθώς και 
τους φορολογούμενους;

24. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη θέση που εξέφρασε στην έκθεση που 
δημοσίευσε στις 12 Οκτωβρίου 20101, στην οποία συμπεραίνει ότι η ανάγκη θέσπισης 
ενός εναρμονισμένου συστήματος υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας δεν 

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και 
την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας COM(2010) 581.
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τεκμηριώνεται επί του παρόντος επαρκώς· προτρέπει την Επιτροπή να μην εξαντλήσει 
την προθεσμία που προβλέπεται βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας για την περιβαλλοντική 
ευθύνη για την υποβολή έκθεσης που θα περιλαμβάνει τυχόν ενδεδειγμένες προτάσεις 
τροποποίησης της οδηγίας·

25. προτείνει, εκτός από την απόσυρση της άδειας για τη χρήση εγκαταστάσεων ως το 
αυστηρότερο μέτρο, την υιοθέτηση από τα κράτη μέλη περαιτέρω κατάλληλων μέτρων 
για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αμέλειας και μη συμμόρφωσης κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων ασφαλείας και την επιβολή τακτικών 
επιθεωρήσεων βάσει ενιαίων μεθόδων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ·

Βελτίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

26. ζητεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ)1 ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια υλοποίησης υπεράκτιων έργων 
(από την έρευνα ως την εκμετάλλευση), και ζητεί τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για 
διενέργεια ΕΠΕ σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων άντλησης σε βαθέα ύδατα, πολύπλοκων 
φρεάτων ή προβληματικών συνθηκών γεώτρησης και μεταφοράς πετρελαίου/φυσικού 
αερίου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών τοποθετημένων στο θαλάσσιο πυθμένα ή κάτω από 
αυτόν· πιστεύει, επίσης, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ΕΠΕ για 
υπεράκτια έργα που εγκρίνουν εθνικές αρχές καλύπτουν επίσης τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούν οι φορείς εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια του παροπλισμού·
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις νομοθετικές διατάξεις για τις ΕΠΕ και να 
προβλέπει ότι οι διαδικασίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να 
ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες που είναι ανεξάρτητοι οικονομικά από τους πελάτες;

27. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
παροπλισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων και να καθορίσει με σαφήνεια, και να διευκρινίσει 
μέσω νομοθετικών πράξεων, εάν απαιτείται, την ευθύνη των φορέων λειτουργίας να 
διασφαλίζουν την ασφαλή απομάκρυνση της γεώτρησης και τη νομική τους ευθύνη σε 
περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας η οποία προκαλείται από τον παροπλισμό γεώτρησης 
ή μετά από αυτόν·

28. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των υγιών αρχών που 
περιλαμβάνει η νομοθεσία της για τον έλεγχο χερσαίων κινδύνων (SEVESO II2 και III3) 
στη νομοθεσία που διέπει υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου· εν τω μεταξύ, και σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προτείνει τέτοιου 
είδους ειδική νομοθεσία, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρότασή της SEVESO 
III ώστε να καλύπτει και τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου και τους υποθαλάσσιους 
αγωγούς που βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας ή κάτω από αυτόν και όλα τα 
στάδια της έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον παροπλισμό 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (στην τροποποιημένη της μορφή)· ΕΕ L 175 της 
5.7.1985, σ. 40.
2 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες· ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
3 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, COM(2010) 781.



PE462.884v02-00 8/10 AD\870318EL.doc

EL

της πετρελαιοπηγής· επιδοκιμάζει την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναθεώρηση της οδηγίας SEVESO II, στην οποία η Επιτροπή αναφέρει ότι θα 
αξιολογήσει τον καλύτερο τρόπο για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

29. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση της αποστολής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ώστε να καλύπτει περιπτώσεις 
θαλάσσιας ρύπανσης από άλλες πηγές πλην των σκαφών, ιδίως από υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου· πιστεύει ότι στην αρμοδιότητά 
του θα πρέπει να εμπίπτουν τόσο οι κινητές εγκαταστάσεις όσο και οι εγκαταστάσεις 
μεταφοράς, καθώς και οι τερματικοί σταθμοί αγωγών μεταφοράς· στηρίζει το αίτημα της 
Επιτροπής να αντανακλώνται τα εν λόγω νέα καθήκοντα του EMSA στον προϋπολογισμό 
και στη στελέχωσή του· πιστεύει ότι η εντολή του EMSA θα πρέπει να επεκταθεί 
περαιτέρω ούτως ώστε να εξασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχου εκ μέρους ανεξάρτητου 
τρίτου μέρους σε εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αδειοδότηση για 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και 
περιοδικές επιθεωρήσεις στους φορείς εκμετάλλευσης·

30. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες υπεράκτιας εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εξαιρούνται από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές1· 
προτείνει να προσθέσει η Επιτροπή στο σημείο 1.5 του παραρτήματος Ι τις "υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου" ως μέρος 
της πρώτης επανεξέτασης που πρέπει να διεξαχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 
συνιστά τον καθορισμό από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και 
Πρόληψη της Ρύπανσης (IPPC) βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών για τις δραστηριότητες 
υπεράκτιας εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου·

Κοινές δεσμεύσεις με τρίτες χώρες και σε διεθνές επίπεδο

31. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με ρυθμίσεις στους τομείς της 
απόδοσης ευθυνών για περιβαλλοντικές ζημίες και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στην 
οποία θα μπορούσαν επίσης να μετάσχουν και τρίτες χώρες·

32. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να ζητούν τα κράτη μέλη από τις επιχειρήσεις 
που εδρεύουν στην ΕΕ να εφαρμόζουν πρότυπα της ΕΕ σε όλες τις παγκόσμιες
δραστηριότητές τους ·στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εντατικοποιήσει τον 
διάλογο για την υπεράκτια ασφάλεια με γειτονικές χώρες της ΕΕ, με στόχο νέα κοινά 
μέτρα επιβολής, λόγου χάριν επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων, και να εξασφαλιστούν 
εξίσου αυστηρά πρότυπα ασφάλειας σε περιοχές που βρέχονται από ύδατα της ΕΕ·
υποστηρίζει την άποψη την Επιτροπής να ενθαρρύνει τη δημιουργία περιφερειακών 
φόρουμ/πρωτοβουλιών των αρμόδιων εθνικών αρχών στη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο 
και τη Βαλτική Θάλασσα, βάσει των υφισταμένων δομών συνεργασίας, όπως είναι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο·

33. υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος 
καθορισμού κοινών στόχων και κριτηρίων για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα στην 
υπεράκτια έρευνα και παραγωγή, και την καλεί να προωθήσει υψηλά κοινά πρότυπα 

                                               
1 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.
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ασφάλειας τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στα γειτονικά κράτη·

Αρκτική· Χημικών διασκορπιστικές ουσίες κ.ά.

34. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει συνολικά τους όρους χορήγησης αδειών για την 
αναζήτηση και εξόρυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, και να υποβάλει 
προτάσεις για την επιβολή εναρμονισμένων ελάχιστων απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εκ μέρους ανεξάρτητων τρίτων μερών για την 
διασφάλιση της διαφάνειας και την ανταλλαγή περιβαλλοντικών πρακτικών καθώς και τη 
μείωση του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων·

35. ζητεί την αναστολή όλων των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης 
υδρογονανθράκων στην Αρκτική λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα του μοναδικού αυτού 
περιβάλλοντος·

36. επισημαίνει την πρόσφατη έκθεση της βρετανικής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στη Βόρεια Θάλασσα, που δείχνει ότι τα ποσοστά 
θανάσιμων και σοβαρών ατυχημάτων διπλασιάστηκαν κατά το παρελθόν έτος, και ότι η 
σημαντική έκλυση υδρογονανθράκων αυξήθηκε κατά ένα τρίτο·

37. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να θεσπιστεί 
απαγόρευση σε υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης σε ύδατα που απέχουν 
λιγότερο από 80 χλμ. από θαλάσσια εθνικά πάρκα και προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές·

38. καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη, κατά την εκτίμηση του αντίκτυπου 
υπεράκτιων έργων, το δυσμενή αντίκτυπο υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στον τουρισμό των θιγόμενων περιοχών·

39. υποστηρίζει τον αυστηρό έλεγχο και τη συνεχή δοκιμή, τη διενέργεια εκτιμήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων χημικών διασκορπιστικών ουσιών (και στο πλαίσιο των 
σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, π.χ. σχετικά με τη χρήση 
χημικών διασκορπιστικών ουσιών) τόσο για να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους 
στην περίπτωση πετρελαιοκηλίδας όσο και να αποφεύγονται επιπτώσεις για την υγεία και 
το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή πιο εμπεριστατωμένης 
έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω χημικών ουσιών, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ.
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