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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από την πλατφόρμα Deepwater Horizon στον Κόλπο του 
Μεξικού και περισσότερο προσφάτως η διαρροή φυσικού αερίου από την πλατφόρμα 
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρειο Θάλασσα έχουν καταδείξει την ανάγκη 
να επιληφθεί κανείς θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου και να εξασφαλίσει την 
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της ΕΕ στην περίπτωση μειζόνων ατυχημάτων.

Ο συντάκτης χαιρετίζει συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής ως ζωτικής σημασίας εργαλείο 
για τη διασφάλιση των απαραίτητων προτύπων ασφαλείας και περιβάλλοντος σε όλη την ΕΕ. 
Πιστεύει ωστόσο ότι η πρόταση μπορεί να ενισχυθεί με πλείονες τρόπους, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω στόχοι πράγματι θα επιτευχθούν.

Η πρόταση πρέπει να απαιτεί σαφέστερα από τους φορείς εκμετάλλευσης να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις προς κάλυψη του κόστους καθαρισμού και 
αποζημίωσης στην περίπτωση μείζονος ατυχήματος. Ο εισηγητής πιστεύει ότι τούτο συνάδει 
με βασική αρχή της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον – ότι ο ρυπαίνων πρέπει να 
πληρώνει. 

Πέραν τούτου χρειάζεται οι διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού να ενισχυθούν 
σύμφωνα με την υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο 
τομέα, πρέπει δε να υπάρξει πρόβλεψη ώστε το κοινό που θίγεται να λαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με μείζονα ατυχήματα και τα μέτρα που λαμβάνονται προς περιορισμό της ζημίας 
στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. 

Πρέπει επίσης να απαιτείται από τις αρχές αδειοδότησης να δίδουν ειδική προσοχή στο από 
οικολογικής απόψεως ευαίσθητο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον όταν εξετάζουν εάν θα 
χορηγήσουν άδεια για υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, οι δε εργαζόμενοι πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης προστασίας κατά 
την υποβολή ανώνυμων αναφορών για ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το 
περιβάλλον.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) (1) Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ θέτει ως 
στόχο τη διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και ορίζει ότι κάθε δράση 
της Ένωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από υψηλό επίπεδο προστασίας με βάση 
την αρχή της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης και από συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων.  

(1) Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ θέτει ως 
στόχο τη διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και τη συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων. Ορίζει ότι κάθε δράση της Ένωσης 
θα πρέπει να υποστηρίζεται από υψηλό 
επίπεδο προστασίας με βάση την αρχή της 
προφύλαξης και τις αρχές ότι πρέπει να 
αναλαμβάνεται προληπτική δράση, ότι η 
ζημία στο περιβάλλον πρέπει να 
επανορθώνεται κατά προτεραιότητα στην 
πηγή και ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου πραγματοποιούνται 
σε περιβάλλοντα που συνιστούν διαρκώς 
μεγαλύτερες προκλήσεις και υπό ακραίες 
συνθήκες, όπου ατυχήματα κατά πάσαν 
πιθανότητα θα έχουν καταστρεπτικές και 
μη αναστρέψιμες συνέπειες στο 
περιβάλλον των θαλασσών και των 
παράκτιων περιοχών καθώς και 
σημαντικούς αρνητικούς αντικτύπους 
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στις παράκτιες οικονομίες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικοί οι κίνδυνοι μεγάλου 
ατυχήματος σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε ύδατα της Ένωσης. 
Με τη μείωση του κινδύνου ρύπανσης των 
θαλάσσιων υδάτων, η παρούσα 
πρωτοβουλία θα πρέπει να συμβάλει στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
ιδίως δε στην επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης το αργότερο 
έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί 
πλαισίου ενωσιακής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική). 

(5) Είναι σημαντικοί οι κίνδυνοι μεγάλου 
ατυχήματος σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε ύδατα της Ένωσης. 
Με τη μείωση του κινδύνου ρύπανσης των 
θαλάσσιων υδάτων, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της 
προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ιδίως δε στην επίτευξη ή 
τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης το αργότερο έως το 2020, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
ενωσιακής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στον τεράστιο κίνδυνο ενός σοβαρού 
ατυχήματος σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου προστίθεται το ότι 
παραμένουν πρόβλημα η σε σταθερή 
βάση πετρελαϊκή ρύπανση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και οι διαρροές φυσικού 
αερίου στη θάλασσα και την ατμόσφαιρα 
ακόμη και κατά τις συνήθεις 
δραστηριότητες υπεράκτιας εξόρυξης 
που τηρούν όλες τις απαιτήσεις 
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ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Οι πλατφόρμες εξόρυξης ρυπαίνουν σταθερά τη θάλασσα και/ή την ατμόσφαιρα με πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο, ακόμη και στην περίπτωση συνήθων δραστηριοτήτων. Εκατομμύρια τόννοι 
πετρελαίου ελευθερώνονται ετησίως στη θάλασσα υπό μορφή διαρροών, ιλύος εξόρυξης και 
εκροών από εγκαταστάσεις διυλίσεως.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, η οποία απαιτεί την 
αντιμετώπιση των αθροιστικών 
επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από 
όλες τις δραστηριότητες, αποτελεί τον 
περιβαλλοντικό πυλώνα της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Η 
πολιτική αυτή είναι σημαντική για τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, καθώς απαιτεί να συμβιβάζονται 
οι ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε οικονομικού 
κλάδου με το γενικό σκοπό της πλήρους 
κατανόησης των ωκεανών, των θαλασσών 
και των παράκτιων περιοχών, με στόχο τη 
διαμόρφωση συνεκτικής προσέγγισης για 
τις θάλασσες η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
όλες τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές, μέσω της 
χρησιμοποίησης θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού και γνώσεων για τη θάλασσα.

(6) Η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική θέτει ως ένα εκ των 
κεντρικών στόχων της την αντιμετώπιση 
των αθροιστικών επιπτώσεων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον από όλες τις 
δραστηριότητες, αποτελεί δε τον 
περιβαλλοντικό πυλώνα της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Η 
πολιτική αυτή είναι σημαντική για τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, καθώς απαιτεί να συνδέονται οι 
ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε οικονομικού 
κλάδου με το γενικό σκοπό της 
εξασφάλισης πλήρους κατανόησης των 
ωκεανών, των θαλασσών και των 
παράκτιων περιοχών, με στόχο τη 
διαμόρφωση συνεκτικής προσέγγισης για 
τις θάλασσες η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
όλες τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές, μέσω της 
χρησιμοποίησης θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού και γνώσεων για τη θάλασσα. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παραγωγή και χρήση 
υδρογονανθράκων από υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις συνεισφέρει στην αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη και θα 
καταστήσει δυσκολότερη την από την 
Ένωση επίτευξη των στόχων που 
σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος 
και τη διατήρηση της αλλαγής του 
κλίματος σε αύξηση κατά 2°C εν 
συγκρίσει προς τα επίπεδα της 
προβιομηχανικής εποχής. Η Ένωση έχει 
δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές της 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % 
έως το 2050 εν συγκρίσει προς τα επίπεδα 
του 1990 σύμφωνα με τις μειώσεις που 
θεωρούνται αναγκαίες για τις 
ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα, σύμφωνα 
με τη Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας 
για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC). Ο 
χάρτης πορείας της Επιτροπής για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
το 2050, τον οποίον έχει προσυπογράψει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζει 
επίσης την ανάγκη να απαλλαγεί ο τομέας 
της ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
εκπομπές άνθρακα χάρις στην ανάπτυξη 
καθαρών και από ανανεώσιμες πηγές 
μορφών ενεργείας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί 
πως οι κάτοχοι αδειών για υπεράκτιες 
δραστηριότητες με βάση την οδηγία 
94/22/ΕΚ είναι επίσης και πιθανοί
υπεύθυνοι «φορείς εκμετάλλευσης» κατά 
την έννοια της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(10) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί 
πως οι κάτοχοι αδειών για υπεράκτιες 
δραστηριότητες με βάση την οδηγία 
94/22/ΕΚ είναι επίσης και υπεύθυνοι 
«φορείς εκμετάλλευσης» κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, 
και ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα να 
μεταθέτουν τις σχετικές ευθύνες τους σε 
τρίτους στους οποίους αναθέτουν 
σύμβαση.

21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας, και ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα να μεταθέτουν τις 
σχετικές ευθύνες τους σε τρίτους στους 
οποίους αναθέτουν σύμβαση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε, η οποία ισχύει για 
τις δραστηριότητες εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, τα έργα που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της 
φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους 
υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους και σε απαίτηση εξασφάλισης άδειας 
για την υλοποίηση του οικείου σχεδίου. 
Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όταν 
πρόκειται για δραστηριότητα που 
χρειάζεται αδειοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ) 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

(12) Στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 
στο περιβάλλον1 τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσδιορίσουν λεπτομερείς διευθετήσεις 
για συμμετοχή του κοινού στην πράξη 
όσον αφορά τα σχέδια και προγράμματα 
που ετοιμάζονται για την ενέργεια. Πέραν 
τούτου σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον2, η οποία μεταξύ άλλων ισχύει 
για τις δραστηριότητες εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, τα έργα που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της 
φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους 
υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους και σε απαίτηση εξασφάλισης άδειας 
για την υλοποίηση του οικείου σχεδίου. 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Århus και
την οδηγία 2011/92/ΕΟΚ, όταν πρόκειται 
για δραστηριότητα που χρειάζεται 
αδειοδότηση πρέπει να διασφαλίζεται σε 
αρχικό στάδιο η αποτελεσματική 
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συμμετοχή του κοινού  σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ) 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να 
προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε 
περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή 
προσωπική υγεία και ευημερία.
____________

1 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 26, 28.01.12, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρισμός των διατάξεων της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών σχετικά με την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε, 
έχει εναρμονίσει τις αρχές των 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έργων θεσπίζοντας γενικές 
ελάχιστες απαιτήσεις. Η Επιτροπή πρέπει 
να εξετάσει το να εκπονήσει καθοδήγηση 
για την εκτίμηση των αντικτύπων από 
όλες τις φάσεις υπερακτίου έργου, 
περιλαμβανομένων της εξερεύνησης, της 
λειτουργίας εκμετάλλευσης και του 
παροπλισμού, καθώς και την εκπόνηση 
ειδικών απαιτήσεων για την 
εκμετάλλευση υπό ακραίες συνθήκες.
___________
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1 ΕΕ L 175, 5.7. 85, σελ. 40.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εντός της Ένωσης υπάρχουν ήδη 
παραδείγματα ορθών προτύπων σε εθνικές 
ρυθμιστικές πρακτικές που αφορούν 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Ωστόσο, αυτά εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση ανομοιόμορφα και 
κανένα κράτος μέλος δεν έχει 
ενσωματώσει ακόμη όλες τις βέλτιστες 
ρυθμιστικές πρακτικές στη νομοθεσία του 
για την πρόληψη μεγάλων υπεράκτιων 
ατυχημάτων ή για τον περιορισμό των 
επιπτώσεών τους σε πρόσωπα και στο 
περιβάλλον. Οι βέλτιστες ρυθμιστικές 
πρακτικές της Ένωσης πρέπει να 
εγγυώνται την αποτελεσματική ρύθμιση σε 
θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, με 
την ανάθεση σε κοινή αρμόδια αρχή («η 
αρμόδια αρχή») των σχετικών καθηκόντων 
για τα οποία είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθούν πόροι από μία ή 
περισσότερες εθνικές υπηρεσίες. 

(13) Εντός της Ένωσης υπάρχουν ήδη 
παραδείγματα ορθών προτύπων σε εθνικές 
ρυθμιστικές πρακτικές που αφορούν 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Ωστόσο, αυτά εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση ανομοιόμορφα και 
κανένα κράτος μέλος δεν έχει 
ενσωματώσει ακόμη όλες τις βέλτιστες 
ρυθμιστικές πρακτικές στη νομοθεσία του 
για την πρόληψη μεγάλων υπεράκτιων 
ατυχημάτων ή για τον περιορισμό των 
επιπτώσεών τους στη ζωή και την υγεία 
των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Οι 
βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές της 
Ένωσης είναι απαραίτητες για να 
παράγουν την αποτελεσματική ρύθμιση η 
οποία να διασφαλίζει τα ύψιστα πρότυπα 
ασφάλειας και να προστατεύει το 
περιβάλλον και να μπορεί να επιτευχθεί 
μεταξύ άλλων με την ανάθεση σε κοινή 
αρμόδια αρχή («η αρμόδια αρχή») των 
σχετικών καθηκόντων για τα οποία είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν πόροι από μία ή 
περισσότερες εθνικές υπηρεσίες. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Μετά τη χορήγηση σε φορέα 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων εξερεύνησης 
ή άντλησης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει 

(14) Μετά τη χορήγηση σε φορέα 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων εξερεύνησης 
ή άντλησης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει 



AD\913138EL.doc 11/69 PE491.315v03-00

EL

την κατά νόμο εξουσιοδότηση και 
επαρκείς πόρους από το κράτος μέλος 
προκειμένου να λαμβάνει μέτρα επιβολής, 
περιλαμβανομένης και της παύσης της 
εκμετάλλευσης, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κατάλληλη προστασία 
των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

την κατά νόμο εξουσιοδότηση και 
επαρκείς πόρους από το κράτος μέλος 
προκειμένου να λαμβάνει μέτρα επιβολής, 
περιλαμβανομένης και της παύσης της 
εκμετάλλευσης για να διασφαλίζει την 
προστασία του εργατικού δυναμικού ή να 
προστατεύει το περιβάλλον ή τη ζωή και 
την υγεία των ανθρώπων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η αποτελεσματικότητα με την οποία η 
αρμόδια αρχή επαληθεύει την επάρκεια 
των μέτρων αντιμετώπισης μεγάλων 
κινδύνων από τον κάτοχο άδειας ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης σχετίζεται άμεσα με 
τη ρυθμιστική πολιτική, τα συστήματα και 
την εμπειρογνωμοσύνη της αρμόδιας 
αρχής στον τομέα των μεγάλων κινδύνων. 
Παρά τα δικαιώματα εξερεύνησης ή 
άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
του κατόχου άδειας φορέα εκμετάλλευσης, 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει την 
εξουσιοδότηση να λαμβάνει μέτρα 
επιβολής, περιλαμβανομένης και της 
παύσης της εκμετάλλευσης, προκειμένου 
να διασφαλίσει την κατάλληλη προστασία 
των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, 
η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει 
επαρκείς πόρους από το κράτος μέλος.

(15) Η αποτελεσματικότητα με την οποία η 
αρμόδια αρχή επαληθεύει την επάρκεια 
των μέτρων αντιμετώπισης μεγάλων 
κινδύνων από τον κάτοχο άδειας ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης σχετίζεται άμεσα με 
τη ρυθμιστική πολιτική, τα συστήματα και 
την εμπειρογνωμοσύνη της αρμόδιας 
αρχής στον τομέα των μεγάλων κινδύνων. 
Παρά τα δικαιώματα εξερεύνησης ή 
άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
του κατόχου άδειας φορέα εκμετάλλευσης, 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει την 
εξουσιοδότηση να λαμβάνει μέτρα 
επιβολής, περιλαμβανομένης και της 
παύσης της εκμετάλλευσης για να 
διασφαλίζει την προστασία του εργατικού 
δυναμικού ή να προστατεύει το 
περιβάλλον ή τη ζωή και την υγεία των 
ανθρώπων. Για την εκτέλεση αυτών των 
καθηκόντων, η αρμόδια αρχή πρέπει να 
λαμβάνει επαρκείς πόρους από το κράτος 
μέλος.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας 
στην ΕΜΚ θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η επικινδυνότητα για το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων που έχουν οι κλιματικές 
συνθήκες και η κλιματική αλλαγή στη 
μακροπρόθεσμη αντοχή των 
εγκαταστάσεων. Δεδομένου επιπλέον ότι 
οι υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε ένα κράτος μέλος 
μπορούν να επιφέρουν σημαντικές 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαία η 
θέσπιση και εφαρμογή ειδικών διατάξεων 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο.

(28) Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας 
στην ΕΜΚ θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι κίνδυνοι για τη ζωή και την 
υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον, περιλαμβανομένου του 
αντικτύπου που έχουν οι κλιματικές 
συνθήκες και η κλιματική αλλαγή στη 
μακροπρόθεσμη αντοχή των 
εγκαταστάσεων. Δεδομένου επιπλέον ότι 
οι υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε ένα κράτος μέλος 
μπορούν να επιφέρουν σημαντικές 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι αναγκαία η 
θέσπιση και εφαρμογή ειδικών διατάξεων 
σύμφωνα με την ΟΕΕ/ΗΕ Σύμβαση για 
την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (γνωστής ως 
Σύμβασης Espoo).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στο κύρος και 
στην ακεραιότητα των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις δραστηριοτήτων και συμβάντων 
και να ενημερώνουν αμελλητί την 
Επιτροπή για τα μεγάλα ατυχήματα, ενώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει 
περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα επίπεδα 

(34) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στο κύρος και 
στην ακεραιότητα των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις δραστηριοτήτων και συμβάντων 
και ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή 
και οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος του 
οποίου πλήττονται η επικράτεια ή τα 
ύδατα και το θιγόμενο κοινό για τα 
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δραστηριοτήτων της ΕΕ και τις τάσεις 
σχετικά με τις επιδόσεις του κλάδου 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στον τομέα 
της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

μεγάλα ατυχήματα, ενώ η Επιτροπή πρέπει 
να δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις σχετικά 
με τα επίπεδα δραστηριοτήτων της ΕΕ και 
τις τάσεις σχετικά με τις επιδόσεις του 
κλάδου υπεράκτιων δραστηριοτήτων στον 
τομέα της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1406/20021 όπως τροποποιήθηκε 
πρόσφατα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο 
Οργανισμός») έχει την υποχρέωση να 
διασφαλίσει υψηλό και αποτελεσματικό 
επίπεδο ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ναυτικής 
ασφάλειας και πρόληψης και 
αντιμετώπισης της ρύπανσης που 
προέρχεται από πλοία καθώς και της 
αντιμετώπισης της ρύπανσης της 
θάλασσας που προκαλείται από 
εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. In order to secure this objective, 
the Agency should:
(α) παρέχει στα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές τους τεχνική και 
επιστημονική βοήθεια για να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και η ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της 
ασφαλείας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·
(β) παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή για τον προσδιορισμό και 
την παρακολούθηση του μεγέθους 
πετρελαιοκηλίδας και των επιπτώσεών 
της στο περιβάλλον και των κινδύνων 
ασφαλείας από εγκαταστάσεις ή σκάφη 
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που λειτουργούν πέριξ αυτών·
(γ) κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη 
στις προσπάθειες για την αποκατάσταση 
και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και 
στο συντονισμό της διασυνοριακής 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών επιπτώσεων πέραν των 
χωρικών υδάτων της Ένωσης· 
(δ) παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη κατά 
τις έρευνες κατόπιν ατυχήματος στο 
οποίο εμπλέκονται υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένου 
του ελέγχου των διορθωτικών μέτρων. 
___________
1 ΕΕ L 208, 05.08.02, σ. 1.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Κατά την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα 
θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την 
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2008/56, συγκεκριμένα της 
Βαλτικής, του Βορειοανατολικού 
Ατλαντικού Ωκεανού, της Μεσογείου και 
της Βαλτικής. Για τον λόγο αυτό, θα 
πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός με 
τρίτες χώρες που ασκούν κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία σε ύδατα των εν λόγω 
θαλάσσιων περιοχών. Κατάλληλα πλαίσια 
συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι 
περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

(38) Κατά την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα 
θαλάσσια ύδατα που καλύπτονται από την 
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2008/56, συγκεκριμένα της 
Βαλτικής, του Βορειοανατολικού 
Ατλαντικού Ωκεανού, της Μεσογείου και 
της Βαλτικής. Για τον λόγο αυτό, θα 
πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός με 
τρίτες χώρες που ασκούν κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία σε ύδατα των εν λόγω 
θαλάσσιων περιοχών. Κατάλληλα πλαίσια 
συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι 
περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
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10 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. παράγραφος 10 και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όσον αφορά τη Μεσόγειο, σε 
συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, 
γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πρωτόκολλο για την προστασία της 
Μεσογείου Θάλασσας από ρύπανση που 
προέρχεται από την εξερεύνηση και 
εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του 
θαλασσίου βυθού και του υπεδάφους 
(«Πρωτόκολλο Υπεράκτιων 
Δραστηριοτήτων») και στη σύμβαση για 
την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παράκτιων 
περιοχών της Μεσογείου («Σύμβαση της 
Βαρκελώνης»), που κυρώθηκε με την 
απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(39) Όσον αφορά τη Μεσόγειο και πέραν 
των υποχρεώσεων που ορίζονται με την 
παρούσα οδηγία, έχει αναληφθεί ή 
αναλαμβάνεται η αναγκαία δράση για να 
εξασφαλισθεί η προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για 
την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας 
από ρύπανση που προέρχεται από την 
εξερεύνηση και εκμετάλλευση της 
υφαλοκρηπίδας και του θαλασσίου βυθού 
και του υπεδάφους («Πρωτόκολλο 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων») και στη 
σύμβαση για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου 
(«Σύμβαση της Βαρκελώνης»), που 
κυρώθηκε με την απόφαση 77/585/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Απαιτείται να δοθεί ειδική προσοχή 
στις σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες 
σχετικά με τα ύδατα της Αρκτικής, 
γειτονικό θαλάσσιο περιβάλλον που έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την Κοινότητα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
περιβαλλοντική προστασία της Αρκτικής 
από οποιεσδήποτε υπεράκτιες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

(40) Τα ύδατα της Αρκτικής είναι ένα 
γειτονικό θαλάσσιο περιβάλλον με 
μοναδική και σπάνια σημασία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πασιφανές ότι 
το περιβάλλον και το ευπαθές 
οικοσύστημα των υδάτων της Αρκτικής 
υφίσταται σοβαρή και ενδεχομένως μη 
αναστρέψιμη ζημία. Ως εκ τούτου 
απαιτείται να δοθεί ειδική προσοχή για να 
εξασφαλισθεί η προστασία του 
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της εξερεύνησης. περιβάλλοντος της Αρκτικής. Όσο δεν 
είναι δυνατό να υπάρχουν εγγυήσεις για 
αποτελεσματική ανταπόκριση σε 
οιοδήποτε ατύχημα υπό συνθήκες 
Αρκτικής, τα κράτη μέλη πρέπει να μη 
χορηγούν άδειες για υπεράκτιες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 
της εξερεύνησης, στην περιοχή. Από τα 
κράτη μέλη που ανήκουν στο Αρκτικό 
Συμβούλιο αναμένεται να προωθήσουν 
ενεργά σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και τον Όμιλο Αρχών ΕΕ τα 
υψίστης ποιότητας πρότυπα όσον αφορά 
την περιβαλλοντική ασφάλεια σε αυτό το 
ευάλωτο και μοναδικό οικοσύστημα και 
τη δημιουργία ενός διεθνούς – κατά 
προτίμηση – δεσμευτικού μηχανισμού 
σχετικά με την ετοιμότητα για θαλάσσια 
πετρελαϊκή ρύπανση στην Αρκτική την 
αντιμετώπιση του ενδεχομένου να συμβεί.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση 
οιωνδήποτε δυνατών πετρελαιοκηλίδων 
πρέπει να συνιστά ουσιώδες τμήμα των 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να είναι 
άμεσα διαθέσιμος προς χρήση κοντά στις 
εγκαταστάσεις για να είναι δυνατή η 
έγκαιρη και αποτελεσματική 
κινητοποίησή του στην περίπτωση 
μείζονος ατυχήματος.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Καθώς τα υπάρχοντα μέσα (48) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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χρηματοοικονομικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων 
συμμερισμού επικινδυνότητας, δεν είναι 
ικανά να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές 
συνέπειες ακραίων ατυχημάτων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε 
περαιτέρω αναλύσεις και μελέτες των 
κατάλληλων μέτρων που θα διασφαλίσουν 
επαρκώς αυστηρό καθεστώς ευθύνης για 
ζημίες σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων.

φορείς εκμετάλλευσης εντός της 
δικαιοδοσίας τους θα αποδεικνύουν ότι 
είναι σε θέση να πληρώσουν για τις 
ζημίες που ενδεχομένως θα προκαλέσει η 
δραστηριότητά τους με την παροχή 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και 
αποφασίζουν για τα μέσα που 
ενδείκνυνται για το σκοπό αυτό (όπως 
πόροι, τραπεζικές εγγυήσεις και/ή 
συμμερισμός επικινδυνότητας). Καθώς τα 
υπάρχοντα μέσα χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
διευθετήσεων συμμερισμού 
επικινδυνότητας, δεν είναι ικανά να 
αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές συνέπειες 
ακραίων ατυχημάτων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω 
αναλύσεις και μελέτες των κατάλληλων 
μέτρων που θα διασφαλίσουν επαρκώς 
αυστηρό καθεστώς ευθύνης για ζημίες 
σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά 
με τη οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τα ευρήματα και τις προτάσεις της εντός 
έτους μετά την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48α. Στην περίπτωση συγκρούσεως η 
γνώμη της αδειοδοτούσας αρχής δεν 
πρέπει να υπερισχύει επί εκείνων των 
αρμοδίων αρχών επί θεμάτων υγείας, 
ασφαλείας και του περιβάλλοντος. 



PE491.315v03-00 18/69 AD\913138EL.doc

EL

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση οδηγίας* του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

* Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η λέξη 'κανονισμός' 
αντικαθίσταται από τη λέξη 'οδηγία' κατ’ 
αντιστοιχία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Η λέξη 'κανονισμός' θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τη λέξη 'οδηγία' κατ’ αντιστοιχία.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη των οδηγιών 85/337/ΕΚ, 
2008/1/ΕΚ και 2003/4/ΕΚ.

6. Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη των οδηγιών 2011/92/ΕΚ, 
2008/1/ΕΚ, 2003/4/ΕΚ και της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η ακολουθία γεωτρήσεων που επιλέγεται και ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των 
προβλεπόμενων οπών δεν είναι θέματα ακίνδυνα από πλευράς των ενδεχόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και κατά συνέπεια δεν πρέπει να αποφασίζονται μονομερώς 
από τον φορέα εκμετάλλευσης αλλά να υπόκεινται σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
βάσει της οδηγίας  2001/42/EΚ της 27 Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, πριν λάβουν την 
αναγκαία άδεια από τα κράτη μέλη και με την επιφύλαξη των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αφορούν ειδικά την κάθε μία από τις ενέργειες γεώτρησης σύμφωνα με την 
οδηγία 2011/92/EΕ, η οποία δεν αποκλείει αλλά συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.
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Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «δεκτή» νοείται να θεωρείται ανεκτή η 
επικινδυνότητα μεγάλου ατυχήματος στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πέραν του 
οποίου, παρά τη χρησιμοποίηση περαιτέρω 
χρόνου, πόρων ή δαπανών, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική μείωση 
της επικινδυνότητας·

1. «ανεκτή»* νοείται: το να υπάρχουν 
συνθήκες λειτουργίας όπου μέτρα 
αντιμετώπισης διατίθενται και δεν είναι 
κατά απαγορευτικό τρόπο ακριβά ενώ η 
επικινδυνότητα μεγάλου ατυχήματος έχει 
μειωθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
πέραν του οποίου, παρά τη χρησιμοποίηση 
περαιτέρω χρόνου, πόρων ή δαπανών, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική 
μείωση της επικινδυνότητας·
* Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η λέξη "δεκτή" έχει 
αντικατασταθεί αναλόγως από την 
"ανεκτή".

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «κλάδος» νοούνται οι ιδιωτικές 
εταιρίες που εμπλέκονται άμεσα σε 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό ή των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις εν 
λόγω λειτουργίες·

13. «κλάδος» νοούνται οι ιδιωτικές ή 
δημόσιες εταιρίες που εμπλέκονται άμεσα 
σε υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία ή των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις εν 
λόγω λειτουργίες·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «κάτοχος άδειας» νοείται ο κάτοχος 17. «κάτοχος άδειας» νοείται ο κάτοχος 
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άδειας εκτέλεσης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία 
94/22/ΕΚ·

άδειας εκτέλεσης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. «μεγάλο ατύχημα» νοείται συμβάν 
όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, σημαντική 
απώλεια ελέγχου φρέατος ή σημαντική 
διαρροή υδρογονανθράκων στο 
περιβάλλον, σημαντική ζημία σε 
εγκατάσταση ή σε εξοπλισμό επ’ αυτής, 
απώλεια της δομικής ακεραιότητας 
εγκατάστασης και οποιοδήποτε άλλο 
συμβάν που επιφέρει θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό πέντε ή περισσότερων 
προσώπων που βρίσκονται σε 
εγκατάσταση ή εκτελούν εργασίες 
σχετικές με εγκατάσταση·

18. «μεγάλο ατύχημα» νοείται:

(α) έκρηξη, απώλεια ελέγχου του 
φρέατος, έκλυση υδρογονανθράκων ή 
επικίνδυνων ουσιών η οποία συνεπάγεται 
βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό 
προσώπων·
(β) συμβάν που οδηγεί σε σημαντική ζημία 
σε εγκατάσταση ή σε εξοπλισμό επ’ αυτής, 
με άμεσο κίνδυνο βιαίου θανάτου ή 
σοβαρού τραυματισμού προσώπων·
(γ) οιοδήποτε άλλο συμβάν που οδηγεί σε 
σοβαρό τραυματισμό πέντε ή 
περισσοτέρων προσώπων επάνω στην 
υπεράκτια εγκατάσταση από όπου 
πηγάζει ο κίνδυνος ή τα οποία 
επιδίδονται σε δραστηριότητα που 
σχετίζεται με αυτή την εγκατάσταση·
(δ) any significant damage to the 
environment.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α. «χάσμα αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας» νοείται: κατάσταση 
κατά την οποία δραστηριότητες που 
ενδέχεται να προκαλέσουν 
πετρελαιοκηλίδα πραγματοποιούνται σε 
χρονική στιγμή κατά την οποία είναι 
αδύνατο να υπάρξει αποτελεσματική 
αντιμετώπιση, είτε λόγω του ότι οι 
διαθέσιμες τεχνολογίες δεν θα είναι 
αποτελεσματικές είτε επειδή αποκλείεται 
η χρησιμοποίησή τους λόγω των 
περιβαλλοντικών συνθηκών ή άλλων 
περιοριστικών παραγόντων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «μη παραγωγική εγκατάσταση» νοείται 
εγκατάσταση η οποία δεν ορίζεται ως 
παραγωγική και χρησιμοποιείται για 
ερευνητικές γεωτρήσεις ή ως 
υποστηρικτική εγκατάσταση για την 
παραγωγή·

20. «μη παραγωγική εγκατάσταση» νοείται 
εγκατάσταση η οποία δεν ορίζεται ως 
παραγωγική και χρησιμοποιείται για 
ερευνητικές γεωτρήσεις ή ως 
υποστηρικτική εγκατάσταση για την 
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. «υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου» νοούνται όλες οι 

21. «υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου» νοούνται όλες οι 
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δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εξερεύνηση, την παραγωγή ή την 
επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Σε 
αυτές περιλαμβάνεται η μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω 
υπεράκτιων υποδομών συνδεδεμένων με 
εγκατάσταση ή υποθαλάσσια 
εγκατάσταση· 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εξερεύνηση, την παραγωγή ή την 
επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις ή με 
τον παροπλισμό υπεράκτιας 
εγκατάστασης εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Σε αυτές περιλαμβάνεται η 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 
μέσω υπεράκτιων υποδομών 
συνδεδεμένων με εγκατάσταση ή 
υποθαλάσσια εγκατάσταση·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ο 
φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης ή ο ιδιοκτήτης μη 
παραγωγικής εγκατάστασης και ο φορέας 
εκμετάλλευσης φρέατος εάν πρόκειται για 
λειτουργία φρέατος. Οι όροι “φορέας 
εκμετάλλευσης” και “κάτοχος άδειας” 
εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 2 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ·

22. «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται 
οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
λειτουργεί ή ελέγχει εγκατάσταση ή στο 
οποίο έχει εκχωρηθεί η αποφασιστική 
οικονομική εξουσία ή η εξουσία λήψης 
αποφάσεων για την τεχνική λειτουργία 
της εγκατάστασης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25. «παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» νοείται η εξόρυξη, για εμπορικούς 
σκοπούς, πετρελαίου και φυσικού αερίου 
από υπόγεια στρώματα της περιοχής 
αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων της 
υπεράκτιας επεξεργασίας πετρελαίου και
φυσικού αερίου και της μεταφοράς του 
μέσω συνδεδεμένων υποδομών, στις 
οποίες συγκαταλέγονται σωληνώσεις και 

25. «παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» νοείται η εξόρυξη, για εμπορικούς 
σκοπούς, πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα και 
υδρίτη μεθανίου από υπόγεια στρώματα 
της περιοχής αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων της υπεράκτιας 
επεξεργασίας και της μεταφοράς των μέσω 
συνδεδεμένων υποδομών, στις οποίες 
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φέρουσες κατασκευές και κεφαλές 
γεωτρήσεων στον θαλάσσιο πυθμένα, 
ή/και της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε 
υπόγειους σχηματισμούς με σκοπό την 
ανάκτησή του·

συγκαταλέγονται σωληνώσεις και 
φέρουσες κατασκευές και κεφαλές 
γεωτρήσεων στον θαλάσσιο πυθμένα, 
ή/και της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε 
υπόγειους σχηματισμούς με σκοπό την 
ανάκτησή του·

Αιτιολόγηση

Νέες πηγές υδρογονανθράκων αρχίζουν να διαδραματίζουν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο 
έχοντας δυνάμει την ίδια ικανότητα να προκαλέσουν μείζονα ατυχήματα με τη συμβατική 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνεπώς χρειάζεται να περιληφθούν αυτές οι πηγές 
στη νέα νομοθεσία ευθύς εξ αρχής.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28α. "θιγόμενο κοινό" νοείται το κοινό 
που πλήττεται ή κατά πάσαν πιθανότητα 
πλήττεται από τα θέματα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία ή έχει συμφέρον σε αυτά· 
για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
προάγουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και τηρούν τις τυχόν 
εφαρμοστέες απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία θεωρείται ότι έχουν 
συμφέρον· 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 29 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29. «οικεία αρχή» νοείται (στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών σε 
περίπτωση υπεράκτιου ατυχήματος) ο 
βασικός οργανισμός κράτους μέλους για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ο 
οποίος είναι αρμόδιος να ενεργοποιήσει 

29. «οικεία αρχή» νοείται (στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών σε 
περίπτωση υπεράκτιου ατυχήματος) ο 
βασικός οργανισμός κράτους μέλους για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ο 
οποίος είναι αρμόδιος να ενεργοποιήσει 



PE491.315v03-00 24/69 AD\913138EL.doc

EL

την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 
που προκύπτουν από μεγάλο υπεράκτιο 
ατύχημα πετρελαίου και φυσικού αερίου·

και συντονίσει την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από 
μεγάλο υπεράκτιο ατύχημα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 32 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32. «λειτουργία φρέατος» νοείται η 
διάνοιξη φρέατος με σκοπό την 
εξερεύνηση ή παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων της αναστολής των 
εργασιών, της επισκευής ή της 
τροποποίησης φρεάτων, της οριστικής 
εγκατάλειψης ή οποιασδήποτε σχετικής με 
φρέαρ λειτουργίας η οποία ενδέχεται να 
προκαλέσει ακούσια εκροή ρευστών ή 
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος

32. «λειτουργία φρέατος» νοείται η 
διάνοιξη φρέατος με σκοπό την 
εξερεύνηση ή παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων της αναστολής των 
εργασιών, της επισκευής, της 
τροποποίησης, της σφράγισης ή του 
κλεισίματος φρεάτων, της οριστικής 
εγκατάλειψης ή οποιασδήποτε σχετικής με 
φρέαρ λειτουργίας η οποία ενδέχεται να 
προκαλέσει ακούσια εκροή ρευστών ή 
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. «φορέας εκμετάλλευσης φρέατος» 
νοείται το πρόσωπο που έχει διορίσει ο 
κάτοχος άδειας για να σχεδιάζει και να 
εκτελεί λειτουργία φρέατος.

33. «φορέας εκμετάλλευσης φρέατος» 
νοείται το πρόσωπο που έχει διορισθεί για 
να σχεδιάζει και να εκτελεί λειτουργία 
φρέατος.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α. "ακραίες συνθήκες λειτουργίας" 
νοούνται συνθήκες που απαντούν στην 
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περιοχή λειτουργίας οι οποίες αυξάνουν 
τα επίπεδα επικινδυνότητας για τις 
δραστηριότητες υπεράκτιας γεώτρησης 
και παραγωγής και περιορίζουν την 
ικανότητα παρέμβασης, καθαρισμού ή 
εξουδετέρωσης πετρελαιοκηλίδας ή 
επικινδύνων ουσιών που έχει ο 
εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών ή το προσωπικό. 
Περιλαμβάνουν τις φυσικές, γεωλογικές, 
οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες της περιοχής χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτές.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33β. «Αρκτική» νοείται:  η γεωγραφική 
περιοχή που περιλαμβάνει τον Αρκτικό 
Κύκλο (66° 33' Βόρειο) και την οριακή 
ισόθερμη γραμμή των 10°C το θέρος,

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, παρόλα αυτά, συμβεί μεγάλο 
ατύχημα οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των 
συνεπειών του στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον και, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, για την αποφυγή σοβαρών 
προβλημάτων στην παραγωγή πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.

3. Εάν, παρόλα αυτά, συμβεί μεγάλο 
ατύχημα οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές από τα κράτη μέλη που 
πλήττονται από το ατύχημα λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό των συνεπειών του στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για τη λήψη μέτρων στην περίπτωση ατυχήματος πρέπει να έχουν οι φορείς 
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εκμετάλλευσης, ενώ ρόλος των αρμοδίων αρχών είναι να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης λαμβάνουν αυτά τα μέτρα (τούτο καλύπτεται στα άρθρα 8 και 19). Το 
ενδεχόμενο διατάραξης της παραγωγής δεν πρέπει να σκιάζει την αντιμετώπιση ενός μείζονος 
ατυχήματος όπου η πρώτη προτεραιότητα είναι η υγεία των ανθρώπων και αμέσως στη 
συνέχεια ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α.  Στην περίπτωση μείζονος 
ατυχήματος η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στα ύδατα του οποίου συνέβη το 
ατύχημα γνωστοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή, τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές τους και το θιγόμενο 
κοινό το ατύχημα και τα μέτρα που 
λαμβάνονται προς περιορισμό των 
συνεπειών στο περιβάλλον και την υγεία 
των ανθρώπων. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό εκτελούνται με βάση 
συστηματική εκτίμηση της πιθανότητας 
επικίνδυνων συμβάντων και των 
συνεπειών τους και με βάση την 
υλοποίηση μέτρων ελέγχου που καθιστούν 
δεκτή την επικινδυνότητα μεγάλων 
ατυχημάτων για πρόσωπα, το περιβάλλον 
και τους υπεράκτιους πόρους. 

4. Οι υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό εκτελούνται με βάση 
συστηματική εκτίμηση της πιθανότητας 
επικίνδυνων συμβάντων και των 
συνεπειών τους και με βάση την 
υλοποίηση μέτρων ελέγχου ώστε οι 
κίνδυνοι μεγάλων ατυχημάτων για 
πρόσωπα, το περιβάλλον και τους 
υπεράκτιους πόρους να μειώνονται σε ένα 
ελάχιστο ανεκτό επίπεδο.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας δεν θέτουν εν κινδύνω ούτε 
την πρόληψη ατυχήματος ούτε την 
αποκατάσταση ζημιών. Οσάκις οι 
κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι ή είναι 
αδύνατον να τύχουν διαχείρισης σε 
ανεκτό επίπεδο, μία αρμόδια αρχή 
αρνείται τη χορήγηση αδείας. Κατά τη 
χορήγηση αδειών λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η αποτελεσματικότητα των 
ικανοτήτων πρόληψης ατυχήματος και 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 
μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 
προτύπων ανάλυσης του χάσματος 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
υψίστου επιπέδου επιδόσεις στην 
πρόληψη ατυχήματος και αποκατάσταση 
ζημιών τουλάχιστον ίση προς τις 
επιδόσεις βέλτιστης πρακτικής υπό
συνήθεις συνθήκες λειτουργίας, 
περιλαμβανομένων της επάρκειας των 
πόρων, των επιπέδων ασφαλείας για την 
κινητοποίηση, των χρόνων ανάπτυξης 
και των ποσοστών ανάκτησης και 
καθαρισμού του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Βάσει της αρχής της προφύλαξης και 
λαμβάνοντας υπόψη το απομένον χάσμα 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας και την 
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έλλειψη ικανοτήτων αποτελεσματικής 
παρέμβασης τα κράτη μέλη δεν 
προβαίνουν σε χορήγηση αδείας για 
οιεσδήποτε δραστηριότητες υπεράκτιας 
εξερεύνησης και εξόρυξης 
υδρογονανθράκων στην Αρκτική ή στα 
πεδία που εκτείνονται στην Αρκτική. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της 
τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για την 
εκτέλεση υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η επικινδυνότητα, οι κίνδυνοι και 
τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με την οικεία περιοχή και το 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής και οι 
οικονομικές ικανότητες των αιτούντων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και της 
ικανότητας κάλυψης ευθυνών που 
ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ιδίως δε των ευθυνών για 
περιβαλλοντικές ζημίες.

2. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της 
τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για την 
εκτέλεση υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη πάσης μορφής επικινδυνότητα, οι 
κίνδυνοι και τυχόν άλλες συναφείς 
πληροφορίες που σχετίζονται με την οικεία 
περιοχή και το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής, η ικανότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης να εφαρμόζουν βέλτιστες 
πρακτικές και οι οικονομικές ικανότητες 
των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν χρηματοοικονομικής ασφάλειας και 
της ικανότητας κάλυψης όλων των 
ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από 
τις εν λόγω υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ιδίως δε των ευθυνών 
για περιβαλλοντικές ζημίες. Λαμβάνεται 
επίσης υπόψη η σε παγκόσμια κλίμακα 
εταιρική ευθύνη σε σχέση με ατυχήματα 
ή συμβάντα στα οποία είχε εμπλοκή ο 
αιτών, περιλαμβανομένης και της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας 
οιωνδήποτε μέτρων αντιμετώπισης.



AD\913138EL.doc 29/69 PE491.315v03-00

EL

 Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί άδεια μόνον 
εάν θεωρήσει ότι ο αιτών έχει παράσχει 
αποδείξεις ότι έχει ληφθεί η κατάλληλη 
μέριμνα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας βάσει διευθετήσεων που 
αποφασίζονται από τα κράτη μέλη για να 
καλυφθούν όλες οι ευθύνες που ενδέχεται 
να προκύψουν από υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη δικαιοδοσία της, ιδιαίτερα δε 
οι ευθύνες για την πρόκληση βλάβης στο 
περιβάλλον. Η χρηματοοικονομική 
ασφάλεια πρέπει να ισχύει πριν από την 
έναρξη των λειτουργιών φρέατος.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
κατά τη χορήγηση αδείας για 
δραστηριότητα εκμετάλλευσης ή 
παραγωγής η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
δεόντως υπόψη οιαδήποτε αίτηση από 
τον φορέα που διεξήγαγε την υπεράκτια 
δραστηριότητα εξερεύνησης για 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η χορήγηση αδείας για 
δραστηριότητες εξερεύνησης υπόκειται 
στη διενέργεια εκτιμήσεως των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως 
προβλέπεται δυνάμει της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, βάσει των ευρημάτων 
προηγουμένων σεισμολογικού, 
γεωφυσικού και γεωχημικού χαρακτήρα 
ερευνών.

Αιτιολόγηση

Η ακολουθία γεωτρήσεων που επιλέγεται και ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των 
προβλεπόμενων οπών δεν είναι θέματα ακίνδυνα από πλευράς των ενδεχόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και κατά συνέπεια δεν πρέπει να αποφασίζονται μονομερώς 
από τον φορέα εκμετάλλευσης αλλά να υπόκεινται σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
βάσει της οδηγίας  2001/42/EΚ της 27 Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, πριν λάβουν την 
αναγκαία άδεια από τα κράτη μέλη και με την επιφύλαξη των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αφορούν ειδικά την κάθε μία από τις ενέργειες γεώτρησης σύμφωνα με την 
οδηγία 2011/92/EΕ, η οποία δεν αποκλείει αλλά συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ, οι 
αδειοδοτούσες αρχές, κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, λαμβάνουν υπόψη την 
επικινδυνότητα, τους κινδύνους και κάθε 
άλλη συναφή πληροφορία που σχετίζεται 
με την τοποθεσία που αφορά η αίτηση και 
το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής.

4. Σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ, οι 
αδειοδοτούσες αρχές, κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, λαμβάνουν υπόψη την 
επικινδυνότητα, τους κινδύνους και κάθε 
άλλη συναφή πληροφορία που σχετίζεται 
με την τοποθεσία που αφορά η αίτηση και 
το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής, βάσει της εκτιμήσεως των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
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διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί,
και εξασφαλίζουν ότι οι 
χρηματοοικονομικές προβλέψεις για 
δυνάμει ευθύνες που σχετίζονται με, 
μεταξύ άλλων, μείζον ατύχημα ή συμβάν 
είναι ανάλογες προς τους κινδύνους τους 
οποίους ενέχουν οι δραστηριότητες και 
είναι επιπέδου που αρκεί για να 
εξασφαλίζεται το πλήρες κόστος 
καθαρισμού και αποζημίωσης στην 
περίπτωση μείζονος ατυχήματος ή 
συμβάντος. Συγκεκριμένα λαμβάνονται 
υπόψη οιοιδήποτε κίνδυνοι και δυνατές 
συνέπειες επί των ευπαθών φυσικών 
πόρων του δικτύου Natura 2000 και οι 
δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού 
και η άντληση θαλάσσιου ύδατος για 
αφαλάτωση εφοδιασμού του κοινού. 

Αιτιολόγηση

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason,, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν εξετάζουν εάν θα χορηγήσουν 
άδεια για υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ, οι αρχές αδειοδότησης 
δίδουν ειδική προσοχή στο από 
οικολογικής απόψεως ευαίσθητο 
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, 
συγκεκριμένα στα οικοσυστήματα που 
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διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
προσαρμογής σε αυτήν, όπως είναι τα 
αλατούχα έλη και οι βυθοί με θαλάσσια 
βλάστηση· καθώς και επίσης σε 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 
όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με την οδηγία για τους 
βιοτόπους ή την οδηγία για τα πτηνά και 
στις προστατευόμενες θαλάσσιες 
περιοχές όπως έχει συμφωνηθεί από την 
Κοινότητα ή τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο διεθνών ή 
περιφερειακών συμφωνιών των οποίων 
είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι οντότητες που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου παρέχουν πλήρεις 
αποδείξεις σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική και τεχνική τους 
ικανότητα και οιαδήποτε άλλη συναφή 
πληροφορία που σχετίζεται με την 
περιοχή την οποία αφορά η αίτηση και το 
συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής. Οι αρμόδιες αρχές θέτουν τις 
πληροφορίες στη διάθεση του κοινού 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013 η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας που διατίθενται, συνοδευόμενη 
από προτάσεις διευθετήσεων για να 
διευκολύνεται η παροχή 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται έγκαιρα στο κοινό 
αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής 
στις διαδικασίες που αφορούν τις 
αδειοδοτήσεις εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες 
είναι οι οριζόμενες στην οδηγία 
2003/35/ΕΚ παραρτήματα Ι και ΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το
κοινό λαμβάνει το νωρίτερο δυνατό 
πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις για 
εγκρίσεις αδειοδοτήσεων που 
καλύπτονται από το άρθρο 4 και ότι του 
παρέχονται έγκαιρα αποτελεσματικές 
ευκαιρίες συμμετοχής στις διαδικασίες που 
αφορούν τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις 
για υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
της παρούσας οδηγίας. Οι διαδικασίες 
είναι οι οριζόμενες στην οδηγία 
2003/35/ΕΚ παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμμετοχή του κοινού οργανώνεται 
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η 

διαγράφεται
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γνωστοποίηση πληροφοριών και η 
εμπλοκή του κοινού δεν θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προστασία των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη σεβασμού των εμπιστευτικού χαρακτήρα, εμπορικά ευαίσθητων και περί ιδιοτήτων 
πληροφοριών δεν πρέπει να θέτουν εν κινδύνω τη συμμετοχή του κοινού κατά τη διεργασία 
αδειοδότησης και έγκρισης.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με το εθνικό νομικό τους 
σύστημα, κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου 
κοινού έχει πρόσβαση σε διαδικασία 
επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
οργάνου που έχει συσταθεί κατά νόμον 
για να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη 
διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών αδειοδότησης και έγκρισης, 
όταν πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις :
(α) έχει επαρκές συμφέρον,
(β) υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή 
δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από το δικονομικό 
διοικητικό δίκαιο κράτους μέλους.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποίο 
στάδιο μπορεί να προσβάλλονται 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.
3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τί αποτελεί 
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επαρκές συμφέρον και τί προσβολή 
δικαιώματος, κατά τρόπο συνεπή προς 
τον στόχο του να παρέχεται στο 
ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οι οποίες 
καθορίζονται από το οικείο εθνικό δίκαιο 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο α).
Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης 
ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να 
προσβληθούν για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο β).
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
αποκλείουν τη δυνατότητα 
προκαταρκτικής διαδικασίας 
επανεξέτασης ενώπιον διοικητικής αρχής 
και δεν θίγουν την απαίτηση να 
εξαντλούνται οι διοικητικές διαδικασίες 
επανεξέτασης πριν από την προσφυγή σε 
δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης, 
εάν κατά την εθνική νομοθεσία υφίσταται 
τέτοιου είδους απαίτηση.
Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι 
ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην 
έχουν απαγορευτικό κόστος.
5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τίθενται στη διάθεση του κοινού 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 25 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών 
2010/75/ΕΕ, για να εξασφαλίζεται συνέπεια με τη Σύμβαση του Arhus.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύονται 
μόνο σε περιοχές καλυπτόμενες από άδεια 
οι κάτοχοι άδειας ή οι οντότητες με τις 
οποίες αυτοί συμβάλλονται και διορίζουν 
για τον σκοπό αυτό και οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

1. Τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύονται 
μόνο σε περιοχές καλυπτόμενες από άδεια 
οι κάτοχοι άδειας ή οι οντότητες με τις 
οποίες αυτοί συμβάλλονται και διορίζουν 
για τον σκοπό αυτό και οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή των 
αντιστοίχων κρατών μελών.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων, τη 
διενέργεια ερευνών και τη λήψη μέτρων 
επιβολής·

(β) την εποπτεία ή την πραγματοποίηση 
επιθεωρήσεων, τη διενέργεια ερευνών και 
τη λήψη μέτρων επιβολής·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Έλεγχος της ασφαλείας υπερακτίων 
δραστηριοτήτων από την Υπηρεσία

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), από 
τούδε «η Υπηρεσία», πρέπει να παρέχει 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
τεχνική και επιστημονική βοήθεια για να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και η ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της 
ασφαλείας των υπεράκτιων 
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δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.
2. Η Υπηρεσία εξετάζει τις άδειες που 
χορηγούνται σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, ελέγχει τις αρμόδιες 
αρχές και έχει την εποπτεία των 
επιθεωρήσεων και των διευθετήσεων των 
κρατών μελών προς αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 39, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παραγωγικής ή μη 
παραγωγικής εγκατάστασης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 38, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παραγωγικής ή μη 
παραγωγικής εγκατάστασης υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) αποδεικτικά στοιχεία της 
χρηματοοικονομικής ασφαλείας του 
φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση

Έκθεση σχετικά με μεγάλους κινδύνους
από παραγωγική εγκατάσταση
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* Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η φράση "περί 
μεγάλων κινδύνων" έχει κατά συνέπεια 
αντικατασταθεί από την "σχετικά με 
μεγάλους κινδύνους".

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 2 και 5.

1. Η έκθεση σχετικά με μεγάλους 
κινδύνους από παραγωγική εγκατάσταση 
περιέχει τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 2 
και 5 και περιέχει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έχει διεξαχθεί 
διαβούλευση με το προσωπικό. 

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν γίνονται σημαντικές 
τροποποιήσεις στην παραγωγική 
εγκατάσταση, ή όταν πρόκειται να 
αποσυναρμολογηθεί η εγκατάσταση, η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση τροποποιείται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

3. Όταν γίνονται σημαντικές 
τροποποιήσεις στην παραγωγική 
εγκατάσταση, ή όταν πρόκειται να 
αποσυναρμολογηθεί και/ή να παροπλισθεί
η εγκατάσταση, η έκθεση σχετικά με 
μεγάλους κινδύνους από παραγωγική 
εγκατάσταση τροποποιείται σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 3 και 5.

1. Η έκθεση σχετικά με μεγάλους 
κινδύνους από μη παραγωγική 
εγκατάσταση περιέχει τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 3 
και 5 και περιέχει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έχει διεξαχθεί 
διαβούλευση με το προσωπικό. 

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνονται σημαντικές 
τροποποιήσεις στην μη παραγωγική 
εγκατάσταση, ή όταν πρόκειται να 
αποσυναρμολογηθεί η εγκατάσταση, η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από μη 
παραγωγική εγκατάσταση τροποποιείται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 
(εκτός της παραγράφου 4) και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή.

2. Όταν γίνονται σημαντικές 
τροποποιήσεις στην μη παραγωγική 
εγκατάσταση, ή όταν πρόκειται να 
αποσυναρμολογηθεί και/ή να παροπλισθεί
η εγκατάσταση, η έκθεση σχετικά με 
μεγάλους κινδύνους από μη παραγωγική 
εγκατάσταση τροποποιείται σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 εκτός της 
παραγράφου 4) και υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα ευρήματα και τα σχόλια του 
ανεξάρτητου επιθεωρητή φρεάτων 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
1 στοιχείο β) περιλαμβάνονται στην 
κοινοποίηση φρέατος σύμφωνα με το 

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι τα ευρήματα και τα σχόλια του 
ανεξάρτητου επιθεωρητή φρεάτων 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
3 στοιχείο β) καθώς και οι απαντήσεις 
που παρέχει και τα μέτρα που έλαβε ο 
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άρθρο 13. φορέας εκμετάλλευσης ανταποκρινόμενος 
στις διαπιστώσεις του ανεξάρτητου 
επαληθευτή περιλαμβάνονται στην 
κοινοποίηση φρέατος σύμφωνα με το 
άρθρο 13

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία η 
Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά κατάλογο οργανώσεων που έχουν 
αναγνωρισθεί ως ανεξάρτητοι τρίτοι για 
την επαλήθευση εγκαταστάσεων 
παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 35.

 Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι λειτουργία 
φρέατος ή εγκατάστασης ενδέχεται να 
επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στα ύδατα άλλου κράτους μέλους σε 
περίπτωση ατυχήματος, ή κατόπιν 
αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο είναι 
πιθανόν να υποστεί σημαντικές 
επιπτώσεις, το κράτος μέλος στην περιοχή 
δικαιοδοσίας του οποίου πρόκειται να 
εκτελούνται οι λειτουργίες κοινοποιεί στο 
επηρεαζόμενο κράτος μέλος τις σχετικές 
πληροφορίες και επιδιώκει να λάβει 
προληπτικά μέτρα για την αποτροπή 
ζημιών.

1. Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι
οποιοδήποτε σημαντικό μεγάλο 
ατύχημα συνδέεται με υπεράκτια 
δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου υπό τη 
δικαιοδοσία του είναι πιθανό να 
επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον άλλου κράτους
μέλους, ή κατόπιν αιτήματος από 
κράτος μέλος το οποίο είναι 
πιθανόν να υποστεί σημαντικές 
επιπτώσεις, το κράτος μέλος στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου 
πρόκειται να εκτελούνται οι 
λειτουργίες κοινοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες στο επηρεαζόμενο 
κράτος μέλος, την Επιτροπή και 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις 
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σχετικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου.

Κατόπιν αιτήσεως του επηρεαζομένου 
κράτους μέλους το κράτος μέλος στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου 
πρόκειται να εκτελεσθούν οι λειτουργίες 
επιτρέπει τη διεξαγωγή από κοινού 
επιθεώρησης της λειτουργίας του 
φρέατος ή της εγκατάστασης από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και επιδιώκει 
να λάβει προληπτικά μέτρα για την 
αποτροπή ζημιών στο περιβάλλον και την 
υγεία των ανθρώπων.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η πολιτική και τα συστήματα 
διαχείρισης ασφαλείας διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV και αποσαφηνίζουν την 
πρωταρχική ευθύνη του φορέα 
εκμετάλλευσης για την αντιμετώπιση της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων που 
είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων 
του.

4. Η πολιτική για την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων και τα συστήματα 
διαχείρισης ασφαλείας διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα IV και 
αποσαφηνίζουν την πρωταρχική ευθύνη 
του φορέα εκμετάλλευσης για την 
αντιμετώπιση της επικινδυνότητας 
μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.

 Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κάτοχοι άδειας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι βασικοί ανάδοχοι 
που έχουν την έδρα τους στην Ένωση 
επιδιώκουν να εκτελούν τις υπεράκτιες 

6. Οι κάτοχοι άδειας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι βασικοί ανάδοχοι 
που έχουν την έδρα τους στην Ένωση 
εκτελούν τις υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις 
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εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτός της Ένωσης 
σύμφωνα με τις αρχές που 
προσδιορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου και 
σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23. Έως τις 
20 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται ότι εταιρείες με έδρα στην 
Ένωση δραστηριοποιούνται παγκοσμίως 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α και 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν δραστηριότητα που εκτελείται 
από φορέα εκμετάλλευσης δημιουργεί 
άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή 
αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο μεγάλου 
ατυχήματος, οι φορείς εκμετάλλευσης 
λαμβάνουν πάραυτα τα ασφαλέστερα 
δυνατά μέτρα μετριασμού, όπου μπορεί 
να περιλαμβάνεται η αναστολή της 
λειτουργίας της εγκατάστασης, έως ότου 
να τεθεί υπό έλεγχο η απειλή ή ο 
πραγματικός επικείμενος κίνδυνος.
6β. Όταν λαμβάνονται τα μέτρα στα 
οποία παραπέμπει η παράγραφος 6 α του 
παρόντος άρθρου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης αμέσως και χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 6α βασίζεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 και μετατοπίζεται στο άρθρο 18 
καθόσον τούτο το άρθρο σχετίζεται με την ανταπόκριση από τον φορέα εκμετάλλευσης. Οι 
τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν το ότι η πλήρης αναστολή της λειτουργίας μπορεί να μην 
αποτελεί πάντοτε την ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή και σε μερικές περιπτώσεις θα 
μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. Η παράγραφος 6β βασίζεται στο άρθρο 
20, παράγραφος 3 και μετατοπίζεται στο άρθρο 18 καθόσον τούτο το άρθρο σχετίζεται με την 
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ανταπόκριση από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή προβαίνει στις 
κατάλληλες διευθετήσεις προκειμένου να 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία της από 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ, 
αφενός, των ρυθμίσεων για την ασφάλεια 
και την περιβαλλοντική προστασία και, 
αφετέρου, των καθηκόντων που 
σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη 
των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την 
αδειοδότηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, και την πολιτική για 
τα σχετικά έσοδα και την είσπραξή τους.

1. Τα κράτη μέλη με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην περιοχή δικαιοδοσίας τους 
προβαίνουν στις κατάλληλες διευθετήσεις 
για να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των 
αρμόδιων αρχών από συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ, αφενός, των 
ρυθμίσεων για την ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική προστασία και, αφετέρου, 
των καθηκόντων που σχετίζονται με την 
οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά την αδειοδότηση 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, και την πολιτική για 
τα σχετικά έσοδα και την είσπραξή τους.
Ειδικότερα οι αρμόδιες αρχές 
λειτουργούν ανεξάρτητα από τα μέρη των 
κρατών μελών που είναι αρμόδια για τη 
χορήγηση αδειών σύμφωνα με την οδηγία 
94/22/ΕΚ και τον ορισμό της πολιτικής 
για τα σχετικά έσοδα και τη συλλογή 
αυτών.

 Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η μη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου συνεπάγεται άμεσο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
απειλεί να επιφέρει άμεση σημαντική 

2. Όταν η μη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 συμβαίνει σε σχέση με μια 
δραστηριότητα που εκτελείται από φορέα 
εκμετάλλευσης και συνεπάγεται άμεσο 
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αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή/και 
στο περιβάλλον, η λειτουργία της 
εγκατάστασης ή η λειτουργία του 
σχετικού μέρους της αναστέλλεται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης μέχρις ότου 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση.

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
απειλεί να επιφέρει άμεση σημαντική 
αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή/και 
στο περιβάλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης 
λαμβάνει αμέσως υπόψη τα ασφαλέστερα 
δυνατά μέτρα μετριασμού, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή 
της λειτουργίας της εγκατάστασης έως 
ότου τεθεί υπό έλεγχο η απειλή ή ο 
πραγματικός επικείμενος κίνδυνος και 
μέχρις ότου να αποδείξει ο φορέας 
εκμετάλλευσης ότι η συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 έχει αποκατασταθεί.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν λαμβάνονται τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενημερώνει σχετικά την 
αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.

3. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 2, ο 
φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση σχετικά 
με τα μέτρα που έχει λάβει για να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει ετήσια 
σχέδια για την αποτελεσματική εποπτεία, 
συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων,
των δραστηριοτήτων που ενέχουν 
μεγάλους κινδύνους, με βάση την
επικινδυνότητα και λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη, και επαληθεύοντας, τη 
συμμόρφωση με τα έγγραφα που της
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9. 

4. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
προετοιμάζουν ετήσια σχέδια για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
δραστηριοτήτων που ενέχουν μεγάλους 
κινδύνους. Τα εν λόγω σχέδια προβλέπουν
την τακτική παρακολούθηση και 
επιθεώρηση αυτών των δραστηριοτήτων. 
Τα σχέδια βασίζονται στην
επικινδυνότητα και λαμβάνοντας 
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Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά 
της εποπτείας και λαμβάνει τυχόν
αναγκαία μέτρα για τη βελτίωσή της.

ιδιαιτέρως υπόψη τη συμμόρφωση προς 
τις εκθέσεις σχετικά με μεγάλους 
κινδύνους, τα εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και τις 
κοινοποιήσεις λειτουργιών φρέατος που 
τους υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
9. Διενεργείται τακτική ανασκόπηση της 
αποτελεσματικότητας των σχεδίων, η δε 
αρμόδια αρχή λαμβάνει οιαδήποτε
αναγκαία μέτρα για τη βελτίωσή της.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην περιοχή δικαιοδοσίας τους 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα 
της αρμόδιας αρχής και λαμβάνουν 
οιαδήποτε απαραίτητα μέτρα για να 
επιφέρουν βελτιώσεις.

 Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν 
διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την 
υποβολή ανώνυμων αναφορών για 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ή/και
το περιβάλλον από υπεράκτιες 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Οι αρμόδιες αρχές 
καθορίζουν επίσης διαδικασίες για τη 
διερεύνηση των αναφορών αυτών, 
τηρώντας την ανωνυμία των 
εμπλεκομένων.

1. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν 
διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την 
υποβολή ανώνυμων αναφορών για 
ανησυχίες για την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον που σχετίζονται με τις
υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου τις οποίες 
καλύπτει η παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες 
αρχές καθορίζουν επίσης διαδικασίες για 
τη διερεύνηση των αναφορών αυτών, 
εξασφαλίζοντας ότι τηρείται η ανωνυμία 
των εμπλεκομένων. Μόνο οι αρμόδιες 



PE491.315v03-00 46/69 AD\913138EL.doc

EL

αρχές δικαιούνται να γνωρίζουν την πηγή 
παρόμοιων αναφορών. Αυτές οι 
διαδικασίες είναι ανοικτές και σε 
εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε 
εκμεταλλεύσεις εκτός Ένωσης. Οι 
αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
διαδικασίες.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης κοινοποιούν 
στους εργαζομένους τους, καθώς και στους 
εργαζομένους των οικείων υπεργολάβων,
λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικές 
διευθετήσεις που έχουν θεσπιστεί με βάση
την παράγραφο 1, και διασφαλίζουν ότι 
στις σχετικές επαγγελματικές καταρτίσεις 
και κοινοποιήσεις περιλαμβάνεται μνεία 
για τις ανώνυμες αναφορές.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης κοινοποιούν 
στους εργαζομένους τους καθώς και στους 
αναδόχους και υπεργολάβους που 
σχετίζονται με την εκμετάλλευση και τους 
εργαζομένους , λεπτομέρειες σχετικά με 
τις εθνικές διευθετήσεις που θεσπίζουν οι 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, και εξασφαλίζουν ότι στις 
σχετικές επαγγελματικές καταρτίσεις και 
κοινοποιήσεις περιλαμβάνεται μνεία για 
τις ανώνυμες αναφορές καθώς και στη 
σύμβαση εργασίας που συνάπτει ένας 
εργαζόμενος.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη τηρούν 
επικαιροποιημένα αρχεία των πόρων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τους 
οποίους διαθέτουν στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους τόσο οι ιδιωτικές όσο 
και οι δημόσιες οντότητες. Τα αρχεία αυτά 
τίθενται στη διάθεση των λοιπών κρατών 
μελών και των πιθανώς επηρεαζόμενων 

3. Τα κράτη μέλη τηρούν 
επικαιροποιημένα αρχεία των πόρων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τους 
οποίους διαθέτουν στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους τόσο οι ιδιωτικές όσο 
και οι δημόσιες οντότητες. Τα αρχεία αυτά 
τίθενται στη διάθεση των λοιπών κρατών 
μελών και των δυνάμει επηρεαζόμενων 
τρίτων χωρών, της Υπηρεσίας και της 
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χωρών και της Επιτροπής. Επιτροπής.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες σύμφωνα με το 
παράρτημα VI δημοσιοποιούνται χωρίς να 
απαιτείται σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

1. Οι πληροφορίες δυνάμει των άρθρων 
22 έως 25 και του παραρτήματος VI
δημοσιοποιούνται από την αρμόδια αρχή 
χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης, μέσω 
εκτελεστικού μέτρου, κοινή μορφή 
δημοσίευσης η οποία διευκολύνει τη 
διασυνοριακή σύγκριση των δεδομένων. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
Μολονότι παραμένει προσβάσιμη στο ευρύ 
κοινό, η κοινή μορφή δημοσίευσης 
διαμορφώνεται με σκοπό να καθιστά 
δυνατή την αξιόπιστη σύγκριση των 
εθνικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
και ρυθμιστικών πρακτικών σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο και το άρθρο 24.

2. Βοηθούμενη από την Υπηρεσία η
Επιτροπή καθορίζει επίσης, μέσω 
εκτελεστικού μέτρου, κοινή μορφή 
δημοσίευσης η οποία διευκολύνει τη 
διασυνοριακή σύγκριση των δεδομένων. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
Μολονότι παραμένει προσβάσιμη στο ευρύ 
κοινό, η κοινή μορφή δημοσίευσης 
διαμορφώνεται με σκοπό να καθιστά 
δυνατή την αξιόπιστη σύγκριση των 
εθνικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
και ρυθμιστικών πρακτικών σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο και το άρθρο 24.
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 Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, η Επιτροπή δημοσιεύει 
εκθέσεις για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων σε όλη την Ένωση με 
βάση τις πληροφορίες που της 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα. Η Επιτροπή επικουρείται 
στο έργο της αυτό από τα οικεία κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 26.

3. Ανά διετία, και έως τις 31 Μαρτίου η 
Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων σε όλη την Ένωση με 
βάση τις πληροφορίες που της 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα. Η Επιτροπή επικουρείται 
στο έργο της αυτό από την Υπηρεσία και
τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 26.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αμέσως έπειτα από μεγάλο ατύχημα, ο 
φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην 
αρμόδια αρχή τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων 
του ατυχήματος και των συνεπειών του.

1. Αμέσως έπειτα από μεγάλο ατύχημα, ο 
φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην 
αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
περιστάσεων του ατυχήματος και των 
συνεπειών του. Εάν το ατύχημα μπορεί να 
επηρεάζει την επικράτεια 
(περιλαμβανομένων των υδάτων) άλλου 
κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στα ύδατα ή την 
επικράτεια του οποίου συνέβη το 
ατύχημα ενημερώνουν άνευ χρονοτριβής 
την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους και το θιγόμενο κοινό 
σχετικά με το ατύχημα και τα μέτρα που 
λαμβάνονται προς περιορισμό της ζημίας 
στο περιβάλλον και την υγεία των 
ανθρώπων.

Τροπολογία 83
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διερευνούν ενδελεχώς τα 
μεγάλα ατυχήματα που προκαλούν 
σημαντικές ζημίες (σε πρόσωπα και στο 
περιβάλλον) ή μεγάλες απώλειες 
περιουσιακών στοιχείων. Στην έκθεση της 
έρευνας περιλαμβάνεται αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της ρύθμισης της 
οικείας εγκατάστασης από την αρμόδια 
αρχή πριν από το ατύχημα, καθώς και 
συστάσεις για επαρκείς αλλαγές στις 
σχετικές ρυθμιστικές πρακτικές εάν αυτό 
απαιτείται.

2. Τα κράτη μέλη διερευνούν ενδελεχώς τα 
μεγάλα ατυχήματα που προκαλούν 
σημαντικές ζημίες (σε πρόσωπα και στο 
περιβάλλον) ή μεγάλες απώλειες 
περιουσιακών στοιχείων. Στην έκθεση της 
έρευνας περιλαμβάνεται αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της εποπτείας της 
οικείας εγκατάστασης από την αρμόδια 
αρχή πριν από το ατύχημα, καθώς και 
συστάσεις για επαρκείς αλλαγές στις 
σχετικές ρυθμιστικές πρακτικές εάν αυτό 
απαιτείται.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύνοψη της έκθεσης έρευνας, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται
στην Επιτροπή κατά το πέρας της 
διερεύνησης ή κατά το πέρας των νομικών 
διαδικασιών, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη. 
Ειδική έκδοση της έκθεσης, 
λαμβανομένων υπόψη πιθανών νομικών 
περιορισμών, δημοσιεύεται για του 
σκοπούς των άρθρων 22 και 23.

3. Σύνοψη της έκθεσης έρευνας και της 
έκθεσης αξιολόγησης, οι οποίες 
συντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται
στην Επιτροπή κατά το πέρας της 
διερεύνησης ή κατά το πέρας των νομικών 
διαδικασιών, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη. Με 
την επιφύλαξη δυνατών νομικών 
περιορισμών, χωριστή έκθεση με τις 
πληροφορίες που ορίζει το παράρτημα VI
τίθεται στη διάθεση του κοινού. Οι 
πληροφορίες για το περιβάλλον που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έπειτα από τις έρευνές της σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή 
εφαρμόζει τυχόν συστάσεις από τη 
διερεύνηση που εμπίπτουν στο πεδίο της 
εξουσιοδότησής της.

4. Μετά τις έρευνες σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει 
τυχόν συστάσεις από τη διερεύνηση που 
εμπίπτουν στο πεδίο της εξουσιοδότησής 
της.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή με 
σκοπό τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα 
με το άρθρο 5, ο φορέας εκμετάλλευσης 
χορηγεί στην αρμόδια αρχή και 
δημοσιοποιεί έκδοση του σχετικού 
εγγράφου από το οποίο έχουν διαγραφεί οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή με 
σκοπό τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα 
με το άρθρο 5, ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και 
δημοσιοποιεί έκδοση του εγγράφου που 
έχει ζητηθεί από το οποίο έχουν διαγραφεί 
οι εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, προάγει τη συνεργασία με 
τρίτες χώρες που εκτελούν υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές με 
κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της συνεργασίας στο πλαίσιο 
περιφερειακών συμβάσεων για τη 
θάλασσα.

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίζει τη συνεργασία με τρίτες 
χώρες που εκτελούν υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές με 
κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της συνεργασίας στο πλαίσιο 
περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα 
ή άλλων μηχανισμών διεθνούς 
συνεργασίας.

Τροπολογία 88
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προωθεί υψηλά πρότυπα 
ασφαλείας για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο στα κατάλληλα 
διεθνή και περιφερειακά φόρουμ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τα ύδατα της Αρκτικής.

3. Η Επιτροπή προωθεί υψηλά πρότυπα 
ασφαλείας για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο στα κατάλληλα 
διεθνή και περιφερειακά φόρουμ. Κατά 
συνέπεια προβαίνει σε διαβήματα προς 
τους κατάλληλους κύκλους επιδιώκοντας 
τη θέσπιση μορατόριουμ σχετικά με 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στα ύδατα της 
Αρκτικής. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την 
πολιτική γειτονίας ως εργαλείο για να 
υποστηρίξει το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας 
και περιβαλλοντικών προτύπων.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα να συμβεί σοβαρό ατύχημα σε υπεράκτια εγκατάσταση ταξινομείται από την 
Επιτροπή ως μείζων κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι στα ύδατα της 
Αρκτικής, όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν πείρα εξόρυξης. Οι συνέπειες ενός ατυχήματος στα 
πολικά ύδατα θα ήταν καταστροφικές, θα ήταν δε αδύνατον να συγκρατηθούν. Η διαρροή 
πετρελαίου θα ήταν αδύνατον να ανακτηθεί έως την τήξη του πάγου. Συνεπώς η ΕΕ πρέπει να 
παροτρύνει θερμά τη θέσπιση μορατόριουμ.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να ενεργοποιούνται για να περιορίζεται 
αρχόμενο μεγάλο ατύχημα εντός 
εγκατάστασης ή εντός της ζώνης 
αποκλεισμού την οποία έχει καθορίσει το 
κράτος μέλος γύρω από την περίμετρο της 
εγκατάστασης ή την κεφαλή του φρέατος 
στον θαλάσσιο πυθμένα·

(α) να ενεργοποιούνται για να 
προλαμβάνουν την κλιμάκωση ή να 
περιορίζουν τις συνέπειες ατυχήματος 
που συνδέεται με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εντός ζώνης αποκλεισμού την 
οποία έχει καθορίσει το κράτος μέλος 
γύρω από την περίμετρο της 
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εγκατάστασης, την κεφαλή του φρέατος 
στον θαλάσσιο πυθμένα ή τον αγωγό·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης δοκιμάζει 
περιοδικά την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης δοκιμάζει 
ετησίως τα εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για να 
καταδείξει την αποτελεσματικότητα του 
εξοπλισμού και των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης με στόχο να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
και επιδόσεων κατά τις επιχειρήσεις 
εκκένωσης, περιορισμού και ελέγχου, 
ανάκτησης, καθαρισμού και διάθεσης.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εξωτερικά 
σχέδια έκτακτων αναγκών που καλύπτουν 
όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και τις δυνητικά 
επηρεαζόμενες περιοχές εντός του τομέα 
αρμοδιότητάς τους.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εξωτερικά 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
που καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ή τη συνδεδεμένη υποδομή και τις 
δυνητικά επηρεαζόμενες περιοχές εντός 
του τομέα αρμοδιότητάς τους. Τα 
εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών ορίζουν τον ρόλο των 
φορέων εκμετάλλευσης κατά την 
αντιμετώπιση εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών και την ευθύνη των φορέων 
εκμετάλλευσης όσον αφορά το κόστος 
της αντιμετώπισης εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών.
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Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών καταρτίζονται σε 
συνεργασία με τους σχετικούς φορείς 
εκμετάλλευσης και, κατά περίπτωση, 
κατόχους αδειών και εναρμονίζονται με τα 
εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών των εγκαταστάσεων οι οποίες 
βρίσκονται ή προγραμματίζεται να 
δημιουργηθούν στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Λαμβάνεται υπόψη κάθε 
επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων 
που κοινοποιείται από φορέα 
εκμετάλλευσης.

2. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών καταρτίζονται σε 
συνεργασία με τους σχετικούς φορείς 
εκμετάλλευσης και, κατά περίπτωση, 
κατόχους αδειών και εναρμονίζονται με τα 
εν ισχύι εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών των υφισταμένων ή 
σχεδιαζομένων εγκαταστάσεων ή της 
συνδεδεμένης υποδομής στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Λαμβάνεται υπόψη 
κάθε επικαιροποίηση των εσωτερικών 
σχεδίων που κοινοποιείται από φορέα 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
επιτύχουν υψηλό επίπεδο συμβατότητας 
και διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού 
αντιμετώπισης και της εμπειρογνωμοσύνης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών μιας 
γεωγραφική περιοχή και πέραν αυτής, 
κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τον κλάδο προκειμένου να 
αναπτύξει συμβατά μέσα παρέμβασης, 
κατά το πνεύμα της παρούσας 
παραγράφου.

4. Τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των 
οποίων εμπίπτουν υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν υψηλό 
επίπεδο συμβατότητας και 
διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού 
αντιμετώπισης και της εμπειρογνωμοσύνης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών μιας 
γεωγραφική περιοχή και πέραν αυτής, 
κατά περίπτωση. Τα εν λόγω κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τον κλάδο να αναπτύξει 
συμβατό εξοπλισμό και υπηρεσίες κατά το 
πνεύμα της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 94
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη τηρούν 
επικαιροποιημένα αρχεία των πόρων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τους 
οποίους διαθέτουν στην επικράτεια ή στην 
περιοχή δικαιοδοσίας τους τόσο οι 
ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες οντότητες. 
Τα αρχεία αυτά τίθενται στη διάθεση των 
λοιπών κρατών μελών και, σε αμοιβαία 
βάση, σε γειτονικές τρίτες χώρες και στην 
Επιτροπή.

6. Τα κράτη μέλη τηρούν 
επικαιροποιημένα αρχεία των πόρων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τους 
οποίους διαθέτουν στην επικράτεια ή στην 
περιοχή δικαιοδοσίας τους τόσο οι 
ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες οντότητες. 
Τα αρχεία αυτά τίθενται κατόπιν 
αιτήματος στη διάθεση των λοιπών 
κρατών μελών, της Επιτροπής και, σε 
αμοιβαία βάση, στη διάθεση γειτονικών 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει 
αμελλητί τις οικείες αρχές για μεγάλο 
ατύχημα ή για κατάσταση η οποία ενέχει 
άμεση επικινδυνότητα μεγάλου 
ατυχήματος. Όταν απαιτείται, οι οικείες 
αρχές βοηθούν τον εμπλεκόμενο φορέα 
εκμετάλλευσης προκειμένου να αποτραπεί 
η κλιμάκωση της επικινδυνότητας ή του 
ατυχήματος. 

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει 
αμελλητί τις οικείες αρχές για μεγάλο 
ατύχημα, περιλαμβανομένων της 
προέλευσής του και του δυνατού 
αντικτύπου του στο περιβάλλον και τη 
ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή για 
κατάσταση η οποία ενέχει άμεση 
επικινδυνότητα μεγάλου ατυχήματος Όταν 
απαιτείται, οι οικείες αρχές βοηθούν τον 
εμπλεκόμενο φορέα εκμετάλλευσης 
προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση 
της επικινδυνότητας ή του ατυχήματος. 
Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται οι 
συνθήκες του ατυχήματος και οι 
προβλεπόμενες συνέπειές του.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι οικείες 
αρχές, σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς εκμετάλλευσης, 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποτροπή της κλιμάκωσης του ατυχήματος 
και τον μετριασμό των συνεπειών του.

2. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ο 
φορέας εκμετάλλευσης σε συνεργασία με 
τους εμπλεκόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της 
κλιμάκωσης του ατυχήματος και τον 
μετριασμό των συνεπειών του. Τον φορέα 
εκμετάλλευσης μπορεί να βοηθού οι 
σχετικές αρχές, οι οποίες μπορεί να 
παρέχουν πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν είναι προβλέψιμες οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις ατυχημάτων σε 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή και 
στα πιθανώς επηρεαζόμενα κράτη μέλη ή 
τρίτες χώρες, σε αμοιβαία βάση, και 
λαμβάνουν υπόψη τις διαπιστωθείσες 
επικινδυνότητες κατά την κατάρτιση του 
εξωτερικού σχεδίου έκτακτων αναγκών. 
Τα εν λόγω κράτη μέλη συντονίζουν τα 
οικεία σχέδια έκτακτων αναγκών 
προκειμένου να διευκολύνουν την από 
κοινού αντιμετώπιση ατυχήματος.

1. Όταν είναι προβλέψιμες οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις ατυχημάτων σε 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες 
στην Επιτροπή και στα πιθανώς 
επηρεαζόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, 
σε αμοιβαία βάση, και λαμβάνουν υπόψη 
τις διαπιστωθείσες επικινδυνότητες κατά 
την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Τα εν 
λόγω κράτη μέλη συντονίζουν τα οικεία 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
προκειμένου να διευκολύνουν την από 
κοινού αντιμετώπιση ατυχήματος. Όταν 
μπορούν να προβλεφθούν διασυνοριακές 
επιπτώσεις ατυχημάτων παρακτίων 
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και παρουσιάζουν κινδύνους για 
τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή και 
βάσει αμοιβαιότητας στις τρίτες χώρες.



PE491.315v03-00 56/69 AD\913138EL.doc

EL

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντονίζουν μέτρα 
σχετικά με περιοχές πέραν των ορίων της 
Ένωσης προκειμένου να αποτρέπουν 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από 
υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
συντονίζουν μέτρα σχετικά με περιοχές 
πέραν των ορίων της Ένωσης προκειμένου 
να αποτρέπουν πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις από υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δοκιμάζουν τακτικά την 
ετοιμότητά τους για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ατυχημάτων σε συνεργασία 
με πιθανώς επηρεαζόμενα κράτη μέλη, 
σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ ή τρίτων 
χωρών. Η Επιτροπή δύναται να συμβάλλει 
στη διενέργεια ασκήσεων που αποσκοπούν 
στη δοκιμή διασυνοριακών και ενωσιακών 
μηχανισμών αντιμετώπισης.

3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
δοκιμάζουν τακτικά την ετοιμότητά τους 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
ατυχημάτων σε συνεργασία με άλλα
πιθανώς επηρεαζόμενα κράτη μέλη, 
σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ ή 
γειτονικών τρίτων χωρών. Η Επιτροπή 
δύναται να συμβάλλει στη διενέργεια 
ασκήσεων που αποσκοπούν στη δοκιμή 
διασυνοριακών και ενωσιακών 
μηχανισμών αντιμετώπισης.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ή 
όταν υφίσταται άμεση απειλή για τέτοιο 
ατύχημα, το οποίο επιφέρει ή ενδέχεται να 
επιφέρει διασυνοριακές επιπτώσεις, το 
κράτος μέλος στην περιοχή δικαιοδοσίας 

4. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ή 
όταν υφίσταται άμεση απειλή για τέτοιο 
ατύχημα, το οποίο επιφέρει ή ενδέχεται να 
επιφέρει διασυνοριακές επιπτώσεις, το 
κράτος μέλος στην περιοχή δικαιοδοσίας 
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του οποίου ενεργοποιείται το σχέδιο 
έκτακτων αναγκών ενημερώνει αμελλητί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που 
ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
έκτακτη ανάγκη.

του οποίου ενεργοποιείται το σχέδιο 
έκτακτων αναγκών ενημερώνει αμελλητί 
τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες που 
ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
έκτακτη ανάγκη και  την Επιτροπή.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
Οδηγία 2004/35/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) την περιβαλλοντική κατάσταση των 
συγκεκριμένων θαλάσσιων υδάτων, όπως 
ορίζει η οδηγία 2008/56/ΕΚ, στο βαθμό 
που συγκεκριμένες πτυχές της 
περιβαλλοντικής κατάστασης δεν 
καλύπτονται ήδη από την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ.»

(ii) την περιβαλλοντική κατάσταση των 
συγκεκριμένων θαλάσσιων υδάτων, όπως 
ορίζει στο άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο α) η 
οδηγία 2008/56/ΕΚ, στο βαθμό που 
συγκεκριμένες πτυχές της περιβαλλοντικής 
κατάστασης δεν καλύπτονται ήδη από την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ.»

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 α
Τροπολογία στην οδηγία 2008/99/ΕΚ 

σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 

δικαίου1

Η οδηγία 2008/99/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(1) Στο άρθρο 3 , προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
"(η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την 
ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού 
ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης 
περιοχής, περιλαμβανομένου μεγάλου 
ατυχήματος που προκαλείται από 
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υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·
"(ι) μεγάλο ατύχημα πετρελαϊκής 
ρύπανσης.’
(2) Στο παράρτημα Α, προστίθεται η εξής 
περίπτωση:
‘– Κανονισμός XX/XX/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
«– Οδηγία XX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικού αερίου»
____________
1 ΕΕ L 328, 06.12.08, σ. 28.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - παράγραφος - 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι απαιτήσεις για πληροφορίες που 
ορίζονται στο παρόν παράρτημα 
συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις. Οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
εξελίξεις στις βέλτιστες πρακτικές και 
μπορεί να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες 
ανά πάσα στιγμή προς αντικατοπτρισμό 
των σχετικών αλλαγών υλικού, τεχνικής ή 
εξοπλισμού που μπορεί να χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψη.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης·

(1) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και του 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, εάν δεν 
είναι ο ίδιος·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) περιγραφή της εγκατάστασης και των 
συνθηκών που επικρατούν στην 
προβλεπόμενη τοποθεσία·

(5) περιγραφή της εγκατάστασης και των 
συνθηκών που επικρατούν στην 
προβλεπόμενη τοποθεσία, 
περιλαμβανομένων οιωνδήποτε δυνάμει 
φυσικών, γεωγραφικών, μετεωρολογικών 
ή περιβαλλοντικών περιορισμών που 
τίθενται για τη λειτουργία στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία· 

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι 
έχουν εκτιμηθεί η πιθανότητα να συμβούν 
και οι συνέπειές τους και ότι τα μέτρα 
ελέγχου τους είναι κατάλληλα για τη 
μείωση σε αποδεκτό επίπεδο της 
επικινδυνότητας να επέλθει συμβάν που 
συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για 
πρόσωπα και για το περιβάλλον·

(4) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι 
έχουν εκτιμηθεί η πιθανότητα να συμβούν 
και οι συνέπειές τους και ότι τα μέτρα 
ελέγχου τους περιλαμβανομένων ζωτικών 
στοιχείων ασφαλείας είναι και θα 
συνεχίσουν να είναι κατάλληλα για τη 
μείωση της επικινδυνότητας να επέλθει 
συμβάν που συνεπάγεται μεγάλους 
κινδύνους για πρόσωπα και για το 
περιβάλλον σε ανεκτό επίπεδο·
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Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 
επηρεαστούν σημαντικά, εκτίμηση των 
δυνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον 
που προσδιορίστηκαν, ιδίως εκλύσεις 
ρύπων στο περιβάλλον, καθώς και 
περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών 
μέτρων που προβλέπονται για την 
πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμιση 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

(13) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 
επηρεαστούν, εκτίμηση των δυνητικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον που 
προσδιορίστηκαν, ιδίως ελευθερώσεις 
χημικών ουσιών, άλλων επικινδύνων 
ουσιών και εκλύσεις ρύπων στο 
περιβάλλον, καθώς και περιγραφή των 
τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που 
προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση 
ή την αντιστάθμιση τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης·

(1) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και του 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, εάν δεν 
είναι ο ίδιος·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 
επηρεαστούν σημαντικά, εκτίμηση των 
δυνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον 

(14) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 
επηρεαστούν, εκτίμηση των δυνητικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον που 
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που προσδιορίστηκαν, ιδίως εκλύσεις 
ρύπων στο περιβάλλον, καθώς και 
περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών 
μέτρων που προβλέπονται για την 
πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμιση 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

προσδιορίστηκαν, ιδίως ελευθερώσεις 
χημικών ουσιών, άλλων επικινδύνων 
ουσιών και εκλύσεις ρύπων στο 
περιβάλλον, καθώς και περιγραφή των 
τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που 
προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση 
ή την αντιστάθμιση τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 4 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λεπτομέρειες σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που έχουν 
συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο του εσωτερικού 
σχεδίου έκτακτων αναγκών για την 
εγκατάσταση,

β) λεπτομέρειες σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που έχουν 
ενσωματωθεί στο εσωτερικό σχέδιο
έκτακτων αναγκών για την εγκατάσταση,

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 4 – σημείο 11 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις 
για τη αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
μεγάλου περιβαλλοντικού ατυχήματος, οι 
οποίες δεν περιγράφονται στην έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων και

(γ) λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις 
για τη αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών –
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
μεγάλου ατυχήματος ή συμβάντος που 
πλήττει το περιβάλλον ή την υγεία των 
ανθρώπων – οι οποίες δεν περιγράφονται 
στην έκθεση σχετικά με μεγάλους 
κινδύνους και

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα·

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αα) ο ανεξάρτητος τρίτος δεν έχει 
σύγκριση συμφέροντος με τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης φρέατος·

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο - α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αβ) ο ανεξάρτητος τρίτος και οι βοηθοί 
του δεν έχουν εμπορικό ή 
χρηματοοικονομικό συμφέρον στις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
φορέας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) είναι επαρκώς ανεξάρτητος από 
σύστημα διοίκησης το οποίο είναι, ή ήταν, 
αρμόδιο για οποιαδήποτε συνιστώσα του 
ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης ή 
επιθεώρησης φρέατος ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

(β) είναι ανεξάρτητος από σύστημα 
διοίκησης το οποίο είναι, ή ήταν, αρμόδιο 
για οποιαδήποτε συνιστώσα του 
ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης ή 
επιθεώρησης φρέατος ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
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στο πλαίσιο του μηχανισμού. στο πλαίσιο του μηχανισμού.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 6 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης·

1. το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και του 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, εάν δεν 
είναι ο ίδιος·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) αξιολόγηση της διαθεσιμότητας του 
εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών και της επάρκειας των 
διαδικασιών που προβλέπονται για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εν 
λόγω εξοπλισμού.

(θ) αξιολόγηση της διαθεσιμότητας, και 
της επάρκειας και άρτιας λειτουργίας του 
εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών και της επάρκειας των 
διαδικασιών που προβλέπονται για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εν 
λόγω εξοπλισμού, περιλαμβανομένης 
όπου είναι σκόπιμο και ανάλυσης του 
χάσματος αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας·

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 3 –στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θa) αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του 
φορέα εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων 
των επιδόσεων ανάπτυξης και ανάκτησης 
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στη χειρότερη περίπτωση έκχυσης·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι διατάξεις που ορίζονται στο παρόν 
παράρτημα συνιστούν ελάχιστες 
διατάξεις. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
υπόψη τις εξελίξεις στις βέλτιστες 
πρακτικές και μπορεί να ζητούν 
περαιτέρω διατάξεις από τους φορείς 
εκμετάλλευσης ανά πάσα στιγμή για να 
εξασφαλίζεται ότι, όταν χρειάζεται, 
μπορεί να ληφθούν υπόψη σχετικές 
αλλαγές υλικού, τεχνικής ή εξοπλισμού.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι ανά πάσα στιγμή οι επικίνδυνες ουσίες 
περιέχονται σε αγωγούς, δοχεία και 
συστήματα προοριζόμενα για τον ασφαλή 
περιορισμό τους. Επιπλέον, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι καμία 
επιμέρους αστοχία φραγμού για την 
πρόληψη της απώλειας περιορισμού δεν 
είναι δυνατόν να επιφέρει ατύχημα που 
ενέχει μεγάλους κινδύνους. 

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι ανά πάσα στιγμή οι χημικές και άλλες
επικίνδυνες ουσίες περιέχονται σε 
αγωγούς, δοχεία και συστήματα 
προοριζόμενα για τον ασφαλή περιορισμό 
τους. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης 
διασφαλίζουν ότι καμία επιμέρους αστοχία 
φραγμού περιορισμού δεν είναι δυνατόν να 
επιφέρει ατύχημα που ενέχει μεγάλους 
κινδύνους το οποίο να πλήττει 
συγκεκριμένα το περιβάλλον ή τη ζωή ή 
την υγεία των ανθρώπων. 

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος -1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παρόν παράρτημα συνιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις. Οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στις 
βέλτιστες πρακτικές και μπορεί να 
υλοποιούν περαιτέρω απαιτήσεις ανά 
πάσα στιγμή για να εξασφαλίζεται ότι, 
όταν χρειάζεται, μπορεί να ληφθούν 
υπόψη σχετικές αλλαγές υλικού, τεχνικής 
ή εξοπλισμού.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ένα σενάριο για τη χειρότερη 
περίπτωση έκχυσης, με λεπτομερή μνεία 
του δυνάμει ημερήσιου όγκου, της 
τροχιάς και των περιοχών που 
πλήττονται στην περίπτωση όπου μία 
εκτός ελέγχου έκρηξη προκαλεί κηλίδα 
της χειρότερης έκχυσης. Επιπροσθέτως 
αυτό το σενάριο πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνάμει 
απόκριση και τη δυνατή καθυστέρηση 
στο σενάριο για τη χειρότερη περίπτωση 
έκχυσης υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. 

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού 
και των διαθέσιμων πόρων·

(ε) περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού 
και των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών 
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πετρελαιοκηλίδων·

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αποδεικτικά στοιχεία για 
προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε 
χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται ως 
μέσα διασποράς που έχουν διενεργηθεί 
για να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στη 
δημόσια υγεία και η πρόκληση περαιτέρω 
βλάβης στο περιβάλλον·

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διευθετήσεις για το συντονισμό των 
διευθετήσεων για τη διάσωση που 
περιγράφονται στην έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων, λόγου χάρη όπως περιγράφονται 
στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2 σημείο 7 και 
μέρος 3 σημείο 7 για τη διασφάλιση καλών 
προοπτικών επιβίωσης των προσώπων που 
βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη 
διάρκεια μεγάλου ατυχήματος·

(ζ) διευθετήσεις για το συντονισμό των 
διευθετήσεων για τη διάσωση που 
περιγράφονται στην έκθεση σχετικά με 
μεγάλους κινδύνους, λόγου χάρη όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2 
σημείο 7 και μέρος 3 σημείο 7 με στόχο 
την ελαχιστοποίηση της ζημίας στο 
περιβάλλον και τη διασφάλιση καλών 
προοπτικών επιβίωσης των προσώπων που 
βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη 
διάρκεια μεγάλου ατυχήματος· 

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) εκτίμηση ενός χάσματος 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, 
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εκπεφρασμένη ως ποσοστό χρόνου, και 
περιγραφή των περιορισμών λειτουργίας 
στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αυτή 
η ανάλυση χάσματος συνεπάγεται 
υπολογισμό των μεγίστων ορίων 
λειτουργίας αντιμετώπισης των 
συστημάτων αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας για ένα σύνολο 
περιβαλλοντικών παραγόντων και 
παραγόντων ασφαλείας και ανάλυση της 
συχνότητας, διάρκειας και χρονικής 
στιγμής των συνθηκών που θα απέκλειαν 
αντιμετώπιση σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία. Μεταξύ των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που πρέπει να εξετάζονται σε 
αυτόν τον υπολογισμό αντιμετώπισης 
περιλαμβάνονται:
(i) ο καιρός, περιλαμβανομένων του 
ανέμου, της ορατότητας, του υετού και 
της θερμοκρασίας·
(ii) καταστάσεις της θάλασσας, 
παλίρροιες και ρεύματα·
(iii) παρουσία πάγου και συντριμμάτων·
(iv) ώρες φωτός της ημέρας· και
(v) άλλες γνωστές περιβαλλοντικές 
συνθήκες που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα 
τους εξοπλισμού αντιμετώπισης ή την 
όλη αποτελεσματικότητα μιας 
προσπάθειας αντιμετώπισης·

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι φορείς εκμετάλλευσης δοκιμάζουν 
τακτικά τα σχέδια αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών που έχουν για να 
καταδείξουν την αποτελεσματικότητα του 
εξοπλισμού και των ικανοτήτων 
απόκρισής τους για να υπάρχουν 
εγγυήσεις υψηλού επιπέδου ασφαλείας 
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και επιδόσεων όσον αφορά τις λειτουργίες 
εκκένωσης, περιορισμού και ελέγχου, 
ανάκτησης, καθαρισμού και διάθεσης.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) αποδεικτικά στοιχεία για 
προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε 
χημικών ουσιών προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσα διασποράς 
από απόψεως περιβάλλοντος και υγείας,
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