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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από την εξέδρα Deepwater Horizon 
στον Κόλπο του Μεξικού πρέπει να οδηγήσει σε άμεση και εις βάθος επανεξέταση 
της νομοθεσίας της ΕΕ ως προς την αρχή της προφύλαξης, η οποία καλύπτει όλες τις 
πτυχές των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην επικράτειά της· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει τη βούληση της 
Επιτροπής να καλύψει τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

2. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματική 
αμοιβαία συνεργασία τους και να θεσπίσουν ένα σύστημα «ελέγχου των ελεγχόντων» 
στην ΕΕ·

Ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης καταστροφών της ΕΕ

3. επαναλαμβάνει τα αιτήματά της προς την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν 
προτάσεις σχετικά με τη συγκρότηση δύναμης πολιτικής προστασίας, η οποία θα 
βασίζεται στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και θα περιλαμβάνει 
ειδικούς μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στην Ένωση να αντιμετωπίζει τη ρύπανση 
μεγάλης κλίμακας που προκαλείται από υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης 
πετρελαίου·

Καθεστώτα περιβαλλοντικής ευθύνης και μηχανισμοί χρηματικής εγγύησης

4. θεωρεί ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά, στο 
πλαίσιο της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ), σε όλες τις περιπτώσεις 
ζημιών στα θαλάσσια ύδατα και στη βιοποικιλότητα, ώστε οι πετρελαϊκές εταιρείες να 
λογοδοτούν για τυχόν ζημίες που προκαλούν·

5. ζητεί την αναθεώρηση της ΟΠΕ, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων 
υδάτων της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 
(ΟΠΘΣ)·

6. καλεί την Επιτροπή, δυνάμει της ΟΠΕ, να καθορίσει χαμηλότερα όρια ζημίας και να 
αποφύγει τον καθορισμό ανώτατων ορίων, που θα συντελούν στην απαλλαγή των 
ρυπαινόντων από ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης για ζημίες στα θαλάσσια ύδατα·

7. θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να 
καλούνται, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας, να αποδείξουν ότι είναι επαρκώς 
ασφαλισμένοι ή διαθέτουν λοιπές χρηματικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζουν την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση 
περιβαλλοντικής ζημίας – είτε μέσω συστημάτων αμοιβαίων εγγυήσεων του 
βιομηχανικού κλάδου, όπως του OPOL, είτε μέσω υποχρεωτικών ασφαλίσεων·
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8. ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη θέση που εξέφρασε στην έκθεση 
που δημοσίευσε στις 12 Οκτωβρίου 2010 [COM(2010) 581], στην οποία συμπεραίνει 
ότι η ανάγκη θέσπισης ενός εναρμονισμένου συστήματος υποχρεωτικής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας δεν τεκμηριώνεται επί του παρόντος επαρκώς· 
προτρέπει την Επιτροπή να μην εξαντλήσει την προθεσμία που προβλέπεται βάσει του 
άρθρου 18.2 της ΟΠΕ για την υποβολή έκθεσης που θα περιλαμβάνει τυχόν 
ενδεδειγμένες προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας·

9. προτείνει την υιοθέτηση από τα κράτη μέλη σειράς μέτρων για την επιβολή κυρώσεων 
σε περίπτωση αμέλειας κατά την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας·

Βελτίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

10. ζητεί την επέκταση των οδηγιών που ρυθμίζουν την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια υλοποίησης υπεράκτιων 
έργων (από την έρευνα και την εκμετάλλευση ως τον παροπλισμό), και ζητεί τον 
καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για διενέργεια ΕΠΕ σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων 
άντλησης σε βαθέα ύδατα·

11. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρότασή της σχετικά με την αντιμετώπιση 
μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO 
III) ώστε να καλύπτει και τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου·

12. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της αποστολής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ώστε να καλύπτει περιπτώσεις 
θαλάσσιας ρύπανσης από άλλες πηγές πλην των σκαφών, ιδίως από υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου· πιστεύει ότι στην
αρμοδιότητά του θα πρέπει να εμπίπτουν τόσο οι κινητές εγκαταστάσεις όσο και οι 
εγκαταστάσεις μεταφοράς, καθώς και οι τερματικοί σταθμοί αγωγών μεταφοράς· 
στηρίζει το αίτημα της Επιτροπής να αντανακλώνται τα εν λόγω νέα καθήκοντα του 
EMSA στον προϋπολογισμό και στη στελέχωσή του·

13. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες υπεράκτιας εκμετάλλευσης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου εξαιρούνται από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας για τις 
βιομηχανικές εκπομπές· προτείνει τον καθορισμό από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τον 
Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης (IPPC) βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών για τις δραστηριότητες υπεράκτιας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.


