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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε από την εξέδρα άντλησης Deepwater
Horizon στον Κόλπο του Μεξικού υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη να 
επικεντρωθούμε σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της 
ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να ερευνά
τα θέματα αυτά στο ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 για μια δράση της ΕΕ όσον αφορά 
την εξόρυξη και έρευνα πετρελαίου στην ΕΕ (που προωθήθηκε αρχικά από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων).

Αυτός ο προτεινόμενος κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμούς για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ -
EΜSΑ), αποτελεί μια πρώτη νομοθετική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να εξετάσει τρόπους 
ενίσχυσης των σημερινών καθηκόντων του ΕΟΑΘ, έτσι ώστε να μεγεθύνει τους στόχους της 
περιβαλλοντικής προστασίας και το δυναμικό ανταπόκρισης σε ατυχήματα στα ύδατα της ΕΕ.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση της
εμπειρογνωμοσύνης του οργανισμού και να ενισχύει το ρόλο του όσον αφορά τη βοήθεια και 
στήριξη της Επιτροπής και των κρατών μελών σε σχέση με την πρόληψη της ρύπανσης από 
εξωχώριες εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ανάπτυξη 
απαιτήσεων καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για την αδειοδότηση έρευνας και 
παραγωγής στον τομέα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο προτεινόμενος
κανονισμός θα πρέπει επίσης να προβλέπει έναν ενισχυμένο ρόλο για συστήματα όπως το
CleanSeaNet και συστήματα ηλεκτρονικής ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται από τον ΕΟΑΘ 
στη σημερινή του εργασία, να επεκτείνει τις αρμοδιότητες ελέγχου του ΕΟΑΘ και να 
εξετάζει τη δυνατότητά του να αναλάβει ρόλο ανεξάρτητου ελέγχου σε σχέση με θέματα που 
αφορούν τη χορήγηση αδειών και την οικονομική ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 

(8) Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους 
κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις 
θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων 
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αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός πρέπει να επικουρεί την 
Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας 
των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν 
τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη 
συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που 
απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της 
προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης 
της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

αντιμετώπισης του Οργανισμού πρέπει 
οπωσδήποτε να διευρυνθούν ώστε να 
καλυφθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση 
της ρύπανσης από τέτοιες δραστηριότητες. 
Επιπλέον, ο Οργανισμός πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση της 
ασφάλειας των κινητών εγκαταστάσεων 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για να 
προσδιορισθούν τυχόν αδύνατα σημεία, 
βασιζόμενος στη συμβολή του στην 
εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε στο 
πεδίο της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και από υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο
οργανισμός θα πρέπει, ειδικότερα, μέσω
της υφιστάμενης υπηρεσίας ελέγχου και
επιτήρησης με τη βοήθεια δορυφόρων, να 
συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στην ανακάλυψη και αντιμετώπιση 
των αποτελεσμάτων των 
πετρελαιοκηλίδων που προέρχονται από 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
μια εκτεταμένη αναθεώρηση των
απαιτήσεων όσον αφορά τη χορήγηση
άδειας και την οικονομική ευθύνη σε 
σχέση με την έρευνα καθώς και άλλες 
υπεράκτιες δραστηριότητες στον τομέα 
των υδρογονανθράκων και, όπου αυτό 
θεωρείται κατάλληλο, να παρουσιάσει 
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προτάσεις για πλέον εναρμονισμένες 
απαιτήσεις σε επίπεδο Ένωσης. Στο
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να
αξιολογήσει κατά πόσο ο Οργανισμός θα 
πρέπει να αναλάβει το καθήκον παροχής 
ενός ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου 
καθώς και ρόλο επίβλεψης σε ό,τι αφορά 
θέματα παροχής άδειας, εξασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια και την 
ενημέρωση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η επέκταση των καθηκόντων και
των αρμοδιοτήτων του οργανισμού
σχετικά με τις εγκαταστάσεις υπεράκτιας
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και
φυσικού αερίου θα πρέπει να
αντικατοπτρίζεται κατάλληλα στον 
προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1406/2002, και θα πρέπει να
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του
αριθμού του προσωπικού του καθώς και 
των δυνατοτήτων του για αντιμετώπιση 
ατυχημάτων, εάν είναι απαραίτητο, ώστε 
να επιτρέψει στον Οργανισμό να 
διεξαγάγει αποτελεσματικά αυτά τα νέα 
καθήκοντα.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Το υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
ανίχνευσης του οργανισμού θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ωφέλιμο
για πρόσθετες κατηγορίες σκαφών,
δεδομένων των δυνατοτήτων που παρέχει 
για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα 
των θαλάσσιων μεταφορών και, ως εκ 
τούτου, να παράσχει κίνητρα για την 
εκτροπή φορτίων από τις οδικές στις 
θαλάσσιες μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η εμπειρογνωμοσύνη του
οργανισμού στους τομείς αντιμετώπισης 
της ρύπανσης και των ατυχημάτων στο
θαλάσσιο περιβάλλον θα είναι επίσης 
πολύτιμη για την εκπόνηση
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά 
τους τομείς της παραχώρησης αδειών για 
την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνδράμει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο 
καθήκον αυτό. 

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου.

(12) Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις 
ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει 
να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του 
Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του διοικητικού συμβουλίου. 
Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να
συνδράμει την Επιτροπή στη διεξαγωγή
επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες στην 
περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας στα ύδατα των οποίων 
λαμβάνει χώρα έρευνα και παραγωγή 
όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από 
πλοία, του ελέγχου της εφαρμογής της 
νομοθεσίας και της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων 
μέτρων.

2. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική συνδρομή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 
βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από 
πλοία καθώς και από εγκαταστάσεις 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, του 
ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας και 
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της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των λαμβανόμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

1. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν 
με κατάλληλο τρόπο οι στόχοι του άρθρου 
1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας 
και της προστασίας στη θάλασσα, της 
πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, καθώς 
και από εγκαταστάσεις υπεράκτιας 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) στην ανάπτυξη απαιτήσεων ή 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη
χορήγηση αδειών για την έρευνα και 
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και, ειδικότερα, 
σε σχέση με τις συνδεδεμένες με τα 
ανωτέρω πτυχές προστασίας του 
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περιβάλλοντος και του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στην επέκταση της χρήσης του
υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος 
ανίχνευσης για πλοία που δεν είναι 
πετρελαιοφόρα·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μέσω της υπηρεσίας ελέγχου και
επιτήρησης από δορυφόρο, γνωστής ως 
"Clean SeaNet" που έχει θεσπισθεί  βάσει 
του άρθρου 10 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, 
για τον εντοπισμό και τις εργασίες 
καταπολέμησης της ρύπανσης που έχει 
προκληθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον από 
μικρές πετρελαιοκηλίδες που προέρχονται 
από υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί 
επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής 
σε τρίτες χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών 
αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και σε τρίτες χώρες στην περιοχή της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας 
στα ύδατα των οποίων λαμβάνουν χώρα 
δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον χρειάζεται και, σε κάθε 
περίπτωση όταν ολοκληρώνεται ένας 
κύκλος επιθεωρήσεων, ο Οργανισμός 
αναλύει τις εκθέσεις που συντάχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του κύκλου για να 
προσδιορισθούν οριζόντια πορίσματα και 
να συναχθούν γενικά συμπεράσματα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

3. Εφόσον χρειάζεται και, σε κάθε 
περίπτωση όταν ολοκληρώνεται ένας 
κύκλος επιθεωρήσεων, ο Οργανισμός 
αναλύει τις εκθέσεις που συντάχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του κύκλου για να 
προσδιορισθούν οριζόντια πορίσματα και 
να συναχθούν γενικά συμπεράσματα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 



PA\858250EL.doc 11/11 PE458.845v01-00

EL

εφαρμοζόμενων μέτρων. Ο Οργανισμός 
υποβάλλει την εν λόγω ανάλυση στην 
Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση με τα 
κράτη μέλη.

εφαρμοζόμενων μέτρων. Ο Οργανισμός 
υποβάλλει την εν λόγω ανάλυση στην 
Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση με τα 
κράτη μέλη και την θέτει στη διάθεση του 
κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή που 
θα συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρονική.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία και της αντιμετώπισης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται 
και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ο διορισμός γίνεται από πίνακα 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του 
και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του στον 
τομέα της ασφάλειας και της προστασίας 
στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης 
από πλοία, καθώς και από εγκαταστάσεις 
υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και της 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με 
πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
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