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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) 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. 

Or. en

Τροπολογία 2

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, 

(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, ο παρών κανονισμός
θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
της προστασίας του θαλάσσιου 
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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). 

περιβάλλοντος, συγκεκριμένα 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).

Or. en

Τροπολογία 3

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 έναν 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. 

Or. en
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Τροπολογία 4

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) 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 σε αρχικό στάδιο 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.

Or. en

Τροπολογία 5

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 

(13) Εντός της Ένωσης υπάρχουν ήδη 
παραδείγματα ορθών προτύπων σε εθνικές 
ρυθμιστικές πρακτικές που αφορούν 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
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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. 

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. 

Or. en

Τροπολογία 6

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 
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.

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

Or. en
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Τροπολογία 7

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.

Or. en

Τροπολογία 8

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 

(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 
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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.

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 τη Σύμβαση για την Εκτίμηση 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε 
Διασυνοριακό Πλαίσιο της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (γνωστής ως Σύμβασης Espoo).

Or. en

Τροπολογία 9

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 
δραστηριοτήτων της ΕΕ και τις τάσεις 
σχετικά με τις επιδόσεις του κλάδου 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στον τομέα 
της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

(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 
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. 

Or. en
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Τροπολογία 10

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 
10 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

(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 προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 10 και το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 11

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 

(39) Όσον αφορά τη Μεσόγειο και πέραν 
των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό, έχει αναληφθεί ή 
αναλαμβάνεται η αναγκαία δράση για να 
εξασφαλισθεί η προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 12

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 
της εξερεύνησης.

(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 
περιβάλλοντος της Αρκτικής από 
οποιεσδήποτε υπεράκτιες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) 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, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων.

(48) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία τους αποδεικνύουν ότι έχουν 
θεσπισθεί χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 
για να εξασφαλίζεται το πλήρες κόστος 
καθαρισμού και αποζημίωσης στην 
περίπτωση μείζονος ατυχήματος χάρις 
στην παροχή χρηματοοικονομικής 
εξασφάλισης, πρέπει δε να αποφασίσουν 
ποίοι μηχανισμοί (όπως είναι ταμεία, 
τραπεζικές εγγυήσεις, ασφάλιση και/ή 
συμμερισμός επικινδυνότητας) είναι 
κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό. 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, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων. 

Or. en
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Τροπολογία 14

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. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη των οδηγιών 2011/92/ΕΕ,
2008/1/ΕΚ και 2003/4/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 15

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. «δεκτό» νοείται ο περιορισμός της 
επικινδυνότητας μεγάλου ατυχήματος 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πέραν του 
οποίου, παρά την αρμόζουσα
χρησιμοποίηση περαιτέρω χρόνου, πόρων 
ή δαπανών, δεν επιτυγχάνεται σημαντική 
μείωση της επικινδυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 16

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 

13. «κλάδος» νοούνται οι ιδιωτικές ή 
δημόσιες 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 
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λόγω λειτουργίες· λόγω λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

17. «κάτοχος άδειας» νοείται ο κάτοχος 
άδειας εκτέλεσης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 18

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 συμβάν 
όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, απώλεια ελέγχου 
φρέατος ή σημαντική ελευθέρωση
υδρογονανθράκων ή άλλων χημικών 
ουσιών 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· 

Or. en
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Τροπολογία 19

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·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 21

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· 

Or. en

Τροπολογία 22

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

25. «παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» νοείται η εξόρυξη, για εμπορικούς 
σκοπούς, πετρελαίου και φυσικού αερίου 
από τα υπεράκτια 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 
φέρουσες κατασκευές και κεφαλές 
γεωτρήσεων στον θαλάσσιο πυθμένα, 
ή/και της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε 
υπόγειους σχηματισμούς με σκοπό την 
ανάκτησή του·

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 28α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28 α. "θιγόμενο κοινό" νοείται το κοινό 
που πλήττεται ή κατά πάσαν πιθανότητα 
πλήττεται από τα θέματα που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός 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· 

Or. en

Τροπολογία 24

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

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

Or. en
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Τροπολογία 25

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 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33 α. “ακραίες συνθήκες λειτουργίας” 
νοούνται συνθήκες που απαντούν στην 
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 και κοινωνικές συνθήκες της 
περιοχής χωρίς να περιορίζονται σε 
αυτές.

Or. en
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Τροπολογία 27

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 και, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, για την αποφυγή 
σοβαρών προβλημάτων στην παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. 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. 

Or. en
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Τροπολογία 29

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 αποδεκτό επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. 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. 

Or. en
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Τροπολογία 31

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 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.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. 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 
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δίδουν ειδική προσοχή στο από 
οικολογικής απόψεως ευαίσθητο 
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, 
συγκεκριμένα στα οικοσυστήματα που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
προσαρμογής σε αυτήν, όπως είναι τα 
αλατούχα έλη και οι βυθοί με θαλάσσια 
βλάστηση· επίσης σε θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι οι 
ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με 
την οδηγία για τους βιοτόπους ή την 
οδηγία για τα πτηνά. 

Or. en

Τροπολογία 33

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 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.

Or. en
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Τροπολογία 34

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.

Or. en

Τροπολογία 35

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·

Or. en

Τροπολογία 36

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:

Or. en
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Τροπολογία 37

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 περί μεγάλων κινδύνων 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.

Or. en

Τροπολογία 38

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 περί μεγάλων 
κινδύνων από παραγωγική εγκατάσταση 
τροποποιείται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Or. en

Τροπολογία 40

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 περί μεγάλων 
κινδύνων από μη παραγωγική 
εγκατάσταση τροποποιείται σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 41

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 
3 στοιχείο β) περιλαμβάνονται στην 
κοινοποίηση φρέατος σύμφωνα με το 
άρθρο 13.

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 
φορέας εκμετάλλευσης ανταποκρινόμενος 
στις διαπιστώσεις του ανεξάρτητου 
επαληθευτή περιλαμβάνονται στην 
κοινοποίηση φρέατος σύμφωνα με το 
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άρθρο 13

Or. en

Τροπολογία 42

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 λειτουργία 
φρέατος ή εγκατάστασης ενδέχεται να 
επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον ή τα 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.

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.

Or. en
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Τροπολογία 43

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 
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.

2. Όταν η μη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και απειλεί να 
επιφέρει άμεση σημαντική αρνητική 
επίπτωση στην ασφάλεια ή/και στο 
περιβάλλον, η λειτουργία της 
εγκατάστασης ή η λειτουργία των 
σχετικών μερών της αναστέλλεται από τον 
φορέα εκμετάλλευσης μέχρις ότου να 
αποδείξει ο φορέας εκμετάλλευσης ότι η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 έχει
αποκατασταθεί.

Or. en

Τροπολογία 44

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.

Or. en
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Τροπολογία 45

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.
Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά 
της εποπτείας και λαμβάνει τυχόν
αναγκαία μέτρα για τη βελτίωσή της.

4. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και 
προετοιμάζει 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 λαμβάνουν ιδιαιτέρως 
υπόψη την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τα έγγραφα που της 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 9. Διενεργείται 
τακτική ανασκόπηση της 
αποτελεσματικότητας των σχεδίων, η δε 
αρμόδια αρχή λαμβάνει οιαδήποτε
αναγκαία μέτρα για τη βελτίωσή της.

Or. en

Τροπολογία 46

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 ο παρών κανονισμός. Οι 
αρμόδιες αρχές καθορίζουν επίσης 
διαδικασίες για τη διερεύνηση των 
αναφορών αυτών, εξασφαλίζοντας ότι 
τηρείται η ανωνυμία των εμπλεκομένων.
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Τροπολογία 47

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 
εργαζομένους των οικείων υπεργολάβων, 
λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικές 
διευθετήσεις που θεσπίζουν οι αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1, και
εξασφαλίζουν ότι μνεία για τις ανώνυμες 
αναφορές περιλαμβάνεται στις σχετικές 
επαγγελματικές καταρτίσεις και 
κοινοποιήσεις καθώς και στη σύμβαση 
εργασίας που συνάπτει ένας εργαζόμενος.

Or. en

Τροπολογία 48

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, περιλαμβανομένων 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 
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λαμβάνονται προς περιορισμό της ζημίας 
στο περιβάλλον και την υγεία των 
ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 49

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 
περιοδικά την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα 
δοκιμάζει την αποτελεσματικότητα του 
εξοπλισμού και των ικανοτήτων 
απόκρισής τους σύμφωνα με το 
παράρτημα V, τμήμα 1, σημείο 2α.

Or. en

Τροπολογία 50

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.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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·

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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· 

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 

(13) περιγραφή των πτυχών του 
περιβάλλοντος που ενδέχεται να 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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·

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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 
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 

(14) 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 
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τους, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση 
ή την αντιστάθμιση τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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,

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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 –
περιλαμβανομένης της περίπτωσης 
μεγάλου ατυχήματος ή συμβάντος που 
πλήττει το περιβάλλον ή την υγεία των 
ανθρώπων – οι οποίες δεν περιγράφονται 
στην έκθεση περί μεγάλων κινδύνων και

Or. en
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 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·

Or. en

Τροπολογία 59

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.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – 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 

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 
εξασφαλίζουν ότι καμία επιμέρους αστοχία 
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πρόληψη της απώλειας περιορισμού δεν 
είναι δυνατόν να επιφέρει ατύχημα που 
ενέχει μεγάλους κινδύνους. 

φραγμού για την πρόληψη της απώλειας 
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. 

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 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. 

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – σημείο 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 

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 
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μέρος 3 σημείο 7 για τη διασφάλιση καλών 
προοπτικών επιβίωσης των προσώπων που 
βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη 
διάρκεια μεγάλου ατυχήματος·

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·

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. 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 
και επιδόσεων όσον αφορά τις λειτουργίες 
εκκένωσης, περιορισμού και ελέγχου, 
ανάκτησης, καθαρισμού και διάθεσης.

Or. en


